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Introdução
O presente Relatório de Gestão, elaborado em conformidade com o que estabelece a Instrução
Normativa TCU nº 63/2010, a Decisão Normativa TCU nº 119/2012, a Portaria TCU nº 150/2012 e
a Portaria CGU nº 2546/2010, destaca as atividades desenvolvidas pela Nuclebrás Equipamentos
Pesados S.A. - NUCLEP no exercício de 2012.
O Relatório de Gestão se encontra estruturado em duas partes (A e B) que compõem 13 itens e, que
focalizam:
• PARTE A – CONTEÚDO GERAL
1 Informações gerais de identificação, com a apresentação de elementos identificadores completos
da Unidade Jurisdicionada – UJ (Individual), as normas relacionadas à sua constituição e gestão. Os
macroprocessos existentes e os principais parceiros;
1 Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira da UJ, considerando o atingimento dos
objetivos e metas físicas e financeiras, bem como as ações administrativas consubstanciadas em
projetos e atividades, abrangendo as Responsabilidades Institucionais (Competência e Objetivos
Estratégicos), a Estratégia de Atuação frente a essas responsabilidades, com informações sobre a
execução física das Ações sob a responsabilidade da UJ (inseridas nos Programas PPA) e sobre a
gestão orçamentária da unidade, além do desempenho operacional, que apresenta os indicadores de
desempenho;
1 Informações sobre a estrutura de Governança; sobre a remuneração paga aos membros dos
conselhos de Administração e Fiscal e membros da Diretoria da UJ e o funcionamento do sistema
de controle interno da UJ;
1 Informações sobre os Programas do PPA de responsabilidade da UJ; informações sobre a
execução Orçamentária e Financeira da despesa;
1 Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de crédito ou recursos e as
providências adotadas pela UJ para o saneamento; informações sobre a movimentação e os saldos
de Restos a Pagar de exercícios anteriores;
1 Informações sobre Recursos Humanos, incluindo a composição e custos do quadro de recursos
humanos, contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra e indicadores gerenciais;
informações sobre a entrega e tratamento das declarações de bens e rendas;
1 Gestão da frota de veículos próprios e contratados de terceiros, bem como a gestão do
patrimônio imobiliário;
1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI);
1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações realizadas pela UJ;
1 Informações sobre as providências adotadas em cumprimento às deliberações do TCU no
exercício; informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o
exercício de 2012 pela UJ estão disponíveis e atualizadas no SIASG e SICONV;
1 Demonstrações Contábeis da UJ e as Notas Explicativas, previstas nas Leis nº 4.320/64 e
6.404/76; parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis.
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• PARTE B – CONTEÚDO ESPECÍFICO
1 Informações sobre as despesas com ações de publicidade e propaganda;
1 Informações sobre a entidade fechada de previdência complementar patrocinada pela UJ.
Dos quadros e informações exigidos pelo Anexo II, Parte A – Conteúdo Geral, da DN TCU
nº119/2012 e na Portaria TCU nº 150/2012, para a elaboração do RG, alguns não se aplicam à
NUCLEP, no exercício, razão pela qual não constam do presente Relatório, conforme explicações a
seguir expostas:
1 Informação a relatar sobre remuneração variável dos Administradores: Não aplicável à
realidade da Empresa.
1 Informações sobre Sistema de Correição: Não existe.
1 Quadro sobre programas temáticos, objetivos vinculados a programas temáticos, bem como
informações sobre programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado de responsabilidade da
UJ: Não há tais informações sob responsabilidade da Nuclep.
1 Quadro sobre a movimentação orçamentária por grupo de despesa: Não se aplica pelo fato de
não termos recebido crédito de qualquer natureza para realização de despesas de capital/custeio.
1 Quadro sobre a execução orçamentária de créditos recebidos pela UJ por movimentação: Não
se aplica a realidade da UJ.
1 Quadro sobre as despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos
por movimentação: Não se aplica a realidade da UJ, pelo fato de a Empresa não ter recebido crédito
de qualquer natureza para realização de despesas de capital/custeio.
1 Quadro sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação,
termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no
exercício de referência. Não houve ocorrência de recursos transferidos no exercício.
1 Informações sobre Suprimentos de Fundos: Não houve nenhum tipo de despesa, realizada por
meio de suprimentos de fundos no exercício, consequentemente, não há prestação de contas.
1 Informações sobre a gestão de cartões de crédito corporativo: Não se aplica a realidade da UJ.
1 Informações sobre Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ: A NUCLEP é uma Sociedade de
Economia Mista e renúncia tributária não faz parte de suas operações.
1 Quadros sobre a composição de servidores inativos e de instituidores de pensão: Não se aplicam
à UJ, pois o regime é CLT.
1 Acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos: Não houve.
1 Atos sujeitos à remessa ao TCU em meio físico e Informações da atuação do órgão de Controle
Interno (OCI) sobre os atos: Não houve.
1 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização
de concursos públicos para substituição de terceirizados: Não houve ocorrência de novo concurso
público no exercício.
1 Informações sobre a Composição Acionária da UJ como Investidora: A NUCLEP não possui
investimentos de nenhuma espécie em outras sociedades;
1 Recomendações do OCI e Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do
Exercício: Não houve.
1 Informações sobre Contratos de Gestão celebrados entre entidades do poder público e
organizações sociais, e sobre Termos de Parceria celebrados com a UJ: Não houve.
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A. PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012-CONTEÚDO GERAL DO
RELATÓRIO DE GESTÃO
1 . PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, de 18/01/2012
1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada
1.1.1 Relatório de Gestão Individual
QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – Código SIORG: 1988
MCTI
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Denominação Abreviada: NUCLEP
Código SIORG: 48739
Código LOA: 24207
Código SIAFI: 113208
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista
CNPJ: 42.515.882/0003-30
Principal Atividade: Fabricação de obras de caldeiraria pesada
Código CNAE: 2513-6/00
(21) 2533-3485
(21) 3781-4300
FAX: (21) 2688-3076
Telefones/Fax de contato:
Endereço Eletrônico: nuclep@nuclep.gov.br
Página na Internet: http://www.nuclep.gov.br
Endereço Postal: Sede: Avenida Marechal Câmara, 160 – Sala 833 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20020-080 –
Tel.: (55 21) 2533-3485, Fax: (55 21) 2532-0394 Fábrica: Avenida General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200/500 –
Bairro Brisamar – Itaguaí/RJ – CEP: 23825-410 – Tel.: (55 21) 3781-4300, Fax: (55 21) 2688-3076
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
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 das Indústrias Nucleares do Brasil S/A – INB para a Comissão Nacional de Energia
Nuclear – CNEN.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Não há informação a relatar.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Estatuto Social: ratificação do texto consolidado e copiado na íntegra na 78ª Assembleia Geral Extraordinária de
Acionistas, de 26/04/2012, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 20/12/2012, sob o n°
00002423631.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
Não há
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
Não há
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
Não há
Fonte: Gerência Geral de Comunicação e Relações Institucionais
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, localizada em Itaguaí/RJ, é uma indústria de
base produtora de bens de capital sob encomenda, não seriada, que atua em regime de concorrência
submetida a Lei 8.666/93, preferencialmente na área de caldeiraria pesada, vinculada ao Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação. 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.
Para responder pelos muitos e complexos desafios de suas atribuições, a NUCLEP conta atualmente
com cerca de 1.100 empregados.
Ao longo do tempo, mercê da grande complexidade operacional e tecnológica requerida para o
desenvolvimento de seus negócios – e não obstante a descontinuidade sofrida pela implantação do
Programa Nuclear Brasileiro – a empresa se tornou um centro de excelência diferenciado e
reconhecido em todo o mundo, ampliando e diversificando suas atividades, integrando-se
definitivamente à indústria de base e consolidando sua posição de mercado a partir dos produtos e
serviços que passou a oferecer para uma ampla gama de empresas no país e no exterior.
A ampla gama de produtos de alto conteúdo de engenharia e de tecnologia gerados pela empresa no
período inclui o fornecimento de componentes nucleares, de blocos estruturais para plataformas
semissubmersíveis de produção de petróleo “offshore”, construção de suportes de sustentação de
emissários submarinos, construção de cascos resistentes para submarinos nacionais, além da
produção de componentes diversos para as indústrias nos setores de mineração, química e
petroquímica, siderúrgica e automobilística, bem como a fabricação de componentes de turbinas
para usinas hidrelétricas e termelétricas e componentes pesados para as indústrias “offshore” e de
petróleo e gás.
1
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1.3 Organograma Funcional
FIGURA 1 – ORGANOGRAMA FUNCIONAL1
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1.4 Macroprocessos Finalísticos
A adoção de novas diretrizes empresariais pela atual gestão, em atendimento às políticas do
Governo federal em demandas estratégicas da nação de equipamentos e componentes pesados
objetivando o aumento do conteúdo nacional no fornecimento de bens e serviços, permitiu à
empresa a diversificação de produtos, com a fabricação de obras de grande porte e de alta
complexidade técnica. Merecem destaque, em 2012:
1 No segmento nuclear, para a Usina Nuclear Angra 3, a assinatura, com a CONFAB, do contrato
de fabricação do Suporte do Vaso do Reator. A continuidade com a ELETRONUCLEAR, dos
contratos de fornecimento dos Suportes Especiais de Embutidos do 1o. estágio (Pacotes M493 e
M494) e Embutidos para a estrutura equalizadora de pressão (Pacote M335). Para a Usina Nuclear
Angra 1, foi assinado o contrato para fornecimento de 01 Feixe Tubular para o evaporador de
reciclagem de boro.
1 No segmento de óleo e gás, a continuidade dos contratos com a EBE – Empresa Brasileira de
Engenharia para fabricação e edificação de estruturas metálicas dos módulos das plataformas P-58 e
P-62, da Petrobras; EBSE – Empresa Brasileira de Solda Elétrica para a fabricação e edificação de
estruturas metálicas e montagem para 4 módulos da plataforma FPSO Cidade de Paraty, para a
empresa SBM, de Mônaco; CONFAB Industrial, para a Industrialização de parte de 01 vaso Knock
Out Drum, para a Petrobras; e, industrialização das torres fracionadora, de vácuo e atmosférica, para
a Petrobras/COMPERJ.
1 A continuidade do contrato de fornecimento, no segmento nuclear, de equipamentos para a
planta química do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP;
1 Ainda no segmento nuclear, a continuidade dos contratos de fornecimento dos 03 (três)
condensadores de vapor e dos 08 (oito) vasos acumuladores para a Usina Nuclear Angra 3;
1 A continuidade do projeto de fabricação das estruturas e dos cascos resistentes para 04 (quatro)
submarinos da classe Scorpéne, de tecnologia francesa, para a Marinha do Brasil – obra de
fundamental importância para o interesse nacional, resultado de um acordo de cooperação entre os
governos do Brasil e da França. A NUCLEP foi selecionada para a construção dos cascos em
função da sua experiência, competência técnica e qualidade da sua mão de obra, já que a fabricação
destes equipamentos exige pessoal altamente qualificado e um rigoroso controle de qualidade.
Cumpre ressaltar, no entanto, que o contrato firmado com a ICN (Itaguaí Construções Navais),
encarregado da construção dos submarinos, só foi possível graças ao engajamento da Nuclep para
solucionar questões como a da própria localização da UFEM (Unidade de Fabricação de Estruturas
Metálicas), hoje instalada em terreno da NUCLEP, e onde será feito o acabamento avançado das
seções dos submarinos.
1 Merecem ser ressaltadas as ações feitas para a fabricação de módulos para plataformas
“offshore”, atendendo a uma das missões da empresa na fabricação de módulos. A NUCLEP, em
parceria com outras empresas brasileiras, vem buscando aumentar sua participação neste importante
segmento de negócios.
1 no segmento naval, a NUCLEP e a WÄRTSILÄ (Finlândia) com base no protocolo de intenção
firmado deu continuidade aos entendimentos visando a constituição de uma Empresa de Propósito
Específico (EPE) para implantação de uma fábrica multipropósito, na área fabril da NUCLEP, em
Itaguaí-RJ, para a produção de motores de 2 tempos para propulsão naval; de “thrusters” para
sistemas de posicionamento dinâmico de navios e plataformas de petróleo; de grupos geradores de
grande porte para atender a plataformas e a outras aplicações; e de outros equipamentos para
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sistemas de propulsão naval, com o objetivo de aumentar, de forma consistente, o conteúdo local
nos empreendimentos da PETROBRAS e da TRANSPETRO.
1.5 Macroprocessos de Apoio
Desenvolvimento de pessoas, gestão da tecnologia da informação, gestão da garantia da qualidade,
administração de pessoal e bens, execução orçamentária e financeira, gestão de fornecedores e
clientes, treinamento e capacitação, modernização do parque industrial.
1.6 Principais Parceiros
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Marinha do Brasil, Petrobras, Eletronuclear,
ICN, INB, EBE, EBSE, CONFAB e CNEN
2. PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
2.1 Planejamento das ações da Unidade Jurisdicionada
O Planejamento Estratégico referente ao ano de 2012 estava incluído no ciclo anterior do
Planejamento Estratégico da NUCLEP para o período de 2009 a 2012, que foi elaborado em um
seminário realizado em março de 2009, acrescidos de outros documentos produzidos nos anos de
2010, 2011 e 2012. A partir destes documentos foram definidos a Missão, a Visão, os Objetivos
Estratégicos e as Ações Estratégicas.
MISSÃO
A Missão da empresa foi estabelecida em 2009 e confirmada na revisão realizada no final de 2012
para o período de 2013 a 2017:
“Projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares,
assim como equipamentos relativos à construção naval e offshore e a outros projetos, atendendo as
demandas estratégicas da Nação.”
VISÃO
A Visão foi elaborada em 2009 e confirmada na revisão realizada no final de 2012 para o período de
2013 a 2017:
“Ser reconhecida, até 2013, 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:
1 Equipamentos para a área nuclear;
1 Equipamentos de alto valor agregado para indústria de Petróleo e Gás;
1 Estruturas navais, especialmente para a área offshore;
1 Submarinos;
1 Motores marítimos de grande porte.”
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2.2 Estratégias de atuação frente aos objetivos estratégicos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Os Objetivos Estratégicos a serem alcançados no período 2009-2012, para que a NUCLEP pudesse
criar as condições mínimas para atingir o patamar de competitividade definido na Visão, foram os
seguintes:
1 Equacionar a dívida com o NUCLEOS;
1 Retomar o Terminal Marítimo da NUCLEP ;
1 Regularizar a titularidade do terreno onde se localiza a unidade fabril da NUCLEP;
1 Atingir em 2012 o faturamento de R$ 471 milhões.
RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO 2009-2012
Objetivo Estratégico
Equacionar a dívida com o NUCLEOS.
Resultado Alcançado
A dívida foi equacionada por meio de um Termo de Transação firmado entre a NUCLEP e o
NUCLEOS em 21/11/2007, 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 veio reduzir a dívida em R$ 112.813
mil na data base de 31/12/2006.
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.
O restante da dívida, não reconhecido pela NUCLEP, no valor de R$ 112.813 mil (valor atualizado
até 31/12/2006), foi objeto de uma ação judicial, vencida pela NUCLEP em 2ª instância.
Situação até Dezembro de 2012
1 O Recurso de Apelação interposto pela NUCLEP no processo contra o NUCLEOS foi
parcialmente provido;
1 O NUCLEOS interpôs Recurso Especial junto ao STJ e Recurso Extraordinário junto ao STF.
A NUCLEP se manifestou nos autos, apresentando contrarrazões a ambos os recursos. Foi negado
seguimento a ambos os recursos;
1 Foi interposto pelo NUCLEOS agravo em face das decisões que negaram seguimento aos
recursos extraordinário e especial, que ainda se encontram pendentes de julgamento;
1 O recurso de Agravo foi distribuído ao Min. LUIS FELIPE SALOMÃO no STJ e está concluso
desde 28/08/2012;
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1 A classificação de risco foi alterada de "possível" para "remota", uma vez que a Gerência Geral
Jurídica - PJ considera que o NUCLEOS dificilmente reverterá tal decisão;

Objetivo Estratégico
Retomar o Terminal Marítimo da NUCLEP e reaver os valores devidos à NUCLEP.
Resultado Alcançado
O terminal foi retomado em 22/05/2009, após um processo de Arbitragem interposto pela NUCLEP.
O terminal marítimo da NUCLEP havia sido arrendado em 16/12/1997 à empresa TMC e o prazo
contratual inicial era de 20 anos, com possibilidade de prorrogação por outros 20 anos. O
arrendatário explorou o terminal durante anos, sem pagar e o contrato vinha sofrendo sucessivos
aditamentos, sem qualquer perspectiva de retorno.
Após a retomada da posse, a NUCLEP tomou duas iniciativas, que estão em curso:
1. Execução de Título Extrajudicial em face da TMC, que tramita perante à 36ª Vara Cível do
Estado do Rio de Janeiro sob o nº 0077258-69.2009.8.19.0001.
O valor da causa, a ser atualizado, é de R$ 64.817.615,34 (sessenta e quatro milhões oitocentos e
dezessete mil seiscentos e quinze reais e trinta e quatro centavos). A TMC opôs Embargos do
Devedor e o processo encontra-se, desde 26.06.2013, concluso ao Juiz.
2. Iniciar o processo de regularização da Licença de Operação do Terminal junto à ANTAQ.
Situação até Dezembro de 2012
1 Para a obtenção da Licença de Operação do Terminal Portuário da NUCLEP foi emitido, pelo
órgão ambiental, nos autos do processo nº 502060/10 parecer favorável à emissão da Licença
Ambiental da instalação portuária da Nuclep, condicionado, no entanto, devido às alterações na
legislação que regula a matéria, a juntada de Certidão de Aforamento e de Plano de Emergência
Individual - PEI do terminal;
1 Foram distribuídos dois procedimentos em paralelo, o de regularização do Terminal junto a
Secretaria do Patrimônio da União - SPU, sob a coordenação da PJ, e o de elaboração do Plano de
Emergência Individual - PEI, sob a coordenação da Gerência de Meio Ambiente (AMA), estando
ambos os procedimentos sob o acompanhamento da Assessora Jurídica da Presidência, Dra. Isabela
de Moura Bragança Lima;
1 No âmbito da Secretaria de Patrimônio da União, para o competente registro e regularização do
imóvel, foi apontada a necessidade de regularização da estrada de acesso que liga a fábrica ao
terminal;
1 Diante da urgência, a NUCLEP protocolou requerimento de licenciamento ambiental provisório,
propondo ajuste de conduta, por meio de condicionante, para a juntada da Certidão de Aforamento;
1 Foi emitido o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO do Sistema de Segurança Contra Incêndio e
Pânico do Terminal Marítimo da Nuclep, estando, assim, pendentes apenas, para a renovação da
autorização de uso da instalação portuária, a Licença Ambiental do INEA (em fase final) e a
certidão de aforamento da SPU;
Objetivo Estratégico
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Regularizar a titularidade do terreno onde se localiza a unidade fabril da NUCLEP.
Situação até Dezembro de 2012
1 A fábrica da NUCLEP está instalada em uma área de aproximadamente 1.603.937,00m² (hum
milhão, seiscentos e três mil, novecentos e trinta e sete metros quadrados), no Município de Itaguaí,
Estado do Rio de Janeiro, cuja referida gleba foi declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor de Empresas Nucleares Brasileiras S/A - NUCLEBRÁS, de acordo com o
Decreto nº 76.824, de 17.12.75, com a redação do Decreto nº 78.156, de 02.08.76. Ressalte-se que a
gleba é composta de 2.058 (dois mil e cinqüenta e oito) lotes do 4º Loteamento Brisamar,
constituído em área da Fazenda Arapucaia Guassú, pertencentes a diversos proprietários;
1 Desde o início da década de 1990, a NUCLEP vem buscando a transferência patrimonial desse
ativo;
1 O assunto encontra-se atualmente na Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal – CCAF, da
Advocacia-Geral da União - AGU, em vista da existência de pareceres contraditórios, no âmbito da
Administração Pública Federal, sendo que, a partir do ano findo, a Consultoria Jurídica do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação passou a se envolver ativamente no assunto, tendo
realizado reuniões com as empresas envolvidas, NUCLEP, INB e CNEN, a fim de buscar a melhor
solução para a questão;
1 A Consultoria Jurídica do MCTI por meio de Memorando encaminhado ao Diretor da CCAF,
ref. Memo nº 207/2011 CONJUR-MCTI/CGU/AGU, de 29.12.2011, informou àquele órgão que
permanece o interesse na solução da controvérsia e da atuação daquele órgão da Consultoria Geral
da União para auxiliar no deslinde da questão, informando, outrossim, que a CONJUR-MCTI
permanece estudando o melhor caminho para a solução da matéria;
1 Foi realizada nova avaliação do terreno, tendo sido consultadas três empresas/profissionais;
1 Em 20/08/2012, foi realizada na sede da CNEN reunião promovida por iniciativa do Consultor
Jurídico do MCTI, Dr. Ivaldo Castro, da qual participaram os representantes jurídicos da CNEN,
INB e NUCLEP. Na citada reunião, a Procuradora chefe da CNEN, Dra. Maria Aparecida,
apresentou as ponderações da CNEN em face da controvérsia existente. Ficou decidido que as
partes envolvidas levariam ditas ponderações às suas respectivas áreas contábeis para
aprofundamento das sugestões apresentadas;
1 O assunto foi levado para a análise da área contábil da NUCLEP, tendo a INB procedido da
mesma forma;
1 A área contábil da NUCLEP preparou um parecer técnico sobre a questão do terreno onde está
situada a fábrica da NUCLEP em Itaguaí – RJ, e também foi solicitado a um consultor externo um
parecer. O parecer do Consultor externo já foi prontificado, tendo sido a seguinte a proposta de
solução do problema: Contabilizar o terreno como um crédito da INB, a ser, posteriormente,
baixado como aumento de capital na NUCLEP, que, em seguida, repassaria para a controladora
CNEN, ou como perda (da INB) a débito de resultado;
1 A Gerente Geral de Relações Institucionais da NUCLEP, Dra. Marília Baracat, tem estado em
contato com o Consultor Jurídico do MCTI para viabilizar a marcação de nova reunião entre as
partes interessadas. O Consultor Jurídico do MCTI, Dr. Ivaldo Castro, ainda não marcou a nova
reunião entre as partes por problemas de agenda pessoal e em decorrência de a INB não ter
concluído o estudo contábil necessário ao prosseguimento das discussões;
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1 O assunto está na Gerência Geral Jurídica da Presidência para elaboração da comunicação à
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia-Geral da União;
1

Objetivo Estratégico
Atingir em 2012 o faturamento de R$ 471 milhões.
Resultado Alcançado
A NUCLEP fechou o ano de 2012 com uma carteira de encomendas no total de R$389.026.671,00,
tendo faturado durante o ano R$ 82.459.349,62. A meta não foi alcançada, principalmente porque a
fábrica está com um percentual muito grande de sua capacidade produtiva ocupada com projetos
estratégicos para o país, como os equipamentos para a usina nuclear Angra 3 e a fabricação de 4
submarinos para a Marinha do Brasil. Pelo seu caráter estratégico e sua missão (“Projetar,
desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares, assim como
equipamentos relativos à construção naval e off-shore e a outros projetos, atendendo as demandas
estratégicas da Nação”), a NUCLEP privilegia projetos estratégicos.
2.3 Execução do plano de metas ou de ações
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Foram definidas as seguintes Ações Estratégicas para o período 2009-2012 e alcançados os
seguintes resultados:
Ação
Construção da instalação da linha de fabricação de motores de propulsão naval de 2 tempos.
Resultado Alcançado
Informam as Diretorias Comercial e Industrial que o Acordo de Cooperação Técnica e Industrial
assinado entre NUCLEP e WARTSILLA averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI sob o número 060100/01 e registrado no Consulado –Geral do Brasil em Zurique-Suiça, sob o
número 6614/05, visando a fabricação de motores navais de 2 tempos na NUCLEP não foi atingido
por depender, fundamentalmente, da liberação de recursos orçamentários para investimento pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI. No curso do acordo a empresa tentou
viabilizar ainda um financiamento do Governo Alemão através da MAN Ferrostal, mas a proposta
não foi autorizada pelo MCTI. As cartas A-063/2008 e P-058/2008, ora anexadas, demonstram essas
tentativas da empresa, que se iniciaram logo após a assinatura entre a NUCLEP e a Wärtsilä
Corporation de um Acordo de Licenciamento e Transferência de Tecnologia, em dezembro de 2005.
Buscando apresentar outra alternativa para executar o acordo tecnológico, NUCLEP e Wärtsilä
assinaram, em fevereiro de 2011, a carta de intenção ora anexada, para a criação de uma Empresa de
Propósitos Específicos – EPE, a qual teria as duas empresas como sócias e o objetivo de construção
de motores de 2 (dois) tempos na NUCLEP, além de thrusters, grupos geradores e outros
equipamentos para a propulsão naval capazes de atender ao mercado nacional. O projeto visava
atender a demanda de propulsão marítima e geração de energia local por meio do desenvolvimento
de uma fábrica com tecnologia Multi-Produto. Para tanto a NUCLEP solicitou ao MCTI autorização
para a criação dessa EPE e também a liberação dos recursos financeiros necessários a sua
implementação, como se demonstra pelas cartas P-090/2011 e P-070/2012, anexas, contudo não
obteve êxito. Importante destacar que o projeto foi objeto da Carta Manifesto do Fórum dos
Trabalhadores da Indústria Naval e Petróleo apresentada ao Ministro da Ciência, Tecnologia e
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Inovação –MCTI pelo Presidente manifestando apoio à assinatura do Contrato de Joint-Venture
entre a NUCLEP e a WARTSILA.
O projeto pretende retomar a fabricação de motores de propulsão naval para navios de grande porte
fabricados no País, paralisada desde 1975. No período de 2009 a 2012, foram vendidos pela
Wärtsilä para os estaleiros nacionais 26 motores de propulsão naval de dois tempos. Caso a
NUCLEP tivesse implementado a fabricação desses motores em sua fábrica, a venda e a construção
seriam realizadas pela NUCLEP.
Ação
Mudança do Modelo de Gestão da Empresa.
Resultado Alcançado
Com a mudança de paradigmas da NUCLEP em virtude da retomada do Programa Nuclear
Brasileiro e do acelerado crescimento em vários setores de atividade econômica, como Petróleo &
Gás, Metalurgia, Etanol e Geração de Energia, dando continuidade à avaliação global da
Companhia realizada com o objetivo de verificar se a estrutura administrativo-operacional da
Empresa estaria compatível com os objetivos e diretrizes dos programas do Governo, o Presidente
da NUCLEP enviou para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI o Plano de
Reposicionamento Estratégico da NUCLEP propondo a revisão do modelo institucional da empresa,
com vistas a conferir à adoção das melhores práticas de governança e gestão de negócios que
permita a NUCLEP alcançar a agilidade e a eficiência necessárias ao desempenho da sua atividade
no Mercado - (CE P-083/2012 e Atas 80 e 81 do Conselho de Administração da NUCLEP).
Nesse sentido, como consequência do Plano, a gestão deu início ao Estudo de Novos Modelos de
Negócio Capazes de Restabelecer o Equilíbrio Econômico Financeiro da NUCLEBRÁS
EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP, dividido em 3 etapas: (i) análise do
posicionamento da NUCLEP, (ii) análise mercadológica e (iii) definição do modelo de gestão e de
negócios da NUCLEP. Atualmente, está em andamento a segunda etapa do Estudo. O objetivo
é buscar eliminar as barreiras e entraves legais que inibem a atuação competitiva e rentável de uma
fábrica de equipamentos pesados, que atua sob encomenda, com produção não seriada, em regime
concorrencial, submetida à Lei 8.666/93, sem acesso a crédito e capital de giro.
Ação
Capacitação de Engenharia para atender as necessidades de longo prazo.
Resultado Alcançado
No período foram contratados novos engenheiros por meio de Concurso Público.
A Engenharia também foi dotada de maior capacidade em sistemas e equipamentos de tecnologia da
informação. Foi adquirido o sistema CAE – Computer Aided Engineering para cálculos de
engenharia pelo Método dos Elementos Finitos.
Iniciou-se o processo de aquisição de nova plataforma de CAD – Computer Aided Design para
atender os novos padrões de desenvolvimento de projetos pela área Industrial e sua integração com
o software PLM Teamcenter.
Foi licitada a aquisição de equipamentos computacionais (80 computadores e assessórios) de alta
performance para atender toda área de engenharia.
Ação
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Execução de retrofitting de todas as máquinas existentes e aquisição de novas máquinas para
aprimoramento dos processos fabrisC1
1
Resultado Alcançado
De um total de 25 equipamentos que necessitam de modernização e reforma, foram executados
retrofittings em 8 máquinas, com recursos próprios. No período foram adquiridas 13 novas
máquinas:
-1

máquina de Raio-X;

-1

serra de fita sulcorte;

-2

máquinas de martelamento automático – FCM;

-1

máquina de hidrocorte (Flow);

- 1 máquina automática de solda de carverna;
-1

máquina de usinagem de cavernas;

-1

máquina de solda longitudinal de subseção;

-1

máquina de solda de caverna casco;

-1

máquina de solda de união de subseção;

-1

serra de fita Franho;

-1

fresadora circular Dufieux;

- 1 calandra vertical Davi.
Ação
Redução dos custos fixos.
Resultado Alcançado
De acordo com as informações prestadas pela Gerência Financeira a ação foi alcançada. A NUCLEP
vem, progressivamente, no que cabível, descontinuando alguns contratos para o fim de reduzir os
seus custos fixos. Exemplo disso foi o contrato firmado com a empresa terceirizada DH Poços para
a manutenção e exploração de poços artesianos, o qual conseguimos descontinuar em 2010, de
modo a não comprometer a atuação da empresa. Como resultado dessa medida, os gastos médios
com a CEDAE, que em 2010 eram de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), juntamente ao
contrato com a DH Poços, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), totalizavam o
montante de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) em média, passando, em 2011, para um gasto
médio de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Ou seja, houve uma redução total de 18,6%.
Como medida de redução dos custos fixos a empresa vem progressivamente reduzindo o número de
terceirizados, especialmente na área administrativa, tendo como meta a descontinuidade desses
serviços a médio prazo, dada a necessidade de não comprometimento dos serviços executados pela
empresa. Em 2011, o gasto médio com essas terceirizações foi de R$ 401.000,00 (quatrocentos e
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um mil reais) mensais, contra R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais) em 2013, o que
aponta considerável redução de 51% dos gastos nesse período.
Por fim, a NUCLEP foi incluída no Projeto Esplanada Sustentável – PES, a partir de 06 de
dezembro de 2012. O PES é uma iniciativa conjunta dos Ministérios do Planejamento, do Meio
Ambiente, de Minas e Energia e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Esse projeto é uma
das ações estratégicas da “Agenda de Ações para a Melhoria da Gestão Pública” do Governo
Federal, que visa a melhoria sistêmica do nível do serviço e da qualidade do gasto público. O PES
tem por objetivo promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social na Administração
Pública Federal, por meio da pactuação de metas e execução de ações de eficiência e
sustentabilidade. Os itens de despesa da NUCLEP objeto de pactuação são material de consumo,
serviço de apoio administrativo, técnico e operacional e locação de veículos, sendo que a empresa
deverá estabelecer a meta de economia global de 10% para o exercício de 2013, tendo por base a
execução orçamentária do exercício de 2012.
Ação
Aumentar o quadro de pessoal para atender as necessidades de longo prazo.
Resultado Alcançado
A partir da realização de um Concurso Público, a NUCLEP, para atender o crescimento das
operações e das obras em carteira, aumentou seu quadro de pessoal de 662 empregados, em
dezembro de 2008, para 999 empregados, em dezembro de 2012.
Ação
Implantação e desenvolvimento de programa de marketing da NUCLEP.
Resultado Alcançado
As ações de marketing empreendidas pela NUCLEP no período concentraram-se na participação,
com stand próprio, em feiras e exposições da indústria de Petróleo e Gás, especialmente para a área
offshore, e na participação da Empresa nas associações de classe (ABDIB, ABIMAQ e outras),
visando aumentar a nossa influência no mercado. A participação nas feiras e exposições deu
visibilidade à NUCLEP no mercado internacional, propiciando a negociação com empresas
internacionais detentoras de tecnologia de ponta, que passaram a procurar a NUCLEP, visando uma
atuação conjunta no mercado brasileiro.
A NUCLEP tem participado continuamente, nos últimos anos, dos seguintes eventos: Offshore
Technology Conference – OTC (Houston, EUA), Brasil Offshore (Macaé, Rio de Janeiro), Rio Oil
&Gás (Rio de Janeiro), Reunião anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência)
e Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Em 2012, a NUCLEP participou da Offshore
Technology Conference – OTC (Houston, EUA), Rio Oil &Gás (Rio de Janeiro), da Reunião anual
da SBPC (SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA) e da Semana
Nacional da Ciência e Tecnologia.
Ação
Implantação de programa específico (solução híbrida) de Tecnologia de Informação na NUCLEP.
Resultado Alcançado
Em 2012, foi adquirido o software TEAMCENTER da empresa Siemens que introduz a tecnologia
PLM – Product Lifecycle Management nas áreas Comercial e Industrial da Nuclep. Essa tecnologia
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permite o uso da TI para gerenciar de forma integrada os fluxos de processos, documentos
associados e suas revisões e autorizações, desenhos CAD, cálculos de engenharia CAE e
procedimentos em geral para a fabricação de produtos pela empresa.
Em 2012, também foi licitado em pregão eletrônico o sistema de Gestão Integrada de Informações
(ERP – Enterprise Resource Planning) nas áreas Financeira e de Suprimentos da Nuclep. Foi
vencedora a empresa Benner que complementará a implantação no ano de 2013.
Ainda em 2012, foi iniciado o desenvolvimento de software com recursos internos para atender as
aplicações de Orçamentação Comercial, Logística de Transportes e Controle do Restaurante.
Ação
Eliminar o Patrimônio Líquido Negativo.
Resultado Alcançado
De acordo com as informações da Gerência Geral de Planejamento e Finanças, a ação foi atendida.
Tendo por fim refletir corretamente a essência econômica das operações, atender às normas
contábeis em vigor (CPC 07 Subvenção e Assistência Governamental), bem como dar maior
transparência às demonstrações contábeis, a NUCLEP em 2010 adotou a mudança da política
contábil nas obrigações cujos recursos para pagamento são oriundos do Tesouro Nacional, o que
gerou impacto direto no Patrimônio Líquido da empresa, a saber:
1) Dívida com a entidade de previdência privada NUCLEOS e Provisões trabalhistas, cíveis e
tributárias: a realização das despesas e receitas acontece no momento em que a subvenção é
recebida.
2) Subvenções para investimentos: os recursos recebidos e aplicados em aquisições de ativos,
registrados como receitas operacionais nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, foram reclassificados
como Subvenção do Tesouro para Investimentos.
TABELA 1 – IMPACTO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Previdência Privada

R$ 158.402.136,13

Provisões

R$ 43.211.768,17

Subvenções para investimentos

R$ 14.930.983,19

Total

R$ 216.544.887,49

Como resultado dessas medidas contábeis, o patrimônio líquido da NUCLEP se tornou positivo a
partir de 2010, permanecendo assim nos fechamentos contábeis de 2011 e 2012. Contribuiu também
para esse resultado o aumento na eficiência operacional da empresa, tendo como exemplo o
crescimento nas vendas entre 2009, de cerca de R$ 47.690.000,00 (quarenta e sete milhões e
seiscentos e noventa mil reais), e 2012, R$ 82.459.349,62 (oitenta e dois milhões e quatrocentos e
cinquenta e nove mil reais), o que representou um aumento absoluto de 73% nesse período, ou
aproximadamente 24% em base anual.
Ação
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Revisar os processos organizacionais atuais.
Resultado Alcançado
Em 2012, foram analisados e redesenhados os seguintes processos organizacionais:
1 Gestão de Materiais;
1 Documentação de Fabricação;
1 Gerenciamento de Contratos;
1 Engenharia do Produto
As mudanças previstas no redesenho desses processos serão introduzidas juntamente com a
implantação do software PLM Teamcenter e fornecerão subsídios para a implantação customizada
do sistema.
Ação
Implantar um sistema de coleta de indicadores.
Resultado Alcançado
Foram criados 52 relatórios definidos pela área Industrial da Nuclep para um sistema de indicadores
sobre os processos produtivos e utilização de recursos humanos e de máquinas no desenvolvimento
de produtos pela empresa.
Ação
Elaborar um plano para revisão do PCCR.
Resultado Alcançado
De acordo com as informações prestadas pela Gerência Geral de Recursos Humanos, a ação foi
cumprida. A Nuclep, por meio da Portaria P-074/2012, instituiu uma comissão paritária, com
representantes da empresa e dos empregados, para acompanhamento do trabalho de revisão do Plano
de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR. Em 2012, o Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (IBAM), continuou prestando assessoria especializada para implantação do novo planos
de cargos e salários, revisando o atual PCCR da empresa. Atualmente, a proposta para o novo PCCR
da NUCLEP está em fase de finalização, já tendo sido apresentada uma prévia à Diretoria Executiva
da empresa, sendo que após aprovação dos itens deverão ser observadas as premissas estabelecidas
pelo DEST para implantação do novo plano.
Ação
Elaborar um plano para reduzir perda de mão-de-obra em atividade.
Resultado Alcançado
Informa a Gerência Geral de Recursos Humanos que a ação foi realizada, como se pode observar
através da implementação das seguintes providências pela empresa, a saber.
O Plano Anual de Treinamento foi elaborado a partir de Planos de Desenvolvimento Individual PDI. Mais de 90% dos empregados da NUCLEP participaram do processo de Avaliação de
Desempenho, o que gerou esses PDI’s. Em 2010, atendendo à linha de ação acima,
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realizamos diversos treinamentos de caráter técnico, com o objetivo de melhorar o desempenho dos
nossos empregados. Além disso, implantamos os seguintes programas internos comportamentais:
1 Mediação e Gestão de Conflitos, com o objetivo de contribuir para a construção de um clima
organizacional mais harmônico, saudável e produtivo. Foram treinadas 165 pessoas em 2010,
incluindo 55 lideranças. Obteve-se a nota 9,5 na avaliação dos resultados;
1 Liderança, com o objetivo de capacitar e desenvolver nos gestores da empresa habilidades de
liderança coach - como capacidade de inspiração, criando um ambiente motivador, escuta com
empatia, perguntas poderosas, dar e receber feedback, apoio e estímulo constante às equipes de
trabalho, etc. Foram treinados 111 líderes, obtendo-se o indicador 9,4;
1 Vencendo Desafios, com o objetivo de estimular a reflexão, de modo que as pessoas possam
construir suas próprias ferramentas, aprimorando a qualidade de suas relações interpessoais, de
trabalho em equipe, de comunicação, integração, tolerância e cooperação. Foram treinadas 259
pessoas, com o indicador 9,8.
Além disso, outras ações estão em andamento, visando a retenção da força de trabalho da empresa,
como a Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, a Revisão das Políticas e
Procedimentos da Avaliação de Desempenho, as Políticas de Progressão Vertical e Horizontal, o
Programa de Álcool e Drogas, os Programas de Incentivo à Qualificação e Desenvolvimento dos
Profissionais da Nuclep, o Programa de Multiplicadores e o Programa de Ambientação.
Ação
Criar Gerência de SMS.
Resultado Alcançado
Foi criada a Gerência Geral de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, com três gerências
subordinadas a ela: Gerência de Segurança do Trabalho, Gerência de Meio Ambiente e Gerência de
Medicina do Trabalho.
2.4 Indicadores
Os indicadores relacionados ao modelo de gestão estão apresentados a seguir, dispostos em grupos
que permitem acompanhar e avaliar os resultados da empresa resultantes de suas ações estratégicas
empresariais.

1 Gestão de Recursos Humanos
i. Capacitação de Profissionais
2 Indicador: Índice de formados
a) Utilidade: dotar o país de reserva técnica e estratégica de recursos humanos capacitados, para
atender aos compromissos referentes às demandas específicas das indústrias nuclear e pesada
brasileiras. 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 para o
primeiro emprego tecnológico, mediante ações didático-pedagógicas articuladas e integradas entre o
Ensino Fundamental e a Formação Profissional na área metal-mecânica. Com esta ação, a NUCLEP
forma a sua própria mão de obra qualificada dentro dos padrões exigidos pela Empresa atendendo,
fundamentalmente, as suas necessidades produtivas.
b) Tipo: eficácia
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Meta: formar em 2012 pelo menos 80% do quantitativo de alunos matriculados.
Observação: 80% é o índice histórico de desempenho dos alunos egressos do mesmo público alvo,
nos últimos 23 anos.
c) Fórmula de Cálculo:
Meta alcançada/ Meta para 2012 x 100 =
d) Alunos egressos do Concurso Público NCP-002/2010, concluintes em 2012: Curso de Formação
Profissional cuja 1ª Etapa possui 2 anos de duração.
Alunos matriculados = 48
Meta para 2012 = 48 x 80% = 38 alunos
Meta alcançada (alunos aprovados) = 17 alunos
Eficácia: 17/38 x 100 = 45%
Nota: O baixo índice encontrado justifica-se pela baixa escolaridade e maturidade do último grupo
selecionado para cursar o ensino fundamental concomitante com o ensino profissionalizante. Todo
trabalho Técnico/ pedagógico foi realizado em prol do grupo, mais infelizmente não conseguimos
alcançar a meta estabelecida.
e) Alunos egressos do Concurso Público NCP-002/2011 concluintes em 2012: Curso de
Aprendizagem Industrial cuja 1ª etapa possui duração de 1 ano.
Alunos matriculados = 33
Meta para 2012 = 33 x 80% = 26 alunos
Meta alcançada(alunos aprovados) = 27 alunos
Eficácia: 27/26 x 100 = 104%
Nota: O alto índice do segundo grupo ficou por conta de uma melhor escolaridade e maturidade.
Lembrando que esse grupo foi selecionado para cursar apenas o ensino profissionalizante.
f) Método de medição: anual, evidenciada pelo número de alunos aprovados.
g) Avaliação do resultado: levando em consideração o somatório dos alunos formados, a meta foi
atingida, face às ações didático-pedagógicas implementadas e consolidadas ao longo dos últimos
anos letivos.
Observações:
1) No ano de 2010, assim como no ano de 2011 foi realizado apenas 01(um) Concurso Público com
o objetivo de completar o quadro de alunos matriculados no Centro de Treinamento Técnico. Os
outros concursos foram realizados com o objetivo de completar o quadro funcional da Empresa de
acordo com suas necessidades.
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2) No ano de 2012 o Centro de Treinamento Técnico manteve, simultaneamente, dois Cursos
Profissionalizantes distintos e com propostas pedagógicas diferentes. Embora a missão seja a
mesma, as mudanças no Projeto Político Pedagógico do CTT alterou, para o segundo grupo, todo o
sistema de avaliação e aprovação. É razoável, portanto que os índices sejam calculados
separadamente para que não haja distorções.
h) Responsáveis pelo cálculo/medição: Gerência de Treinamento Técnico - ITT
2 Indicador: Índice de Treinamento Técnico
a) 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.

b) Tipo: eficácia - Comparação entre as metas, visando à melhoria dos processos e dos resultados
do treinamento.
Indicador do SGQ – exercício 2012: Horas Treinamento (H/T) – enfoque atual.
Objetivo: Medir o “esforço” da ITT em promover os treinamentos da área fabril.
Metodologia: Este indicador é obtido dividindo-se o volume bruto em horas de treinamento pelo
número de colaboradores da empresa que, efetivamente, receberam treinamento durante o período
considerado. Segundo Pesquisa Anual ABTD/MOT, no Brasil, a média é de 46 horas por treinando
no ano. Conclui-se que em 12 meses, temos 552 h/t (46 h/t no mês x 12) e que em 6 meses, temos
276 h/t (46 h/t no mês x 6), com média de 46 h/t no semestre (276 h/t / 6).
Fonte: O Retrato do Treinamento no Brasil 2011/2012, preparado pela Associação Brasileira de Treinamento e
Desenvolvimento (ABTD) e a MOT – Treinamento e Desenvolvimento. Pesquisa realizada com a participação de 285
organizações dos mais diversos segmentos.

Meta: Atingir em 2012, no mínimo, 46 horas no semestre. Segundo Prof. Sebastião Guimarães,
sócio-diretor da T&G Treinamento: “é considerada empresa de nível de excelência em treinamento,
aquela que atinge a média de 100 h/t por empregado”.
Fonte: Em Busca da Eficácia em Treinamento – Norma ISO 10015. Sebastião Guimarães, 2008.

Período de Apuração: Jan a Jun de 2012 e Jul a Dez de 2012.
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GRÁFICO 1 – HORAS TREINAMENTO 2012
Fonte: ITT

c) Fórmula de Cálculo:
Horas Treinamento - Jan a Jun de 2012 = horas de treinamento/ n. º de treinandos = 20.119,15/ 438
= 46h/t por treinando
Horas Treinamento - Jul a Dez de 2012 = 5.928,20/ 255 = 23h/t por treinando
d) Responsáveis pelo cálculo/medição: Gerência de Treinamento Técnico - ITT

ii. Melhoria da Gestão de Recursos Humanos, voltada à satisfação dos clientes internos
2 Indicador: Índice de absenteísmo
a) Utilidade: como indicativo para o desenvolvimento de uma cultura organizacional de gestão de
recursos humanos, tendo como valores centrais o trabalho como fonte de realização pessoal e o
crescimento pessoal e profissional do colaborador. A Empresa manteve o método de medição
utilizado no ano passado, no qual são incluídos os afastamentos até o 15º dia, por constituírem custo
para a empresa, e excluídas as horas usadas do acordo coletivo, por constituírem direito do
empregado.
a) Tipo: eficiência
b) Fórmula de Cálculo:
Horas não trabalhadas/ Horas efetivamente trabalhadas x 100 = 9242:02 x 100 = 5,96%
Meta: manter o índice de absenteísmo anual de 2012 abaixo do limite de 6,5%.
Este índice está inserido nos padrões definidos pelas metas de gestão.
Número de horas não trabalhadas: 9242:02 (Somatório das Faltas e Atrasos descontados/mês e do
Afastamento até o 15º dia/mês = 1068:12 + 705:50 + 7468:00)
Horas efetivamente trabalhadas: 155162:36 (Multiplica-se 8 horas/dia x Média do nº de
empregados/mês x Média do nº de dias efetivamente trabalhados/mês = 8 x 978,08 x 19,83)
c) Método de medição: medição mensal, evidenciada por meio do registro de faltas, atrasos e
afastamentos ocorridos até o 15º dia.
d) Avaliação do resultado: o índice se manteve dentro da meta
e) Responsável pelo cálculo/medição: Gerência Geral de Recursos Humanos – AG
iii. Satisfação de Clientes
2 Indicador: Índice de satisfação dos clientes
a) Utilidade: obter a percepção dos clientes da NUCLEP quanto ao atendimento, desempenho
industrial, desempenho do produto e satisfação geral, relativos às obras e serviços realizados pela
NUCLEP.
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b) Tipo: eficiência
c) Fórmula de Cálculo:
O procedimento para medir a satisfação dos clientes considera as pesquisas com os clientes,
baseadas em perguntas diretas. O valor percentual do indicador é calculado pela média aritmética
dos percentuais das avaliações de cada cliente que respondeu à pesquisa.
Meta 2012: atingir 70% de satisfação
Índice Medido: 68,22%
A meta é definida internamente na NUCLEP, em função de três fatores básicos:
- Resultado imediatamente anterior e média histórica;
- Necessidade de haver melhoria sempre; e
- Passível de ser alcançada no período.
d) Método de medição: média dos índices obtidos nas pesquisas de satisfação anual com cálculo e
avaliação conforme o procedimento interno da Nuclep disponível na área comercial da empresa.
e) Avaliação do resultado: o índice de satisfação obtido em 2012 (68,22%) ficou 1,78% inferior à
meta prevista, porém, representa um incremento positivo de 7,53% em relação à medição anterior.
Tal tipo de acompanhamento é previsto pela norma ISO 9001:2008, cuja certificação a NUCLEP
detém.
f) Responsáveis pelo cálculo/medição: Gerência de Planejamento Comercial – CGP

1 Gestão Operacional
2 Indicador: Índice de ocupação de mão de obra (IOMO)
a) 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.
b) Tipo: eficácia.
c) Fórmula de Cálculo:
IOMO anual = 1 IOMO mensais / 12
IOMO anual = 878% / 12 = 73%
Meta: atingir em 2012 o índice médio de 76% de ocupação de mão-de-obra, estabelecido em função
das ações para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ.
d) Método de medição: medição mensal, evidenciada pela documentação de apropriação de mãode-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.
e) Avaliação do resultado: o índice alcançado durante o ano de 2012 foi de 73%, inferior à meta
estabelecida, situando-se na faixa admissível para este indicador.
f) Responsável pelo cálculo/ medição: Gerência de Controle -ICC
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2 Indicador: Índice de produtividade
a) 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
produzi-lo, 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.
b) Tipo: eficácia.
c) Fórmula de Cálculo:
Índice de Produtividade anual = 1IPmensais / 12
Índice de Produtividade anual = 712% / 12 = 59%
Meta: alcançar em 2012 a média de produtividade de 63 %, estabelecido em função das ações para a
melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ.
d) 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.
e) Avaliação do Resultado: o índice obtido em 2012 foi de 59 %, inferior à meta fixada, situando-se
na faixa admissível para este indicador, valor este aceitável para um universo diversificado de obras
realizadas neste período.
f) Responsável pelo cálculo e medição: Gerência de Controle - ICC
2 Indicador: Índice de reparo
a) 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.
b) Tipo: eficácia
c) Fórmula de Cálculo:
Índice de reparo anual = 1 I R mensais / 12
Índice de reparo = 2,7% / 12 = 0,2%
Meta: Atingir em 2012 o índice médio de reparo igual ou menor que 1 %.
d) 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 três turnos de
trabalho.
e) Avaliação do Resultado: a meta foi atingida, tendo alcançado o índice de 0,2 % durante o ano de
2012, resultante das ações tomadas no planejamento e durante a execução dos diversos serviços
realizados durante o período.
f) Responsável pelo cálculo e medição: Gerência de Controle - ICC
2 Indicador: Índice de Desempenho Produtivo Operacional (DPO)
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a) 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.
b) Tipo: eficiência.
c) Fórmula de Cálculo:
Representação dos valores apurados para o ano de 2012:
DPO anual = 1DPO mensais/ 12
DPO anual =807% / 12 = 67%
Meta: Atingir em 2012 o índice médio de Desempenho Produtivo Operacional de 68%, estabelecido
em função das ações para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ.
d) 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.
e) Avaliação do resultado: o índice alcançado durante o ano de 2012 foi de 67 %, inferior a meta
estabelecida, situando-se na faixa admissível para este indicador.
f) Responsável pelo cálculo /medição: Gerência de Controle – ICC
3. PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
3.1 Estrutura de Governança
Na NUCLEP, a adoção das melhores práticas de governança corporativa tem por objetivo otimizar o
desempenho da Instituição, protegendo seu acionista majoritário, a CNEN, autarquia federal, bem
como as partes interessadas (stakeholders), tais como empregados, 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.
• Conselho de Administração
O Conselho de Administração do 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, Orçamento e Gestão, e os
outros, pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação.
O Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN é o Presidente do Conselho
de Administração. Os demais 4 (quatro) membros são eleitos pela Assembleia Geral. Esses
membros do Conselho de Administração serão eleitos para um período de 3 (três) anos, sendo
permissível a reeleição.
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.
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O Conselho de Administração tem, como algumas de suas atribuições, estabelecer a política e
as diretrizes da Companhia, com exceção daquelas que cabem à Assembleia Geral, bem como
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 e três suplentes, todos de
nacionalidade brasileira, acionistas ou não, sendo um dos membros efetivos e seu respectivo
suplente. Um conselheiro é indicado pelo Ministério da Fazenda, como representantes do
Tesouro Nacional. Os conselheiros são eleitos pela Assembleia Geral para um período de 01
(um) ano, sendo permissível 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
2012, após análise das Demonstrações Contábeis do exercício de 2011 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 2011, 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 também examinou a reelaboração das Demonstrações Financeiras 2010,
conforme Nota Explicativa n. 2 que foi elaborada em função da mudança da política contábil
e retificação de erros, inclusive o Parecer Técnico sobre Mudança de Critério Contábil
elaborada pelo Prof. Contador Hugo Rocha Braga, de 28 de março de 2012.
3.2 Avaliação do funcionamento dos controles internos
O Controle Interno, na Administração Pública, conforme conceituação utilizada pelo Tribunal
de Contas da União (TCU)/Controladoria-Geral da União (CGU), constitui-se de um conjunto
de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados para
assegurar a conformidade dos atos administrativos e para que os objetivos e metas
estabelecidos sejam alcançados.
O processo de prestação de contas anual da NUCLEP segue os normativos emanados pelo
TCU e pelo CGU, evidenciando a mitigação dos possíveis riscos aos quais a Empresa possa
estar submetida, a identificação da materialidade dos elementos objetivos relacionados aos
seus bens patrimoniais e a transparência da conformidade dos seus atos e desempenho, em
consonância com a sua relevância enquanto empresa estatal.
A empresa possui uma Auditoria Interna e a encara como um importante componente na
avaliação dos controles internos, não só atuando para corrigir os desperdícios, as
impropriedades/disfunções, a negligência e a omissão, mas, principalmente, antecipando-se a
essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos.
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Somado a isso, a Auditoria Interna pode inserir atividades de auditoria propostas pelas
reuniões trimestrais do Conselho de Administração, fornecer subsídios solicitados para as
reuniões mensais do Conselho Fiscal, e pode ser usada como órgão de assessoria no
gerenciamento de riscos considerados nas reuniões semanais da Diretoria Executiva.
Em conformidade com a Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de
Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) n. 3, o Plano Anual de Atividades
da Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) são
aprovados pelo Conselho de Administração sem a presença do Presidente da NUCLEP.
A Unidade de Auditoria Interna auditou as práticas relativas à segurança da informação e
recomendou o incremento ou a implementação de novos controles e salvaguardas.
No ano de 2012, em cumprimento da Lei 6.404/76, a NUCLEP passou por uma auditoria externa
feita pela INDEP - Auditores Independentes S/S. A Auditoria Interna forneceu orientação e
relatórios solicitados, contribuindo assim, na emissão do Relatório de Auditoria Externa, divulgado
às áreas gestoras com o resumo dos aspectos mais relevantes identificados no decorrer dos exames.
Na busca do aperfeiçoamento contínuo e da adoção das melhores práticas de mercado, a
Auditoria Interna participou de encontros, fórum, cursos de especialização e intercâmbio
(Benchmarking) com outras unidades de auditoria interna, áreas de controle e outras de
interesse.
QUADRO A.3.1 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS

VALORES

Ambiente de Controle

1

2

3

4

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 garantem 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.

X

Avaliação de Risco

1

2

3

4

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.

X
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

3B1
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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.

1

5

1
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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.
Procedimentos de Controle

X
1

2

3

4

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

X

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

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.
Informação e Comunicação

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.

X

Monitoramento

1

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

5

2

3

4

5

5

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Análise Crítica:
As instruções operacionais enfrentam o desafio de manterem uma padronização pelo fato da empresa não possuir uma
área especifica de métodos e processos para realizar a atualização das mesmas. Há na empresa normativos de 1977 que
ainda estão vigentes e muitos procedimentos foram incorporados às práticas da empresa oriundos da experiência de
nossos colaboradores, porém não se encontram escritos em um normativo interno. Esta situação oferece o risco de se
perder valiosos conhecimentos.
A empresa não possui uma área especifica para gestão de riscos. A Auditoria Interna tem contribuído, identificando em
seus trabalhos os riscos em não se ter determinado controle.
A metodologia aplicada foi com base no resultado dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna e com a consulta a
determinadas áreas, tal como a Comissão de Ética e a Comunicação Corporativa.
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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.
Fonte: Auditoria Interna

3.3 Remuneração paga a administradores
3.3.1 Política de Rem. dos Membros da Dir. Estatutária e dos Conselheiros de Adm. e Fiscal
Em cumprimento ao Art. 1º do DL nº 2.355/87, nenhum empregado recebe retribuição mensal
superior ao valor percebido, como remuneração, a qualquer título, pelo Ministro de Ciência,
Tecnologia e Inovação. No art. 10 da Lei nº 9.624/98 estabelece que o maior valor de vencimentos
passa a corresponder a, no máximo, oitenta por cento da remuneração devida a Ministro de Estado.
Conforme o inc. II do Art. 3º do DL n.º 2.355/87, os honorários mensais dos dirigentes são
equivalentes à maior retribuição paga a empregado da NUCLEP, ora denominado paradigma. De
acordo com o §1º do DL n.º 2.355/87, 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.
Para fins da fixação dos honorários são consideradas, exclusivamente, as parcelas da maior
retribuição paga a empregado da entidade, compreendendo:
a) o salário-base do Plano de Cargos Carreira e Remuneração, efetivamente pago e não computadas
as vantagens a que se refere o art. 5º deste DL;
b) a gratificação de função ou equivalente;
c) a gratificação natalina;
d) o adicional por tempo de serviço; e
e) Horas In Intinere.
Desde 2010, em cumprimento da determinação contida no Acórdão n° 2254/2010 da 2ª câmara, foi
suspenso o direito ao recebimento da gratificação natalina aos dirigentes cumulativamente com a
parcela paga mensalmente que já é composta de 1/12 da gratificação natalina.
Em cumprimento ao Art. 1º da Lei nº 9.292/96 que dispõe sobre a remuneração dos membros dos
conselhos de administração e fiscal, a remuneração mensal devida aos membros dos conselhos não
excede, em nenhuma hipótese, a dez por cento da remuneração mensal média dos diretores da
NUCLEP.
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3.3.2 Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
QUADRO A.3.2 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
Valores em R$ 1,001
Conselho de Administração
Nome do Conselheiro
(a)
Padilha, A. F.
Cardoso, J. W.

Período
Início
Fim
-

-

Remuneração
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2.204,05 1.607,71 1.479,36 1.986,49 2.220,50 2.377,76 2.252,09 2.252,09 2.252,09 3.124,85 2.323,52 2.323,52 26.404,03
2.204,05 2.204,05 2.204,05 2.204,05 2.220,50 2.252,09 2.252,09 2.252,09 2.252,09 3.250,52 2.323,52 2.323,52 27.942,62

Ramos, A. P.

-

-

4.220,57 2.204,05 2.204,05 2.938,73 2.220,50 2.377,76 2.252,09 2.252,09 2.252,09 3.124,85 2.323,52 2.323,52 30.693,82

Rosière, A. C. A.

-

-

2.204,05 2.204,05 2.204,05 2.938,73 2.220,50 2.377,76 2.252,09 2.252,09 2.252,09 3.124,85 2.323,52 2.323,52 28.677,30

Vieira, E. E. G.

-

-

2.204,05 2.204,05 2.204,05 2.938,73 2.220,50 2.377,76 2.252,09 2.252,09 2.252,09 3.124,85 2.323,52 2.323,52 28.677,30

Santana, P. H. A.

-

-

2.204,05 2.204,05 2.204,05 2.938,73 2.220,50 2.377,76 2.252,09 2.252,09 2.252,09 3.124,85 2.323,52 2.323,52 28.677,30
Conselho Fiscal

Nome do Conselheiro
(a)

Remuneração

Período
Início
Fim

Bomfim, P. S. (T)

-

Jan
Fev
Mar
Abr
26/04/12 2.204,05 2.204,05 2.204,05 2.938,73

Mai
-

Jun
-

Jul
-

Ago
-

Set
-

Out
-

Nov
-

Dez
-

Total
9.550,88

Arruda, L. M. de (S)

-

22/06/12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neto, M. L. (S)

22/06/12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ximenes, U. (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Andrade, R. V. de (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Marques, R. S. (T)

-

-

-

-

-

-

-

14.149,72

22/06/12 2.204,05 2.204,05 2.204,05 2.938,73 2.220,50 2.378,34

Garcial, A. N.

03/01/12

-

-

2.204,05 2.204,05 2.938,73 2.220,50 2.377,76 2.252,09 2.252,09 2.252,09 2.927,46 2.323,52 2.323,52 26.275,86

Ciloni, A. D.

26/04/12

-

-

-

-

Rocha, C. de F
22/06/12
Fonte: Auditoria Interna

-

-

-

-

2.252,09 2.252,09 2.252,09 2.252,09 2.252,09 2.252,09 2.734,89 2.323,52 2.323,52 20.894,47
-

-
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3.3.3 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos
QUADRO A.3.3 - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Valores em R$ 1,00
2012

EXERCÍCIO
2011

2010

4

5

4

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)

1.202.877,38

1.060.897,52

1.020.931,68

a) salário ou pró-labore

1.202.877,38

1.060.897,52

1.020.931,68

b) benefícios diretos e indiretos

-

-

-

c) remuneração por participação em comitês

-

-

-

d) outros

-

-

-

-

-

-

a) bonus

-

-

-

b) participação nos resultados

-

-

-

c) remuneração por participação em reuniões

-

-

-

d) comissões

-

-

-

e) outros

-

-

-

Órgão: Diretoria Estatutária
Número de membros:

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

1.202.877,38

1.060.897,52

1.020.931,68

IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do
cargo

-

-

-

-

-

-

VI – Remuneração baseada em ações

-

-

-

EXERCÍCIO
2011

2010

III – Total da Remuneração ( I + II)

Órgão: Conselho de Administração

2012
6

9

6

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)

171.072,37

155.588,93

136.533,46

a) salário ou pró-labore

Número de membros:

171.072,37

155.588,93

136.533,46

b) benefícios diretos e indiretos

-

-

-

c) rem. por participação em comitês

-

-

-

d) outros

-

-

-

-

-

-

a) bonus

-

-

-

b) participação nos resultados

-

-

-

c) rem. por participação em reuniões

-

-

-

d) comissões

-

-

-

e) outros

-

-

-

171.072,37

155.588,93

136.533,46

IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do
cargo

-

-

-

-

-

-

VI – Remuneração baseada em ações

-

-

-

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)

III – Total da Remuneração ( I + II)

Órgão: Conselho Fiscal

2012

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
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EXERCÍCIO
2011

2010

5

4

4

87.135,57

75.451,66

71.033,51

87.135,57

75.451,66

71.033,51

1
1
b) benefícios diretos e indiretos

-

-

-

c) rem. por participação em comitês

-

-

-

d) outros

-

-

-

-

-

-

a) bônus

-

-

-

b) participação nos resultados

-

-

-

c) rem. por participação em reuniões

-

-

-

d) comissões

-

-

-

e) outros

-

-

-

87.135,57

75.451,66

71.033,51

IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do
cargo

-

-

-

-

-

-

VI – Remuneração baseada em ações
Fonte: Auditoria Interna

-

-

-

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

III – Total da Remuneração ( I + II)

4. PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
4.1 Informações sobre programas do PPA de responsabilidade da UJ
4.1.3 Informações sobre iniciativas vinculadas a Prog. Temáticos de Responsabilidade da UJ
QUADRO A.4.3 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE
DA UJ
Identificação da Iniciativa
Código

03HY

Descrição

Fabricação de equipamentos para as indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia

Objetivo

0854-Estimular a produção de máquinas, equipamentos e serviços especializados.

Órgão ou Unidade Responsável Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação
Inicial
68.224.457,00

Despesa

Restos a Pagar

Valores Pagos
Não
Processados
78.375.900,09 78.375.900,09 25.979.369,01
52.396.531,08

Final

Empenhada

92.215.479,00

Liquidada

Processados

Metas do Exercício Para a Iniciativa

1

Profissional capacitado

Unidade
de
Medida
unidade

2

Equipamento produzido

tonelada

Ordem

Descrição

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

562

721

-

-

5150

2657

-

-

Identificação da Iniciativa
Código

03I1

Descrição

Modernização e adequação da infraestrutura da Nuclebrás Equipamentos Pesados NUCLEP para a produção de equipamentos para a indústria nuclear, de forma
competitiva, para atender ao programa nuclear brasileiro

Objetivo

0854-Estimular a produção de máquinas, equipamentos e serviços especializados.

Órgão ou Unidade Responsável Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
351
1

1
1
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação
Inicial

Despesa
Final

9.500.000,00

9.500.000,00

Restos a Pagar

Não
Empenhada
Liquidada Processados
Processados
9.452.320,89 9.452.320,89 966.173,46
-

Valores
Pagos
8.486.147,43

Metas do Exercício Para a Iniciativa
Ordem
1

Descrição
Equipamento modernizado

Unidade
de Medida
unidade

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

17

6

-

-

Fonte: SIAFI. LOA 2012. SIGMCT 2012

Análise Crítica
• Cumprimento das metas:
Na iniciativa 03HY- Fabricação de equipamentos para as indústrias nuclear e pesada de alta
tecnologia. Na meta ordem sequencial 1 - profissional capacitado, foram capacitados 721
profissionais no ano de 2012. Estas capacitações não só influenciaram na qualidade das obras
concluídas e em andamento, como também ajudaram na renovação da certificação ASME III, da
Associação de Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos, para a fabricação de equipamentos
voltados para o setor nuclear. Hoje, a empresa é a única do Brasil a possuir esta estratégica
certificação, essencial para a participação da Nuclep em concorrências internacionais na área
nuclear, ampliando a participação do produto brasileiro em projetos desenvolvidos em todo mundo.
Na meta ordem sequencial 2- equipamento produzido, a empresa atingiu 2.657 toneladas no ano de
2012. O baixo alcance da meta física ocorreu devido ao numero muito alto estabelecida para a
empresa na LOA 2012. Pois a Nuclep sugeriu 3.000 toneladas e não 5.150. Neste caso, a empresa
teria atingido 89% da meta. Principais obras entregues no ano de 2012: Fornecimento de 21 Vasos
de Pressão (150 ton.) para o Programa de Revitalização de Plataformas, cliente Petrobras;
Fornecimento de 1 Feixe Tubular (1 ton.) para Usina de ANGRA 1, cliente Eletronuclear;
Fornecimento de 1 Pré-Distribuidor (270 Ton.) para Hidroelétrica de Tocoma na Venezuela, cliente
IMPSA; Fornecimento de Embutidos (5 Ton.) para Usina de ANGRA 3, cliente Eletronuclear.
Na iniciativa 03I1- Modernização e adequação da infraestrutura da Nuclebrás Equipamentos
Pesados - NUCLEP para a produção de equipamentos para a indústria nuclear, de forma
competitiva, para atender ao programa nuclear brasileiro, a empresa prontificou 6 (seis) relevantes
equipamentos da fábrica: 4 (quatro) pontes rolantes e 1 (uma) máquina de usinagem.
• Eventuais problemas de execução:
Relativo à iniciativa 03HY- Fabricação de equipamentos para as indústrias nuclear e pesada de alta
tecnologia, houve necessidade dos contratantes dos clientes da Nuclep, das obras de construção de
módulos (Petrobrás-EBE e SBM-EBSE), em retirarem os módulos sem a conclusão total das obras.
Relativo à iniciativa 03I1- Modernização e adequação da infraestrutura da Nuclebrás Equipamentos
Pesados - NUCLEP para a produção de equipamentos para a indústria nuclear, de forma
competitiva, para atender ao programa nuclear brasileiro, o baixo alcance da meta ocorreu
principalmente por três fatores: As exigências da Lei 8.666/93 nos processos de compras; a
complexidade técnica do projeto e ao contingenciamento de recursos pelo Tesouro.
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1
1

• Superações significativas das metas estabelecidas:
Na iniciativa 03HY- Fabricação de equipamentos para as indústrias nuclear e pesada de alta
tecnologia. Na meta ordem sequencial 1- profissional capacitado, a empresa superou a meta de 562,
capacitando 721 profissionais, em função do aumento do quadro de funcionários em 2012 por
concurso público.
• Restos a pagar:
Não houve reflexos dos restos a pagar no desenvolvimento das iniciativas. Mas a existência de
restos a pagar demonstra o esforço da Nuclep, até os últimos dias do exercício, em cumprir a
finalidade das iniciativas. Como exemplo, após aguardar desde setembro de 2012, somente em
19/12/2012 a Nuclep obteve uma suplementação de orçamento para investimento no valor de R$
23.991.022. Essa importância foi parcialmente liberada pelo MCTI, no valor de R$ 13.000.000,
somente para registro econômico (empenhos), e, desse montante, não foram liberados quaisquer
recursos financeiros para pagamento, até 31/12/2012.
4.1.4 Informações sobre ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ
QUADRO A.4.4 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ1
Identificação da Ação
Código

2485

Descrição

Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada

Iniciativa

03HY-Fabricação de equipamentos para as indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Restos a Pagar

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

1.500.000,00

1.500.000,00

1.486.343,67

1.486.343,67

Não
Processados Processados

695.485,11

-

Valores Pagos

790.858,56

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem

1

Descrição

Profissional capacitado

Unidade
de
Medida

Meta Física
Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

562

721

-

-

unidade

371
1

Meta Financeira

1
1

1
Identificação da Ação
Código

4930

Descrição

Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia

Iniciativa

03HY-Fabricação de equipamentos para as indústrias nuclear e pesada de alta
tecnologia

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Inicial

Despesa

Final

Empenhada

66.724.457,00 90.715.479,00

Restos a Pagar

Liquidada

Processados

Não
Processados Valores Pagos

76.889.556,42 76.889.556,42 25.283.883,90

-

51.605.672,52

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem

1

Unidade
de
Medida

Descrição

Equipamento produzido

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

5150

2657

-

-

tonelada

1
Identificação da Ação
Código

13CT

Descrição

Modernização e Adequação da Infraestrutura Fabril da NUCLEP

Iniciativa

03I1-Modernização e adequação da infraestrutura da Nuclebrás Equipamentos Pesados NUCLEP para a produção de equipamentos para a indústria nuclear, de forma
competitiva, para atender ao programa nuclear brasileiro

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Restos a Pagar

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

9.500.000,00

9.500.000,00

9.452.320,89

9.452.320,89

381
1

Não
Processados Processados
966.173,46

-

Valores Pagos
8.486.147,43

1
1
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem

1

Descrição

Unidade
de
Medida

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

17

6

-

-

Equipamento modernizado unidade

Fonte: SIAFI. LOA 2012. SIGMCT 2012

Análise Crítica
• Cumprimento das metas:
Na ação 2485 - Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada. A empresa
superou a meta, capacitando 721 profissionais no ano de 2012. Estas capacitações não só
influenciaram na qualidade das obras concluídas e em andamento, como também ajudaram na
renovação da certificação ASME III, da Associação de Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos,
para a fabricação de equipamentos voltados para o setor nuclear. Hoje a empresa é a única do Brasil
a possuir esta estratégica certificação, essencial para a participação da Nuclep em concorrências
internacionais na área nuclear, ampliando a participação do produto brasileiro em projetos
desenvolvidos em todo mundo.
Na ação 4930 - Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta
Tecnologia. A Nuclep atingiu 2.657 toneladas de equipamentos produzidos no ano de 2012. O baixo
alcance da meta física ocorreu devido ao numero muito alto estabelecida para a empresa na LOA
2012. Pois a Nuclep sugeriu 3.000 toneladas e não 5.150. Neste caso, a empresa teria atingido 89%
da meta. Principais obras entregues no ano de 2012: Fornecimento de 21 Vasos de Pressão (150
ton.) para o Programa de Revitalização de Plataformas, cliente Petrobras; Fornecimento de 1 Feixe
Tubular (1 ton.) para Usina de ANGRA 1, cliente Eletronuclear; Fornecimento de 1 Pré-Distribuidor
(270 Ton.) para Hidroelétrica de Tocoma, na Venezuela, cliente IMPSA; Fornecimento de
Embutidos (5 Ton.) para Usina de ANGRA 3, cliente Eletronuclear.
Na ação 13CT - Modernização e Adequação da Infraestrutura Fabril da NUCLEP, a empresa
prontificou 6 (seis) relevantes equipamentos da fábrica: 5 (cinco) pontes rolantes e 1 (uma) máquina
de usinagem.
• Eventuais problemas de execução:
Na ação 4930 - Fabricação de equipamentos para as indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia,
houve necessidade dos contratantes dos clientes da Nuclep, das obras de construção de módulos
(Petrobrás-EBE e SBM-EBSE), em retirarem os módulos sem a conclusão total das obras.
Na ação 13CT - Modernização e Adequação da Infraestrutura Fabril da NUCLEP, o baixo alcance
da meta ocorreu principalmente por três fatores: As exigências da Lei 8.666/93 nos processos de
compras; a complexidade técnica do projeto e ao contingenciamento de recursos pelo Tesouro.
• Superações significativas das metas estabelecidas:
Na ação 2485 - Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada. A empresa
superou a meta de 562, capacitando 721 profissionais, em função do aumento do quadro de
funcionários em 2012 por concurso público.
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• Restos a pagar:
Não houve reflexos dos restos a pagar no desenvolvimento das ações vinculadas a programas
temáticos. Mas a existência de restos a pagar demonstra o esforço da Nuclep, até os últimos dias do
exercício, em cumprir a finalidade das iniciativas. Como exemplo, após aguardar desde setembro de
2012, somente em 19/12/2012 a Nuclep obteve uma suplementação de orçamento para investimento
no valor de R$ 23.991.022. Essa importância foi parcialmente liberada pelo MCTI, no valor de R$
13.000.000, somente para registro econômico (empenhos), e, desse montante, não foram liberados
quaisquer recursos financeiros para pagamento, até 31/12/2012.
4.1.6 Inf. sobre Ações Vinculadas a Prog. de Gestão, Manut.e Serv. ao Estado de Resp. da UJ
As informações encontram-se no Anexo I.
4.2 Informações sobre a execução Orçamentária e Financeira da Despesa
4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ
QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ1
Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

24207

Código SIAFI
da UGO
113208

Fonte: SIAFI OPERACIONAL /GERENCIAL

4.2.2 Programação de Despesas
4.2.2.1 Programação de Despesas Correntes
QUADRO A.4.8 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES
Valores em R$ 1,001

Origem dos Créditos
Orçamentários

Grupos de Despesas Correntes
2 – Juros e
Encargos
1 – Pessoal e Encargos Sociais da Dívida 3- Outras Despesas Correntes
Exercícios
Exercícios
Exercícios

CRÉDITOS

LOA

2012

2011

2012

2011

-

105.794.077,00

Dotação proposta pela UO

242.237.743,00 108.310.083,00

PLOA

242.237.743,00 108.310.083,00

-

-

-

105.794.077,00

LOA

242.237.743,00 108.310.083,00

-

-

-

105.794.077,00

Suplementares

66.269.316,00

30.316.765,00

-

-

23.991.022,00

7.778.000,00

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

2.207.999,00

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Especiais
Extraordinários

Créditos Cancelados
Outras Operações

Total
308.507.059,00 138.626.848,00
Fonte: SIAFI OPERACIONAL/ GERENCIAL

4B1
1

2012 2011

26.199.021,00 113.572.077,00

1
1

4.2.2.2 Programação de Despesas de Capital
QUADRO A.4.9 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL
Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesa de Capital

CRÉDITOS

LOA

Origem dos Créditos Orçamentários

4 – Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

6- Amortização da
Dívida

Exercícios
2012
2011

Exercícios
2012
2011

Exercícios
2012
2011

Dotação proposta pela UO

6.973.000,00 7.258.378,00

-

-

-

-

PLOA

6.973.000,00 7.258.378,00

-

-

-

-

LOA

6.973.000,00 7.258.378,00

-

-

-

-

Suplementares

23.991.022,00

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

2.207.999,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Especiais
Extraordinários

Abertos
Reabertos

Créditos Cancelados
Outras Operações

Total
33.172.021,00 7.258.378,00
Fonte: SIAFI OPERACIONAL/ GERENCIAL

4.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência
QUADRO A.4.10 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Origem dos Créditos
Orçamentários

Despesas Correntes
Exercícios
2012

LOA

Valores em R$ 1,001
9 – Reserva
de
Despesas de Capital
Contingência
Exercícios

2011

2012

Exercícios
2011

2012

2011

Dotação proposta pela UO

235.264.743,00 214.104.160,00

6.973.000,00 7.258.378,00

-

-

PLOA

235.264.743,00 214.104.160,00

6.973.000,00 7.258.378,00

-

-

LOA

235.264.743,00 214.104.160,00

6.973.000,00 7.258.378,00

-

-

-

-

-

66.269.316,00

Suplementares

38.094.765,00 23.991.022,00

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

2.207.999,00

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301.534.059,00 252.198.925,00 33.172.021,00 7.258.378,00
Total
Fonte: SIAFI OPERACIONAL /GERENCIAL
4A1
1

-

-

CRÉDITOS

Abertos

Especiais
Extraordinários

Créditos Cancelados
Outras Operações

1
1

4.2.2.4 Análise Crítica
• Em 2012, tivemos um aumento no pagamento do Termo de Equacionamento da dívida junto ao
Instituto de Seguridade Social - NUCLEOS, do qual a NUCLEP é uma das patrocinadoras, por
conta de atualização pelo INPC. Em 2012 tivemos um aumento no pagamento da contribuição à
Previdência Privada (Nucleos), em função de contratação de novos empregados e do acordo
coletivo de trabalho. Em 2012, a empresa teve um aumento significativo no pagamento de sentenças
judiciais de pessoal transitadas em julgado face a processos do PCCR - Plano de Cargos, Carreiras e
Remunerações. Ainda em 2012, a empresa contratou novos empregados, conforme autorização do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; tivemos aumento na folha de pagamentos para
atender à convenção coletiva de trabalho, atender demissões, substituições e/ou interinidade.
• A Nuclep vem recebendo uma demanda crescente de novas encomendas, tanto na área nuclear,
quanto na área de equipamentos destinados a Defesa Nacional, tais como a construção de cascos
resistentes para submarinos e diversos componentes pesados destinados à construção da usina
nuclear de Angra III. Para atender a essas demandas, necessário se faz adequar à estrutura atual da
empresa e modernizar seus equipamentos e demais instrumentos (logística, informática, etc.),
continuamente. Especialmente em 2012, foi obtida uma suplementação para Investimentos da
ordem de R$23.991.022,00, através da lei n.º 12.757 de 19 de dezembro de 2012. Esse valor foi
parcialmente atendido economicamente, R$13.000.000,00, sendo os recursos financeiros liberados,
somente, a partir de janeiro de 2013.
• A diferença orçamentária em despesas correntes de 2011 para 2012 ocorreu devido aumento
das encomendas da NUCLEP; No exercício de 2012 tivemos em nosso parque fabril, especialmente
a fabricação de submarinos para a Marinha do Brasil e diversos componentes pesados para a
construção da usina nuclear de Angra III, além de diversas obras para CONFAB, EBE, EBSE e
PETROBRAS.
4.2.4 Execução Orçamentária da Despesa
4.2.4.1 Execução de Despesa com Créditos Originários
4.2.4.1.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
QUADRO A.4.12 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS
ORIGINÁRIOS1
Valores em R$ 1,001
Modalidade de Contratação

Despesa Liquidada
2012

1.
Modalidade
(a+b+c+d+e+f)

de

2011

2012

2011

Licitação
51.699.639,88
57.804,09

56.276.289,55
5.692,00

36.611.612,96
57.804,09

51.413.576,24
5.692,00

471.269,35

1.668.669,59

372.633,65

1.632.669,59

4.065.374,47

8.351.725,04

3.169.908,32

7.806.848,95

47.105.191,97

46.250.202,92

33.011.266,90

41.968.365,70

a)

Convite

b)

Tomada de Preços

c)

Concorrência

d)

Pregão

e)

Concurso

-

-

-

-

f)

Consulta

-

-

-

-
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Despesa paga

1
1
67.264.466,141

g)

Dispensa

23.638.362,56

55.260.144,41
30.702.046,65

h)

Inexigibilidade

43.626.103,58

24.558.097,76

30.160.552,63

23.676.409,24

Regime de Execução Especial

1.482.174,11

i)

Suprimento de Fundos

1.482.174,11

1.642.094,79
1.642.094,79

1.482.174,11
1.482.174,11

1.642.094,79
1.642.094,79

Pagamento de Pessoal (j+k)

186.891.743,13

j)

Pagamento em Folha

185.723.078,13

135.089.203,06
134.878.384,34

186.763.446,27
185.594.781,27

134.721.933,32
134.511.114,60

k)

Diárias

1.168.665,00

210.818,72

1.168.665,00

210.818,72

6.992.169,75

10.125.269,48

6.766.797,84

9.789.606,93

314.330.193,01
6. Total (1+2+3+4+5)
Fonte: SIAFI OPERACIONAL/ GERENCIAL

258.393.001,29

282.093.934,59

250.859.612,19

2.

3.
4.

5.

Contratações Diretas (g+h)

Outros

50.469.903,41
20.309.350,78

53.292.400,91
29.615.991,67

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1

O Gerente de Suprimentos, Sr. Ricardo Noronha Pereira esclarece que: “No quadro de despesas por modalidade de
licitação encaminhado são informados os valores pagos e empenhados pela NUCLEP dos exercícios de 2011 e 2012
e, pelo que se observa houve um aumento em 2012 no valor das despesas liquidadas através de contratações por
inexigibilidade de licitação em relação ao ano de 2011, entretanto, isto não significa que houve aumento nas
contratações diretas (com dispensa e inexigibilidade de licitação) efetuadas pela NUCLEP no ano de 2012 em relação
ao ano anterior”. “…Pelo que se constata houve uma redução de cerca de 47,38% no valor contratado através de
contratação direta no ano de 2012 em relação a 2011. O que de fato ocorre é que a contratação efetuada em um
exercício pode ser paga também nos exercícios seguintes.”1
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4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários
QUADRO A.4.13 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS1
Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal

Empenhada

DESPESAS CORRENTES
Liquidada
2012
2011

2012

2011

188.415.349,57

137.594.150,06

188.287.052,71

137.594.150,06

Vencimentos e Vantagens Elem.11
Obrigações Patronais - Elem. 13
Contrib. Prev. Privada - Elem.
07
Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3. Outras Despesas Correntes

96.393.224,09
43.909.605,59

74.562.229,71
34.334.896,22

96.366.401,56
43.808.131,26

74.562.229,71
34.334.896,22

20.373.589,33
27.738.930,56
106.188.694,51

16.354.605,64
12.342.418,49
113.540.838,99

20.373.589,33
27.738.930,56
,
106.188.694,51

16.354.605,64
12.342.418,49
112.540.838,99

Outros Serv. Terc. P. Jurídica Elem. 39

69.705.282,95

85.563.239,28

69.705.282,95

85.563.239,28

Outros Serv. Terc. P. Física Elem. 30

19.804.690,61

18.904.649,59

19.804.690,61

18.904.649,59

8.265.946,81

-

8.265.946,81

-

3.220.802,94
916.778,78
4.275.192,42

4.760.243,88
1.000.000,00
3.312.706,24

3.220.802,94
916.778,78
4.275.192,42

4.760.243,88

Passagens e Locomoções - Elem.
33
Obrigações Tributárias - Elem.
47
Sentenças Judiciais - Elem. 91
Demais elementos do grupo

3.312.706,24
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RP não processados
2012
2011
-

-

-

-

2012

Valores Pagos
2011

188.287.052,71
96.366.401,56
43.808.131,26

137.226.880,32
74.194.959,97
34.334.896,22
16.354.605,64

-

-

-

-

-

-

20.373.589,33
27.738.930,56
,
88.542.158,29
57.394.992,30

-

-

15.533.955,84

18.685.351,84

-

-

8.644.295,64

-

-

-

3.004.462,49

4.424.581,33

-

3.964.452,02

3.203.295,94

-

12.342.418,49
105.871.354,60
79.558.125,49

1
1
1

4. Investimentos

Empenhada
2012
2011
19.726.148,93
7.258.012,24

DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
2012
2011
19.726.148,93
7.258.012,24

Equipamentos e Materiais
Permanente - Elem. 52

6.088.146,11

3.716.752,17

6.088.146,11

3.716.752,17

Outros Serviços de Terceiros P.
jurídica - Elem. 39
Material de Consumo - Elem 30
Obras e Instalações Elem. 51
Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
6. Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa

9.998.891,11
2.391.039,29
1.248.072,42
-

2.854.841,13
675.834,94
10.584,00
-

9.998.891,11
2.391.039,29
1.248.072,42
-

2.854.841,13
675.834,94

Grupos de Despesa

10.584,00
-

RP não Processados
2012
2011
-

Valores Pagos
2012
2011
5.264.723,59
6.761.377,27
4.991.984,41
3.243.834,21

-

-

242.195,97

2.831.124,12

-

-

675.834,94

-

-

30.543,21
-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.584,00

Fonte: SIAFI OPERACIONAL E GERENCIAL

4.2.4.2.3 Análise Crítica
1) Atendendo pedido de suplementação, recebemos no final de 2012, o valor de R$23.991.022,00, em novos recursos para investimentos, dos quais
R$13.000.000,00, foram liberados até 31/12/2012, para empenho; Foram contratadas novas obras no montante de mais de R$18.000.000,00, ao longo
de 2012; A maioria dos processos judiciais trabalhistas relativos ao PCCR-Plano de Cargos Carreiras e Remunerações entraram em fase de execução
em 2012, perfazendo um total de R$19.644.008,00; Em Pessoal, tivemos acréscimos de 175 novos funcionários autorizados pelo Ministério do
Planejamento, e acordo coletivo de trabalho, que ocasionaram aumentos na folha.
2) O Contingenciamento dos recursos para Investimentos prejudicou a cronologia de execução das obras em processo e especialmente do PPA em
2012; Do total de suplementação aprovado no final de 2012, no valor de R$23.991.022,00, parte do valor R$10.991.022,00, não foi disponibilizada
para empenho até 31/12/2012, prejudicando a programação da modernização do parque fabril.
3) A estrita observância do cumprimento da lei 8666/93, impede maior agilidade nos processos de Compras e na Contratação de Serviços, por vezes,
ocasionando atrasos nos cronogramas de execução de obras em carteira.
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5. PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
5.1 Reconhecimento de Passivos
5.1.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
QUADRO A.5.1. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE
CRÉDITOS OU RECURSOS
Valores em R$ 1,001
Identificação da Conta Contábil
Código SIAFI

Denominação

113208

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
Linha Detalhe

UG

Credor
(CNPJ/CPF)

Saldo Final em
31/12/2011

Movimento
Devedor

Saldo Final em
31/12/2012

04.530.990.0001-20

R$ 1.079.066,10

R$ 1.079.066,10

R$ 2.636.250,00

R$ 2.636.250,00

39.071.162.0001-56

R$ 1.886.036,77

R$ 1.886.036,77

R$ 0,00

R$ 0,00

09.038.144.0001-01

R$ 3.714.005,64

R$ 3.714.005,64

R$ 0,00

R$ 0,00

00.277.106.0001-37

R$ 331.318,98

R$ 331.318,98

R$ 0,00

R$ 0,00

06.538.378.0001-20

R$ 767.594,20

R$ 767.594,20

R$ 0,00

R$ 0,00

30.022.727.0001-30

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.178.015,87

R$ 1.178.015,87

74.187.840.0001-41

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 672,75

R$ 672,75

29.434.842.0001-33

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 960,00

R$ 960,00

07.062.234.0001-02

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.770,50

R$ 7.770,50

31.563.034.0001-18

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 35.340,03

R$ 35.340,03

69.275.337.0001-08

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.360,00

R$ 3.360,00

02.762.430.0001-76

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.300,00

R$ 1.300,00

42.174.805.0002-82

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 24.495,16

R$ 24.495,16

44.673.184.0003-98

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 11.200,00

R$ 11.200,00

53.020.152.0001-12

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.646,00

R$ 1.646,00

02.960.791.0001-27

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.600,00

R$ 1.600,00

04.889.792.0001-58

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.536,20

R$ 1.536,20

05.933.907.0001-27

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.986,00

R$ 1.986,00

01.117.975.0001-67

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.584,83

R$ 12.584,83

10.347.077.0001-96

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 27.257,26

R$ 27.257,26

13.492.169.0001-58

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 19.350,00

R$ 19.350,00

31.904.543.0001-67

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 942,00

R$ 942,00

49.074.412.0002-46

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 6.875,87

R$ 6.875,87

03.238.053.0001-33

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

07.710.046.0001-43

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 281.454,83

R$ 281.454,83

40.178.030.0001-07

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 795,00

R$ 795,00

61.099.008.0030-86

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 11.652,38

R$ 11.652,38

04.274.005.0001-63

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.940,00

R$ 2.940,00

03.629.642.0001-42

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 450,45

R$ 450,45
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Movimento Credor

1

40.363.749.0001-18

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.401,00

R$ 4.401,00

10.975.673.0001-10

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

00.417.487.0001-02

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

27.282.748.0001-80

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 670,00

R$ 670,00

32.049.587.0001-10

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8.500,00

R$ 8.500,00

33.634.254.0001-10

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.700,00

R$ 2.700,00

51.733.129.0001-40

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.703,00

R$ 3.703,00

32.185.480.0001-07

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.300,00

R$ 3.300,00

02.421.421.0001-11

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.027,78

R$ 2.027,78

02.449.992.0001-64

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.118,84

R$ 1.118,84

03.502.099.0001-18

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 266.557,08

R$ 266.557,08

01.117.975.0001-67

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.791,80

R$ 12.791,80

01.253.053.0001-87

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.101,28

R$ 2.101,28

09.474.946.0002-45

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 174,30

R$ 174,30

31.563.034.0001-18

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.759,76

R$ 4.759,76

01.077.145.0001-53

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.611,60

R$ 4.611,60

29.771.961.0001-81

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 396,00

R$ 396,00

30.020.705.0001-31

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.140,00

R$ 7.140,00

30.194.450.0001-23

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 6.632,60

R$ 6.632,60

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.097,74

R$ 3.097,74

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.653,00

R$ 5.653,00

110245
07.528.637.0001-02

R$ 7.778.021,69
R$ 7.778.021,69
R$ 4.628.970,91
R$ 4.628.970,91
Razões e Justificativas: Prazo estabelecido pela norma de encerramento do exercício não foi suficiente para
executarmos 100% do exercício.
Fonte: SIAFI OPERACIONAL/GERENCIAL

5.1.2 Análise Crítica
1 O valor de R$1.178.015,87, registrado na conta insuficiência de recursos, refere-se à dívida com
o NUCLEOS, cujo recursos foram solicitados ao MCTI através do SIOP nº 18.126, e não atendido
até 31/12/2012. O registro efetuado foi para reconhecer contabilmente essa dívida no exercício.
O valor restante de R$3.450.955,04, registrado na conta, foi também para registrar no exercício,
despesas realizadas no mesmo; a ocorrência desses registros se deve a liberação no final de 2012, de
recursos para investimento da ordem de R$13.000.000,00, em fonte Tesouro; O prazo para
execução desses recursos foi muito curto, o que demandou tempo maior para empenho e liquidação.
Como era prioridade a execução dos recursos para investimento, pois se tratava de despesas com
modernização da fábrica, acabamos não conseguindo executar em tempo, todos os recursos
orçamentários ainda disponíveis em outras fontes.
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5.2 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
5.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Valores em R$ 1,001
Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição

Montante Inscrito

Cancelamentos
Acumulados

Pagamentos
Acumulados

Saldo a Pagar em
31/12/2012

2011

R$ 6.717.420,07

R$ 2.952.002,24

R$ 2.278.688,27

R$ 1.486.729,56

2010

R$ 3.005.460,09

R$ 1.424.052,74

R$ 184.813,86

R$ 1.396.594,39

2009

R$ 254.741,06

R$ 243.190,63

R$ 11.550,43

R$ 0,00

2008

R$ 10.174,00

R$ 9.442,00

R$ 732,00

R$ 0,00

Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição

Montante Inscrito

Cancelamentos
Acumulados

Pagamentos
Acumulados

Saldo a Pagar em
31/12/2012

2011

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2010

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2009
R$ 0,00
Fonte: SIAFI OPERACIONAL/ GERENCIAL

5.2.2 Análise Crítica
As dívidas registradas em restos a pagar dos anos de 2010 e 2011, não foram liquidadas por se
encontrarem em litígio com alguns fornecedores de materiais e serviços, estando a Empresa
aguardando um posicionamento da justiça, para poder liquidar as mesmas.
6. PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos
6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/121
Lotação
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
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)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3.
1.2.4.

Servidores de carreira em exercício provisório
Servidores requisitados de outros órgãos e

esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
481
1

Ingressos Egressos
no
no
Exercício Exercício

Autorizada

Efetiva

963

948

169

19

-

-

-

-

963

948

169

19

963

948

169

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

não há

4

0

0

-

952

169

19

1

OBS: Na lotação autorizada de servidores efetivos não está inclusa a lotação autorizada para cargo comissionado.
Fonte: Setor de Registro e Movimentação da Coordenação de Recursos Humanos1

6.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada
QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ –
SITUAÇÃO EM 31/12

Tipologias dos afastamentos

-

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
1.1.

Exercício de Cargo em Comissão

-

1.2.

Exercício de Função de Confiança

-

1.3.

Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)

-

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1.

Para Exercício de Mandato Eletivo

-

2.2.

Para Estudo ou Missão no Exterior

-

2.3.

Para Serviço em Organismo Internacional

-

2.4.

Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País

-

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1.

De Oficio, no Interesse da Administração

-

3.2.

A Pedido, a Critério da Administração

-

3.3.

A pedido, independentemente do interesse da Adm. para acompanhar cônjuge

-

3.4.

A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde

-

3.5.

A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo

-

4. Licença Remunerada (4.1+4.2)
4.1.

Doença em Pessoa da Família

-

4.2.

Capacitação

-

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1.

Afastamento do Cônjuge ou Companheiro

-

5.2.

Serviço Militar

-

5.3.

Atividade Política

-

5.4.

Interesses Particulares

-

5.5.

Mandato Classista

2

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)
6.1.

2

Empregados Cedidos (Celetistas)

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte: Setor de Registro e Movimentação da Coordenação de Recursos Humanos
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Quantidade de
Pessoas na
Situação em 31
de Dezembro

2

1

6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho
QUADRO A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E
FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)
Lotação

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas

Ingressos no
Exercício

Egressos
no
Exercício

Autorizada

Efetiva

1. Cargos em Comissão - Sem Vínculo

não há

12

2

2

1.1. Cargos Natureza Especial

-

-

-

-

-

12

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
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

-

8

2

2

1.2.4.

Sem Vínculo

-

4

0

0

-

-

-

-

53

49

6

4

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado

-

14

0

1

-

-

-

-

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

-

-

-

-

2.4. Empregados Comissionados

-

35

6

3

1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas e Cargos em Comissão - Com
Vínculo

61
8
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
OBS.: A lotação efetiva das Funções Gratificadas é Composta por Servidores de Carreira e Empregados
Comissionados, pois ocupam vaga.

6

Fonte: Setor de Registro e Movimentação da Coordenação de Recursos Humanos

6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
QUADRO A.6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA –
SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30 De 31 a
De 41 a De 51 a 60 Acima de
anos
40 anos 50 anos
anos
60 anos
309
213
165
228
35

Tipologias do Cargo
1.

Provimento de Cargo Efetivo

-

-

-

-

-

309

213

165

228

33

Servidores com Contratos Temporários

-

-

-

-

-

Empregados Cedidos (Celetistas)

-

-

-

-

2

Provimento de Cargo em Comissão

3

4

13

18

23

-

-

-

-

-

3
10
178

3
15
246

5
18
58

1.1.

Membros de Poder e Agentes Políticos

1.2.

Servidores de Carreira

1.3.
1.4.
2.
2.1.

Cargos de Natureza Especial

1
0
2
4
2.3. Funções Gratificadas
312
217
3.
Totais (1+2)
Fonte: Setor de Registro e Movimentação da Coordenação de Recursos Humanos
2.2.

Grupo Direção e Assessoramento Superior

5B1
1

1

6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ Segundo a Escolaridade
QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE
ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
Tipologias do Cargo

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
6
7
3
4
5

8

9

26

7

0

-

-

-

-

288

178

26

7

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

4

51

2

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Grupo Direção e
Assessoramento Superior

0

0

0

0

0

12

0

0

0

2.3. Funções
Gratificadas

0

0

0

3

4

39

2

1

0

3.

0

0

29

423

292

231

28

8

0

1.
Provimento de Cargo
Efetivo
1.1. Membros de
Poder e Agentes Políticos
1.2.
Servidores de
Carreira
1.3.
Servidores com
Contratos Temporários
1.4. Empregados
Cedidos (Celetistas)
2.
Provimento de Cargo
em Comissão
2.1. Cargos de
Natureza Especial

Totais (1+2)

1

2

0

0

29

420

288

180

-

-

-

-

-

0

0

29

420

-

-

-

0

0

0

LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Setor de Registro e Movimentação da Coordenação de Recursos Humanos

1
1

5A1
1

1

6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
QUADRO A.6.6 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES
Vencimentos e
Tipologias/Ex
vantagens
Retribu
ercícios
fixas
ições

Despesas Variáveis
Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Membros de poder e agentes políticos
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em comissão

Demais
despesas
variáveis

Despesas de
Exercícios
anteriores

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Decisões
Judiciais

Total

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2012

61.864.811,24 0,00

*7.230.343,97

13.437.259,53

217.325,30 0,00

8.396.554,02 0,00

414.569,06

91.560.863,12

2011

48.712.665,65 0,00

*5.949.443,79

12.430.462,24

180.110,84 0,00

8.096.087,24 0,00

384.059,74

75.752.829,50

2010 40.531.109,00 0,00
*4.611.211,00
Servidores com contratos temporários
2011
0,00
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença

3.344.354,00

74.853,00 0,00

13.715.145,00 0,00

0,00

62.276.672,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2012

88.847,82

0,00

* 7.734,49 6.880,39

0,00

0,00

1.851,28

0,00

0,00 105.313,98

2011

69.936,40

0,00

* 7.016,08 5.810,71

0,00

0,00

7.407,07

0,00

0,00 90.170,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 71.311,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 1.397.511,95
0,00

2010
64.463,00
0,00
* 5.459,00 1.389,00
Servidores Ocupantes de cargos de natureza especial
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2012
2011

1.397.511,95
1.291.938,11

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

521
1

0,00
0,00
0,00

1

1.291.938,11
2010
1.178.889,00
0,00
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.178.889,00

2012

0,00

0,00

2.337.582,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.337.582,48

2011

0,00

0,00

1.657.150,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.657.150,76

2010
0,00
0,00
* GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO
Fonte: Folha SIAPE

1.618.891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.618.891,00

6.1.7 Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação
6.1.7.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC
QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos ao registro no
TCU

Quantidade de atos cadastrados no
SISAC

Exercícios

Exercícios

2012
114

2011
79

2012
114

2011
79

Concessão de aposentadoria

-

-

-

-

Concessão de pensão civil

-

-

-

-

Concessão de pensão especial a ex-combatente

-

-

-

-

Concessão de reforma

-

-

-

-

Concessão de pensão militar

-

-

-

-

Alteração do fundamento legal de ato concessório

-

-

-

-

114

79

114

79

Admissão

Totais
Fonte: Setor de Registro e Movimentação da Coordenação de Recursos Humanos.

531
1

1

QUADRO A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU
(ART. 3º DA IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Desligamento

Quantidade de atos
sujeitos à comunicação ao
TCU

Quantidade de atos
cadastrados no SISAC

Exercícios
2012
2011

Exercícios
2012
2011

18

30

18

30

Cancelamento de concessão

-

-

-

-

Cancelamento de desligamento

-

-

-

-

18

30

Totais

18
30
Fonte: Setor de Registro e Movimentação da Coordenação de Recursos Humanos.

QUADRO A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC
Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC
Tipos de Atos

Exercício de 2012
Até 30 dias

De 31 a 60
dias

De 61 a 90
dias

Mais de 90
dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Admissão

-

-

52

62

Concessão de aposentadoria

-

-

-

-

Concessão de pensão civil

-

-

-

-

Concessão de pensão especial a ex-combatente

-

-

-

-

Concessão de reforma

-

-

-

-

Concessão de pensão militar

-

-

-

-

-

-

-

-

Alteração do
concessório

fundamento

legal

de

ato
Total

0
0
52
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

62

Desligamento

-

-

6

12

Cancelamento de concessão

-

-

-

-

Cancelamento de desligamento

-

-

-

-

6

12

Total
0
0
Fonte: Setor de Registro e Movimentação da Coordenação de Recursos Humanos.

6.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
• Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
A estatística é baseada nas letras h e i da NR-4 (Serviços especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho); As metas são estipuladas sempre com o objetivo de
diminuir os números do ano anterior.
Item 4.12, os dados lançados são obtidos através do Relatório de Acidentes.

541
1

1

Letra h – analisar e registrar em documento específico todos os acidentes ocorridos na empresa ou
estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional , descrevendo a
história e as características do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as
características do agente e as condições do indivíduo portador de doença ocupacional ou
acidentado;
Letra i – registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais
e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas
constantes nos Quadros III, IV, V e VI.
DEZEMBRO DE 2012

TABELA 2 - ESTATÍSTICA DE ACIDENTADOS
TÍPICO

ACIDENTES

TRAJETO

2012

C/ AFAST.

S/ AFAST.

TOTAL

C/ AFAST.

S/ AFAST.

TOTAL

DEZEMBRO

0

0

0

0

0

0

TOTAL JAN A DEZ

17

2

19

3

3

6

TÍPICO

ACIDENTES

TRAJETO

2011

C/ AFAST.

S/ AFAST.

TOTAL

C/ AFAST.

S/ AFAST.

TOTAL

DEZEMBRO

2

0

2

1

0

1

TOTAL JAN A DEZ

21

0

21

3

0

3

Fonte: Gerência de Segurança do Trabalho

TABELA 3 - COMPARAÇÃO 2011 COM 2012
TÍPICO

TRAJETO

PERÍODO
C/ AFAST.

S/ AFAST.

TOTAL

C/ AFAST.

S/ AFAST.

TOTAL

2011 JAN A DEZ

21

0

21

3

0

3

2012 JAN A DEZ

17

2

19

3

3

6

VARIAÇÃO (%)

- 19%

100%

- 9%

-

100%

100%

Fonte: Gerência de Segurança do Trabalho

TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO POR GERÊNCIA
DEZEMBRO DE 2012
ACIDENTES

DIAS PERDIDOS

Gerência / Setor
C/ AFAST.

S/ AFAST.

TOTAL

0

0

0

TOTAL
Fonte: Gerência de Segurança do Trabalho

551
1

0

1

TABELA 5 - ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRAJETO
DEZEMBRO/2012
ACIDENTES

ACIDENTES

DIAS

CUSTO

CUSTO

CUSTO

C/ AFAST.

S/ AFAST.

PERDIDOS

DIRETO

INDIRETO

TOTAL

JAN

1

0

4

213,20

852,80

1.066,00

FEV

0

0

0

0,00

0,00

0,00

MAR

1

1

2

1.511,20

6.044,80

7.556,00

ABR

0

0

0

0,00

0,00

0,00

MAI

0

0

0

0,00

0,00

0,00

JUN

0

0

0

0,00

0,00

0,00

JUL

1

0

20

1.567,40

6.269,60

7.837,00

AGO

0

1

31

0,00

0,00

0,00

SET

0

1

30

0,00

0,00

0,00

OUT

0

0

31

0,00

0,00

0,00

NOV

0

0

0

0,00

0,00

0,00

DEZ

0

0

0

0,00

0,00

0,00

TOTAL

3

3

118

3.291,80

13.167,20

16.459,00

MÉDIA

0,25
0,25
9,83
274,32
1.097,27
1.371,58
Observação: Dados referentes aos acidentes ocorridos em meses / anos anteriores em aberto e acidentes do
mês.

Fonte: Gerência de Segurança do Trabalho

TABELA 6 - ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES DE TRABALHO
DEZEMBRO/2012

Acidentes Acidentes

Total de

Dias
perdidos

MÊS

Taxa
de
gravida
frequen
de c/
cia
d.t.

Taxa de

Custo

Custo

direto c/
d.t.

indireto c/
d.t.

Total c/
d.t.

c/ afast.

s/ afast.

acidentes

totais*

JAN

2

0

2

37

10,96

202

1.268,13

FEV

7

1

8

53

37,19

281

3.370,50

15.146,76 18.517,26

MAR

0

0

0

18

0,00

93

3.401,42

13.605,68 17.007,10

ABR

1

0

1

2

5,13

10

277,46

1.109,84

1.387,30

MAI

0

0

0

11

0,00

56

1.526,14

6.104,56

7.630,70

JUN

2

0

2

9

10,16

45

833,33

3.333,32

4.166,65

JUL

1

0

1

10

5,05

50

1.401,90

5.607,60

0,00

AGO

0

0

0

0

0,00

152

0,00

0,00

0,00

561
1

Custo

5.072,52

6.340,65

1

SET

0

0

0

0

0,00

0

OUT

4

0

4

25

19,44

121

NOV

0

1

1

2

0,00

0

0,00

0,00

0,00

DEZ

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

TOTAL

17

2

19

167

87,93

1.010

14.368,99

59.140,72

66.500,21

MÉDIA

1,42

0,17

1,58

13,92

7,33

84

1.197,42

4.928,39

5.541,68

0,00

0,00

2.290,11

0,00

9.160,44 11.450,55

Dias perdidos incluindo acidentes de meses e anos anteriores
Legenda:
DIAS PERDIDOS TOTAIS - Dias Perdidos + Dias Transportados/ DIAS PERDIDOS - Dias de afastamento com os
acidentes do mês/ DIAS TRANSPORTADOS - Dias perdidos no mês com os acidentes dos meses anteriores
Fonte: Gerência de Segurança do Trabalho

• Rotatividade (turnover) – 7,45%
Fórmula do cálculo: (N.º de Demissões + N.º de admissões) / 2 / número de funcionários
Total de empregados = 999
Total de admissão

= 120

Total de demissão

=

6.2

29

Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários

6.2.1 Inf. sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão
QUADRO A.6.14 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS
FUNCIONAIS DO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do
Órgão em que há Ocorrência de Servidores Terceirizados

Quantidade no Final
do Exercício
2012

2011

2010

Ingressos no
Exercício

Egressos no
Exercício

ARQUIVISTA TÉCNICO

2

3

4

-

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

5

5

2

-

-

COMPRADOR

1

1

1

-

-

MOTORISTA

0

1

1

-

1

TÉCNICO EM SECRETARIADO

2

2

1

-

-

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

2

2

3

-

-

ADMINISTRADOR

-

-

1

-

-

ENGENHEIRO

2

2

6

-

-

TÉCNICO AMBIENTAL

-

-

1

-

-

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

-

-

1

-

-

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

-

-

1

-

-

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

-

-

1

-

-

DESENHISTA

2

2

8

-

-

571
1

1

PROJETISTA

2

3

5

-

1

TÉCNICO EM MECÂNICA

4

1

3

3

-

TÉCNICO EM MÉTODOS E PROCESSOS

5

4

7

1

-

TÉCNICO EM PLANEJAMENTO

6

4

7

2

-

TÉCNICO INDUSTRIAL

1

1

1

-

-

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

3

4

5

-

1

APONTADOR DE PRODUÇÃO

2

2

-

-

-

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão
O ingresso dos cargos de Técnico em Mecânica, Técnico em Métodos e Processos e Técnico em Planejamento deu-se
em razão da necessidade da prestação de serviço de suporte técnico especializado aos contratos da Impsa (componentes
de turbinas), Petrobrás (vaso de pressão e condensadores de calor), Eletronuclear ( condensadores e acumuladores), INB
(vasos de pressão) e Marinha do Brasil - CTMSP(vasos de pressão).
Fonte: Gerência Geral de Recursos Humanos

6.2.2 Inf. sobre a Subst. Terceirizados em Decorrência da Realização de Concurso Público
QUADRO A.6.15 – RELAÇÃO DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS SUBSTITUÍDOS
EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO OU DE
PROVIMENTO ADICIONAL AUTORIZADOS
Nome do Empregado Terceirizado
Substituído

Cargo que Ocupava no Órgão

D.O.U. de Publicação da
Dispensa
Pági
Nº
Data
Seção
na

SOLDADOR

37

23/02/2012

1

2

AGERFRAN PEREIRA FONTES

MONTADOR DE ANDAIME

37

23/02/2012

1

2

WILSON DOS SILVA SANTOS

SUPERVISOR DE SOLDA

37

23/02/2012

1

2

FERNANDO DE ALMEIDA LOURENÇO

MONTADOR DE ANDAIME

37

23/02/2012

1

2

LUCIANO ROCHA DIAS

MONTADOR DE ANDAIME

37

23/02/2012

1

2

MAYCON SANTANA PASSOS FERRAZ

ALEX FERREIRA MARAVILHA

ESMERILHADOR

37

23/02/2012

1

2

CLEITON DOS SANTOS DUTRA

LINGASTEIRO

37

23/02/2012

1

2

OROZIMBO DE OLIVEIRA

MONTADOR DE ANDAIME

37

23/02/2012

1

2

DIEGO LUIZ SANTOS

LINGASTEIRO

37

23/02/2012

1

2

TARLY STEFANIO S. DOS SANTOS

SOLDADOR

37

23/02/2012

1

2

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS

LINGASTEIRO

37

23/02/2012

1

2

WAGNER DOS SANTOS CONDACK

LINGASTEIRO

37

23/02/2012

1

2

JEFFERSON DE MELO CORREA

LINGASTEIRO

37

23/02/2012

1

2

RICARDO CARDOZO DA SILVA

SOLDADOR

37

23/02/2012

1

2

VINICIUS INACIO CAMARA FERREIRA ESMERILHADOR

37

23/02/2012

1

2

MARCELO LIBERATO FREITAS

OP.DE JATEAMENTO E PINT.

37

23/02/2012

1

2

EDUARDO JORGE RIBEIRO SABINO

SOLDADOR

37

23/02/2012

1

2

WAGNER LUIS BENEVONUTO

OP.DE JATEAMENTO E PINT.

37

23/02/2012

1

2

ADILSON CALIXTO DA SILVA

LINGASTEIRO

37

23/02/2012

1

2

SEBASTIÃO BRIZO DE OLIVEIRA

ESMERILHADOR

37

23/02/2012

1

2

CRISTOVÃO INÁCIO DA SILVA

APONTADOR

37

23/02/2012

1

2

MANOEL PIRES JUNIOR
GILLIARD DE OLIVEIRA

TÉCNICO ELETRÔNICA

37

23/02/2012

1

2

DESENHISTA

37

23/02/2012

1

2
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CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR

DESENHISTA

37

23/02/2012

1

2

HEITOR AGUILERA VARGAS

DESENHISTA

37

23/02/2012

1

2

ANDRESSA GONÇALVES F. MUNIZ

DESENHISTA

37

23/02/2012

1

2

MARIO PEDRO DA SILVA

TÉCNICO INDUSTRIAL

37

23/02/2012

1

2

VICTOR BLASI

TÉCNICO MECÂNICA

37

23/02/2012

1

2

LEONARDO BRUNO FONSECA

ENGENHEIRO

37

23/02/2012

1

2

JORGE FERNANDES XAVIER

ENG. DE SEG. DO TRAB.

37

23/02/2012

1

2

Fonte: Gerência Geral de Recursos Humanos
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6.2.4 Inf.sobre a Contratação de Serviços de Limp., Higiene e Vigilância Ostensiva pela UJ
QUADRO A.6.17 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Unidade Contratante
Nome: NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A – NUCLEP
UG/Gestão: 113208

CNPJ: 42.515.882/0003-30
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
F
P

M

Sit.

S

C

P

C

P

C

2010 (L)

(O)

C-674/CS-386

02182621/000169

03/02/2010

15/07/2012

24

24

-

-

-

-

(E)

2011 (L)

(O)

C-757/CS-422

05576482/000146

01/06/2011

30/06/2012

47

47

1

1

-

-

(E)

2012 (L)

(O)

C-804/CS-440

05576482/000146

02/07/2012

01/07/2013

48

48

1

1

-

-

(A)

*2012 (L)

(O)

C-807/CS-441

02182621/000169

16/07/2012

15/07/2013

24

24

-

-

-

-

(A)

2011 (V)

(E)

C-760/CS-424

02090922/000162

29/06/2011

31/03/2012

15

15

-

-

-

-

(E)

2012 (V)

(O)
C-799/CS-438
05234289/000127
01/04/2012
31/03/2012
17
17
(A)
Observações: (*) Além do efetivo de 24 empregados há a previsão no Contrato do comparecimento mensal de um profissional qualificado (Engenheiro Florestal ou Agrônomo) ,
que no caso possui Ensino Superior, para análise das árvores, jardins e bosques.
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: Gerência de Suprimentos
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6.2.5 Inf. sobre Locação de Mão de Obra para Ativ. não Abrangidas pelo Plano de Cargos
QUADRO A.6.18 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Unidade Contratante
Nome: NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A
UG/Gestão: 20.302

CNPJ: 42.515.882/0002-59
Informações sobre os Contratos

Ano do
Área Natureza
Contrato

2010

6

O

2010
2010

9
11

O

2011

11

O

2011

13

O

2012

4

O

O

Identificação
do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

F

Início
Fim
P
05.951.758.0001-29 - DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS
03/04/2010 03/04/2012 45
C-667/CB-095
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
C-683/CS-392 MÚLTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 07.710.046/0001-43 17/05/2010 15/05/2013 33
C-708/CS-407 VP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 04.607.444/ 0001 – 40
C-734/DV-142 LAPA TERCEIRIZAÇÕES 09.060.537/0001-11
00.277.106/0001-37 - PERSONAL SERVICE RECURSOS
C-733/DV-141
HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
C-800/CB-127 DP BRASIL ENTRETENIMENTOS ALIMENTAÇÃO E
EVENTOS LTDA 03.461.434/0001-87

Observações:
LEGENDA
Área:
1.
Segurança;
2.
Transportes;
3.
Informática;
4.
Copeiragem;
5.
Recepção;
6.
Reprografia;
7.
Telecomunicações;
Fonte: Gerência Geral de Recursos Humanos

M

S

C

P

C

P

C

Sit.

45

13

10

3

1

E

34

4

4

1

-

P

4

1

57
17

15
8

28
7

9
7

P
P

1

2

52

19

11

4

P

06/05/2012 01/11/2012 55

60

9

12

4

5

E

13/10/2010 12/10/2012
09/02/2011 10/01/2013
09/02/2011 08/02/2012

8.
Manutenção de bens móvies
9.
Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras
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.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

6A1
1

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido
dos Trabalhadores
Contratados

1

6.2.6 Composição do Quadro de Estagiários
QUADRO A.6.19 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Despesa no
exercício

Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Nível de escolaridade

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Nível superior

16

14

21

20

(em R$ 1,00)
191.027,00

1.1

Área Fim

3

5

4

4

36.123,69

1.2

Área Meio

13

9

17

16

154.903,31

0

0

2

2

4.524,32

-

-

1

1

2.166,67

-

-

1

1

2.357,65

14

23

22

195.551,32

1.

2.

Nível Médio
2.1
2.2

Área Fim
Área Meio

16
3.
Total (1+2)
Fonte: Gerência Geral de Recursos Humanos

7. PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
7.1 Gestão da Frota de veículos próprios e contratados de terceiros
Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;
Não há legislação específica.
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;
A NUCLEP está situada a 84 km do Rio de Janeiro e os veículos são necessários para transporte de
funcionários e atendimento das necessidades administrativas e operacionais, criando-se uma
demanda, em quantidade e variedade, que para seu atendimento se impõe a aquisição e locação de
veículos.
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos,
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação,
veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;
02 Ambulâncias, 01 Kombi – Total 03.
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação
contida na letra “c” supra;
Ambulâncias – 5.000 km estimados e Kombi 5.000 km estimados.
e) Idade média da frota, por grupo de veículos;
Ambulâncias – 09 anos e Kombi - 13 anos.
f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela
administração da frota, entre outros);
Combustível – R$ 31.375,00; Manutenção – R$ 8.000.
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g) Plano de substituição da frota;
Como os veículos rodam menos de 5.000 km por ano eles chegam a 10 anos de uso em ótimo
estado, como novos, com cerca de 50.000 km rodados, e, por isso, não temos plano de substituição,
renovando a frota somente após o veículo apresentar custo elevado de manutenção.
h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;
Veículos utilizados em serviços com pouco desgaste devido a baixa de km percorrido, menos de
5.000 km anuais, sendo mais vantajoso que a locação, pois os veículos podem ser utilizados por
mais de 10 anos sem custos elevados de manutenção e operação, retornando com folga o
investimento inicial e os custos advindos de locação para este serviço contínuo
i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e
econômica do serviço de transporte.
Quilometragem e abastecimento controlados por formulários específicos, sendo utilizados somente
em serviços internos e emergências/urgências médicas.
Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros
a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de
transporte;
A NUCLEP está localizada em local de difícil acesso, a 84 km do Rio de Janeiro, por isso os
veículos são utilizados em regime severo, com estimativa de percorrer em torno de 8000 km por
mês, que implica em desgaste prematuro de peças, resultando em alto custo de manutenção e
indisponibilidade dos veículos pelas frequentes paradas em oficinas. Com a locação temos
disponibilidade de veículos sempre novos com substituição a cada 06 meses, conforme obrigação
contratual, maximização do tempo em que o veículo permanece em serviço por contar com carro
reserva para substituição imediata dos veículos, conforme obrigação contratual, não há despesas
adicionais para manutenção, carro reserva, seguro e documentação, que correm por conta da
contratada. Lembramos que utilizamos frota própria em serviços de baixo desgaste dos automóveis,
devido à viabilidade econômica, conforme apontamos anteriormente.
b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte;
EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ 06.798.516/0001-00.
c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e
valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão;
Pregão eletrônico, C-604/CS-337, valor contratado R$ 220.000,00 e R$ 997.490,05 pagos entre
abril de 2009 e janeiro de 2013.
d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;
Não há legislação específica.
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;
A NUCLEP está localizada em local de difícil acesso, a 84 km do Rio de Janeiro e os veículos são
necessários para transporte de funcionários e atender necessidades administrativas e operacionais,
criando-se uma demanda, em quantidade e variedade, que para seu atendimento se impõe a
aquisição e locação de veículos.
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f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que
lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte
institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;
05 médios e 05 populares – Total 10.
g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação
referida no atendimento da letra “f” supra;
Veículos médios – 300.000 km estimados para todo grupo de 05 carros e veículo populares –
200.000 km estimados para todo grupo de 05 carros.
h) Idade média anual, por grupo de veículos;
06 meses.
i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela
administração da frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato
firmado;
Custo estimado de R$ 124.619,16 por ano para abastecimento dos veículos, o custo de manutenção,
seguro e IPVA estão incluídos no contrato.
j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte
de forma eficiente e de acordo com a legislação vigente;
O serviço de transporte é planejado e controlado por três funcionários que trabalham no controle
operacional do ALG/T. Os serviços são solicitados pelas gerencias através de formulário específico,
registrados na planilha de programação do controle operacional que distribui serviços e itinerários,
e, os motoristas registram quilometragem, trajeto, horário, usuário e abastecimento em formulário
próprio por veículo utilizado.
7.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário
7.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
QUADRO A.7.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
DE PROPRIEDADE DA UNIÃO
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
2012
2011

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

BRASIL

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Subtotal Exterior

0

0

Total (Brasil + Exterior)

1

1

UF 1
Mangaratiba – RJ
Subtotal Brasil

EXTERIOR

PAÍS 1
cidade 1

Fonte: SIAFI OPERACIONAL
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7.2.2 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
QUADRO A.7.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
LOCADOS DE TERCEIROS
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS
PELA UJ
EXERCÍCIO 2012
EXERCÍCIO 2011
1
1
1
1
1
1
1
1

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
UF
Munic. do Rio de Janeiro
Subtotal Brasil
PAÍS
EXTERIOR
Cidade
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
Fonte: Gerência de Logística
BRASIL

7.2.3 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ
QUADRO A.7.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ
UG

RIP

Regime

Estado de
Conservação

113208

5851

23

Bom

Valor do Imóvel

Despesa no Exercício

Valor
Data da
Histórico Avaliação
1,00

Valor
Com
Com
Reavaliado Reformas Manutenção
01/12/2009 4.100.287,36

Total

-

-

Fonte: SIAFI OPERACIONAL e SPIU - Sistema Patrimonial de Imóveis da União

Análise Crítica

O terreno, de propriedade da NUCLEP, está situado em Itacuruçá, Município de Mangaratiba – Rio
de Janeiro – RJ, imóvel denominado Fazenda de Sant’Ana – Glebas “A” e “B”. As Glebas “A” e
“B” têm, respectivamente, 40.188,104 m2 e 100.435,896 m2. Estas áreas são desmembradas do
imóvel Fazenda de Sant’Ana, situada em Itacuruçá – Mangaratiba – RJ, conforme certidão de RGI
do 1º Ofício de Mangaratiba (livro 2-A, fl. 247, sob o nº de ordem 247). Nos primórdios de
existência da NUCLEP, o terreno foi adquirido para fins de construção de um núcleo habitacional.
Ao final do ano de 1979, foi sustada pela Empresa a execução do projeto de construção do núcleo
habitacional.
Quanto ao imóvel locado de terceiro, trata-se do Escritório-Sede da NUCLEP, sito à Avenida
Marechal Câmara, nº 160 – sala 833 – Castelo – Rio de Janeiro – RJ.
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8. PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
8.1 Gestão da tecnologia da Informação (TI)
QUADRO A.8.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE
JURISDICIONADA
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X

Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
X

X

monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.

Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de
TI.
X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes
quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI,
com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias
em termos de resultado de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos
legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.

X

Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.

X

Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.

X

Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da
instituição:
X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
X

Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a
eficácia dos respectivos controles.
Os indicadores e metas de TI são monitorados.
Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por
iniciativa da própria instituição:
X Auditoria de governança de TI.
X

Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s).
Qual(is)? _____________________________________________________________________________
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Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
X

A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.

O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
X

Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.

X

Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.

Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de
informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e
publicou) os seguintes processos corporativos:
X Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
X

Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gestão dos incidentes de segurança da informação.
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente
(4) sempre
(4 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
(4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
(2) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
(3) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões
estabelecidos em contrato.
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos
contratuais (protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
X

O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
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Acima de 60%.
X

Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações
especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e
melhorias para o próximo questionário.
A pesquisa acima não contempla as iniciativas de planejamento da empresa para atender os seus requisitos e que não se
completaram, ou seja, o esforço atual para atendê-los em curto/médio prazo. Os itens pesquisados são excelentes no
sentido de nortear as ações do gestor de TI para as melhores práticas da governança de TI, logo, seria importante poder
demonstrar quais iniciativas tem a empresa tomado nesse sentido.

Fonte: Gerência Geral de Informática

9.PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
9.1 Gestão Ambiental e Licitações sustentáveis
QUADRO A.9.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
Avaliação

Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1.
A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas
licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação,
utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de
sustentabilidade ambiental foram aplicados?

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos
atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de
matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

1

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para
o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas
econômicas).
·
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da
aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?
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3

4

5
X

Em todos os editais de licitação e
contratos, há inclusão de cláusulas
ambientais, solicitando critérios de
sustentabilidade. As orientações
ambientais entram no documento,
dependendo do escopo do serviço,
como obrigações da contratada. Em
anexo, documento que tem sido
incluído nas contratações.
X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles
fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam
a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
4.
Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido
considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas
participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo
condição na aquisição de produtos e serviços.
·
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação
ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?

2

X

X

X
Não houve mensuração

1

6.
No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex:
papel reciclado).

X

·
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos
adquiridos?

Cartões de visita, brindes recicláveis

7.
No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais
eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

X

·
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico
utilizado foi incluído no procedimento licitatório?

Sim (

8.
Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

X

·
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência
tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?

)

Não ( x )

Somente cartuchos para impressoras

9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de
durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.

X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de
engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem
como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores
visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.
·
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais
voltadas para os seus servidores.

X
X
Palestras, DDSMS, Textos intranet,
Semana de Meio Ambiente, SIPAT
X

·
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa SIPAT e Semana de Meio Ambiente,
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
folders, textos, DDSMS, palestras
Considerações Gerais: As respostas foram respondidas em grupo, com participação das seguintes áreas: Gerência de
Meio Ambiente (AMA), Gerência de Suprimentos (ASU); Gerência de Logística (ALG).
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da
UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
Fonte: Gerência de Meio Ambiente
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9.2 Consumo de papel, energia elétrica e água
QUADRO A.9.2 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA1
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Ano de
Nome do Programa
Adesão
-

-

Resultados
-

Obs.: A empresa está se estruturando para estabelecer critérios, objetivos e metas de sustentabilidade. Atualmente, já
tem implantada a Coleta Seletiva Solidária, programas de reciclagem de óleo vegetal usado, pilhas e baterias e de lixo
eletroeletrônico. Foi criado e está sendo adotado pela empresa critérios de sustentabilidade em editais de licitação para
aquisição de bens e serviços, conforme o documento no Anexo II.
Quantidade

Recurso
Consumido
Papel (número de
folhas)
Água (m3)
Energia Elétrica
(Kwh)

Valor
Exercícios

2012

2011

2010

1.092.500

1.965.000

1.866.000

109.738

113.608

111.169

14.546.915

10.225.542

8.650.422
Total

2012

2011

2010

27.531,00

45.195,00

40.678,80

1.186.185,00

1.151.262,30

1.040.776,40

6.081.734,73

3.724.720,19

2.938.575,12

7.295.450,73

4.921.177,49

4.020.030,32

Fonte: Gerência de Meio Ambiente

10. PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
10.1 Deliberações do TCU e do OCI atendidas no exercício
10.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
As informações encontram-se no Anexo III.
10.1.3 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício
As informações encontram-se no Anexo IV.
10.2

Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna

A Auditoria Interna esta subordinada diretamente ao Presidente do Conselho de
Administração em conformidade com o disposto no Decreto nº 3.591/2000, art. 15, §§ 3º e 4º.
Emitimos 09 (nove) relatórios no ano de 2012, sendo que um deles abrangeu duas áreas da
empresa. As recomendações de melhoria estão explicitadas nos relatórios emitidos com prazo
de 90 dias para atendimento. Antes da emissão do relatório, a auditoria interna se reúne com a
área auditada e discute todos os pontos levantados. Com isto, temos a plena concordância da
área, conscientizando-a da não conformidade e para implementação da recomendação.
Procuramos no decorrer do ano, realizar trabalhos em diversas áreas da empresa. Segue
abaixo a distribuição por área:
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GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS RELATÓRIOS POR ÁREA

Distribuição dos Relatórios por Área
Recursos
Humanos
20%

Suprimentos
20%

Informática
10%

Jurídico
10%

Logística
20%

Industrial
Contratos
20%

Fonte: Auditoria Interna

Continuamos mantendo um acompanhamento permanente às recomendações da auditoria
interna dos trabalhos emitidos a partir de janeiro de 2009, conforme descrito a seguir:
TABELA 7 - ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES
Ano
Emitidas
Solucionadas
Pendentes
2009
45
45
2010
43
42
1
2011
52
46
6
2012
50
17
33
Fonte: Síntese dos Relatórios de Auditoria - CI

A cada 3 (três) meses, a auditoria interna realiza o acompanhamento das ações gerenciais de
implementação das recomendações emitidas em seus relatórios.
Visto não possuirmos um sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da
auditoria interna, procuramos realizar, nas áreas de maior riscos, novos trabalhos a cada 2 (dois)
anos.
Para certificar de que a alta gerência tomou 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 copia 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.
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10.3

Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93

10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
QUADRO A.10.5 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E
SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Posse
ou
Início
Final do
Final do
Detentores de Cargos e Funções
Situação em Relação às
do
Exercício
de
Exercício
de
Exercício
Obrigados a Entregar a DBR
Exigências da Lei nº 8.730/93
Cargo, Emprego
Cargo,
Financeiro
ou Função
Emprego ou
Função
Obrigados a entregar a DBR
Autoridades
Entregaram a DBR
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei
nº 8.730/93)
Não cumpriram a obrigação

Cargos Eletivos

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Obrigados a entregar a DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Obrigados a entregar a DBR

13

5

66

Entregaram a DBR

13

5

66

-

-

-

Não cumpriram a obrigação
Fonte: Gerência Geral de Recursos Humanos

10.3.2 Análise Crítica
• Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de
entregar a DBR;
A Diretoria da NUCLEP, bem como os Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal,
titulares de funções comissionadas ou que exercem função de confiança cumpriram a exigência de
entrega das declarações de bens e rendas referentes ao exercício de 2012, ano base 2011.
• Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a
recepção das DBR;
Gerência Geral de RH.
• Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento;
O controle da entrega é realizado através de lançamento em planilha, com abertura de um nº de
processo para cada DBR.
• Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da
autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita
Federal do Brasil, e como esse acesso se dá;
Pode ser feita em papel ou preenchendo termo de autorização para acesso a RFB.
• Realização ou não de algum tipo de análise, pela a UJ, das DBR com o intuito do identificar
eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida;
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Não existe nenhum tipo de análise das DBR com a finalidade de identificar incompatibilidades
patrimoniais.
• Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das
informações.
A guarda é feita em cofre, o que garante maior sigilo às informações.
10.4

Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV

10.4.1 Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV
As informações encontram-se no Anexo V.
11. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/01/2012
11.3

DCs e Notas Exp. prev.Lei 4.320/64 e NBC T-16.6 aprov.pela Res.CFC nº 1.133/08

As informações encontram-se no Anexo VI.
11.4

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976

As informações encontram-se no Anexo VII.
11.5

Composição Acionária das Empresas Estatais

11.5.1 Composição Acionária do Capital Social como Investida
QUADRO A.11.3 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL
UJ COMO INVESTIDA - POSIÇÃO EM 31/12/2012
Denominação completa
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A – NUCLEP
Ações Ordinárias (%)
ACIONISTAS
31/12/2012
Governo

Tesouro Nacional

31/12/2010

0,0000%

0,0000%

0,0000%

99,9994%

99,9994%

99,9994%

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos

-

-

-

Ações em Tesouraria

-

-

-

99,9994%

99,9994%

99,9994%

0,0006%

0,0006%

0,0006%

Pessoas Jurídicas

-

-

-

Capital Estrangeiro

-

-

-

0,0006%

0,0006%

0,0006%

100,00%

100,00%

100,00%

Outras Entidades Governamentais

% Governo
Free Float

31/12/2011

Pessoas Físicas

% free float
Subtotal Ordinárias (%)
Ações Preferenciais (%)

Governo

ACIONISTAS

31/12/2012

Tesouro Nacional

-

-

-

Outras Entidades Governamentais

-

-

-

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos

-

-

-

Ações em Tesouraria

-

-

-

0,00%

0,00%

0,0000%

% Governo
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31/12/2010

31/12/2011

1

Free Float

1
Pessoas Físicas

-

-

-

Pessoas Jurídicas

-

-

-

Capital Estrangeiro

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
100%

0,00%
100%

0,00%
100%

% free float
Subtotal Preferenciais (%)
Total
Fonte: SIAFI OPERACIONAL/GERENCIAL.

11.6

Parecer da Auditoria Independente

As informações encontram-se no Anexo VIII.
B. PARTE B, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 –CONTEÚDO ESPECÍFICO
1. PARTE B, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/1/2012
TABELA 8 - DESPESAS LEGAIS
FAVORECIDO

DESCRIÇÃO

IMPRENSA OFICIAL DO RJ

IMPRENSA NACIONAL

EMPRESA BRAS. COMUNICAÇÃO

AVISOS E ATAS DE AGE E AGO, BALANÇO
PATRIMONIAL, AVISOS REFERENTES A ÁREA
AMBIENTAL, ETC.
AVISOS DE LICITAÇÃO , EDITAIS DE CONCURSOS
PÚBLICOS , EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS
ADITIVO, RESULTADOS DE LICITAÇÃO,
PENALIDADES APLICADAS, ETC.
AVISOS DE LICITAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL,
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO, AVISOS E ATAS
DE AGE E AGO, AVISOS REFERENTES A ÁREA
AMBIENTAL, ETC.

VALOR – R$
132.257,40

73.191,70

216.504,00
421.953,10

TOTAL
Fonte: Gerência de Suprimentos

TABELA 9 - DESPESAS INSTITUCIONAIS
FAVORECIDO
CARTÕES REI DA BARRA
DOCUMENTA PRODUÇÕES LTDA
TITANIO PRODUÇÕES
ARTISTICAS LTDA
GUIA OIL & GAS BRASIL LTDA
ATUAL COSTA VERDE COM. LTDA

DESCRIÇÃO

VALOR – R$

FOLDER INSTITUCIONAL PARA FEIRAS E EVENTOS
CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA VÍDEO
INSTITUCIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM
VIDEOWALL EM FEIRAS
CAPTAÇÃO DE IMAGENS NO INTERIOR DA
FÁBRICA DA NUCLEP PARA VÍDEO INSTITUCIONAL
DIVULGAÇÃO NO CATÁLOGO DA RIO OIL & GAS
2012
PUBLICIDADE NA 4ª CAPA DA REVISTA
COMEMORATIVA DE 194 ANOS DE ITAGUAÍ

1.757,00

2.500,00
3.800,00
5.800,00
28.557,00

TOTAL
Fonte: Gerência de Comunicação Corporativa

741
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14.700,00

1

2. PARTE B, ITEM 36, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/01/2012
I – Informações sobre entidade fechada de previdência complementar patrocinada:
1 Sigla: NUCLEOS
2 Razão Social: NUCLEOS Instituto de Seguridade Social
3 CNPJ: N.º 30.022.727/0001-30
4 Demonstrativo Anual:
a) Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes;
b) Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes;
c) Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora;
TABELA 10 - DEMONSTRATIVO ANUAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
CONTRIBUIÇÃO – R$

FOLHA DE
SALÁRIOS
PARTICIPANTES
R$

EMPREGADO

EMPRESA

(A)

(B)

Janeiro

5.512.529,81

300.339,63

384.629,81

684.969,44

Fevereiro

5.428.082,50

299.882,70

369.109,61

668.992,31

Março

5.462.633,15

291.306,60

371.459,05

662.765,65

Abril

5.604.656,67

476.033,76

619.875,03

1.095.908,79

Maio

5.799.275,31

478.531,00

641.399,85

1.119.930,85

Junho

6.256.510,31

522.691,68

691.970,04

1.214.661,72

Julho

5.814.335,08

493.778,34

643.065,46

1.136.843,80

Agosto

5.729.680,06

483.606,21

633.702,61

1.117.308,82

Setembro

5.972.126,65

523.071,59

643.300,00

1.166.371,59

Outubro

6.512.921,43

542.914,52

720.329,11

1.263.243,63

Novembro

7.191.157,32

620.881,77

793.871,08

1.414.752,85

Dezembro

6.551.491,19

675.617,28

724.594,93

1.400.212,21

13° Salário

5.887.055,52

486.634,03

651.108,34

1.137.742,37

TOTAL

77.722.455,00

6.195.289,11

7.888.414,92

14.083.704,03

MÊS

Fonte: Nucleos Instituto de Seguridade Social
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Valor em R$ 1,00
TOTAL – R$
(A+B)

1

d) Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora;
TABELA 11 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EQUACIONADA
Valor em R$ 1,00
MÊS

VALOR

Janeiro

935.353,34

Fevereiro

939.001,22

Março

940.691,42

Abril

946.711,85

Maio

951.918,77

Junho

954.393,75

Julho

958.497,65

Agosto

962.810,89

Setembro

968.876,60

Outubro

975.755,62

Novembro

981.024,70

Dezembro

1.976.568,56

TOTAL
Fonte: Nucleos Instituto de Seguridade Social

12.491.604,37

e) Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições;
• Em 06/07/2007, a Juíza da 30ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lavrou
sentença de condenação à NUCLEP, no âmbito do processo n° 2002.001.153437-3, para pagamento
da dívida para com o NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social, no valor de cerca de R$ 220
milhões, base novembro/2006.
• Em novembro de 2007, foi celebrado o Termo de Transação entre a NUCLEP e o NUCLEOS, e
homologado perante a 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por
meio da Apelação n° 2007.001.55821, que corresponde ao acordo firmado para pagamento de
dívida da NUCLEP (dívida confessada, contratada e não honrada, com sentença contrária à
devedora), no valor de R$ 120.110.860,84 (cento e vinte milhões, cento de dez mil, oitocentos e
sessenta reais e oitenta e quatro centavos), a preço de outubro de 2007. Pelo Termo, a NUCLEP
compromete-se a pagar o valor em 360 parcelas mensais e sucessivas, corrigidas mensalmente pela
variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, com carência de 2 anos para início
do pagamento e juros de 6% ao ano, aplicando-se sobre o valor da dívida o Sistema Francês de
Amortização (Tabela Price).
Conforme o Termo, a NUCLEP vem cumprindo, desde novembro/2009, o pagamento das parcelas
mensais devidas.
• Em 13/07/2011, foi julgado o recurso da Apelação n.º 2007.001.65700 interposta pela NUCLEP,
no qual se discutia a existência ou não de um saldo remanescente da dívida. O recurso foi
parcialmente acolhido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para
determinar que o valor pactuado com o NUCLEOS em 21/11/2007, de R$ 120.110.860,84,
corresponde ao total da referida dívida, no âmbito do processo nº 2002.001.153437-3. Contra a
decisão proferida na apelação foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que
tiveram seguimento negado pelo Tribunal de origem. Aguarda-se o julgamento do Agravo de
Instrumento em Recurso Especial interposto pelo NUCLEOS.
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• O restante da dívida ainda está pendente do trânsito em julgado da decisão judicial de segunda
instância ocorrida em 2011, cujo valor, em 31/12/12, monta a quantia de R$ 486.285(R$386.102,
em 31/12/11) e está totalmente provisionado para perda.
f) Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal;
TABELA 12 - NUCLEOS – DEZEMBRO/2012 (PLANO CONSOLIDADO)
Valores em R$ 1,00
RENDA FIXA

1.319.397.863,81

80,49%

220.127.684,74

13,43%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29.872.241,85

1,82%

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

40.738.008,92

2,49%

EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES

10.702.262,90

0,65%

DEPÓSITOS JUDICIAIS

7.116.256,99

0,43%

OUTROS REALIZÁVEIS

16.147.789,32

0,99%

RENDA VARIÁVEL

TOTAL DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

1.644.102.108,53

DISPONÍVEL

81.118,16

0,00%

(50.499,20)

0,00%

(4.952.492,87)

(0,30)%

1.639.180.235,62

100%

EXIGÍVEL OPERACIONAL (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS)
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL (PROGRAMA DE
INVESTIMENTOS)
RECURSOS GARANTIDORES
Fonte: Nucleos Instituto de Seguridade Social

A fundamentação legal foi a Resolução CMN 3.792/2009.
g) Síntese da manifestação da Secretaria de Previdência Complementar;
As informações encontram-se no Anexo IX.
h) Avaliação da política de investimentos da entidade fechada de previdência complementar,
evidenciado o retorno das aplicações, bem como sua conformidade com a Resolução
3792/2009, do Conselho Monetário Nacional;
As informações encontram-se no Anexo X.
A seguir, quadro demonstrativo dos retornos dos investimentos em 2012.
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TABELA 13 - RETORNO DOS INVESTIMENTOS – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Renda
Renda
Fixa
Variável
2,41
1,63
8,59
JANEIRO
2,08
2,02
3,46
FEVEREIRO
1,78
2,38
-2,03
MARÇO
4,28
5,55
-4,01
ABRIL
1,95
3,19
-8,97
MAIO
-1,19
-1,58
0,30
JUNHO
3,37
3,70
3,25
JULHO
2,04
3,70
0,43
AGOSTO
1,39
1,18
2,92
SETEMBRO
3,25
4,32
-1,97
OUTUBRO
0,30
4,32
0,93
NOVEMBRO
2,28
1,92
5,97
DEZEMBRO
No ano 2012
26,62
37,32
7,94
Fonte: Nucleos Instituto de Seguridade Social
Período

Consolidado

Invest.
Estruturados
2,19
0,02
0,61
1,48
6,13
(0,05)
0,34
(0,57)
0,37
1,85
(2,08)
(0,42)
10,09

Imóveis

Empréstimos

0,67
0,58
0,63
0,68
0,66
0,63
0,61
0,67
0,73
0,76
0,72
0,73
8,38

1,72
0,47
0,72
0,14
0,90
1,33
(7,88)
0,26
1,30
0,63
1,11
1,35
1,67

META
ATUARIAL
1,00
0,88
0,67
1,13
1,04
0,75
0,92
0,94
1,12
1,20
1,03
1,23
12,57

5 Conclusões contidas no parecer da auditoria independente;
As informações encontram-se no Anexo XI.
6 Demonstração do resultado atuarial no exercício de referência do relatório de gestão e nos
dois anteriores, acompanhada de justificativas e análises de eventuais resultados deficitários;
As informações encontram-se no Anexo XII.
7 Conclusões do último estudo atuarial;
As informações encontram-se no Anexo XIII.
II - Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no
disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001:
A fiscalização do NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social, entidade fechada de previdência
complementar, sem fins lucrativos, é exercida pelas empresas patrocinadoras, Eletrobrás
Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR, Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB e Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, através de suas Auditorias Internas que juntas formam uma
equipe de auditores internos, com profissionais de cada uma delas. As auditorias são realizadas no
NUCLEOS a cada dois anos. Em 2012 não houve auditoria e a próxima será realizada em 2013.
Itaguaí – RJ, 4 de abril de 2013

JAIME WALLWITZ CARDOSO
Presidente

ALEXANDRE PORTO GADELHA
Diretor Comercial

LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial

PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGA
Diretor Administrativo
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QUADRO A.4.6 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ
Identificação da Ação
Código

0022

Descrição

Cumprimento de Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Restos a Pagar

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

3.000.000,00

20.644.008,00

19.385.682,90

19.385.682,90

Não
Processados Processados

8.166,77

-

Valores Pagos

19.377.516,13

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem

Unidade
de
Medida

Descrição

-

-

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

-

-

-

-

-

Identificação da Ação
Código

00DI

Descrição

Cumprimento de Sentença Judicial Decorrente de Dívida para com os Planos de
Benefícios Previdenciários e Assistencial

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Inicial

Despesa

Final

11.913.000,00 12.747.485,00

Empenhada

Restos a Pagar

Liquidada

Não
Processados Processados

12.486.569,20 12.486.569,20

-

-

Valores Pagos

12.486.569,20

Metas do Exercício Para a Ação
Ordem

Descrição

Meta Física
Unidade

2341
1

Meta Financeira

1
de
Medida
-

-

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

-

-

-

-

-

Identificação da Ação
Código

00H2

Descrição

Pagamento de Depósitos Recursais Devidos por Empresas Estatais

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Inicial
500.000,00

Despesa

Final

Empenhada

1.976.932,00

Restos a Pagar

Liquidada

Processados

Não
Processados

Valores Pagos

-

-

1.976.509,95

1.976.509,95 1.976.509,95

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem

Unidade
de
Medida

Descrição

-

-

-

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

-

-

-

-

Identificação da Ação
Código

0110

Descrição

Contribuição à Previdência Privada

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

4.732.150,00

8.462.150,00

Empenhada

Restos a Pagar

Liquidada

Processados

Não
Processados

Valores Pagos

-

-

7.887.020,13

7.887.020,13 7.887.020,13

Metas do Exercício Para a Ação
Ordem

Descrição

Meta Física
Unidade

5341
1

Meta Financeira

1
de
Medida
-

-

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

-

-

-

-

-

Identificação da Ação
Código

2000

Descrição

Administração da Unidade

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

Empenhada

20.204.038,00

20.204.038,00

Restos a Pagar

Liquidada

Processados

Não
Processados

Valores Pagos

-

16.128.138,85

19.293.472,68 19.293.472,68 3.165.333,83
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem

Descrição

-

-

Unidade
de
Medida

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

-

-

-

-

-

Identificação da Ação
Código

2004

Descrição

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207-Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Restos a Pagar

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Processados

Não
Processados

Valores
Pagos

2.760.000,00

3.966.944,00

3.966.944,00

3.966.944,00

663.717,58

-

3.303.226,42

Metas do Exercício Para a Ação
Ordem

Descrição

Meta Física
Unidade de

6341
1

Meta Financeira

1
Medida
1

Pessoa beneficiada

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

2220

2848

-

-

unidade

Identificação da Ação
Código

2010

Descrição

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Inicial
132.000,00

Despesa

Final

Empenhada

132.000,00

132.000,00

Restos a Pagar

Liquidada

Processados

Não
Processados

12345678
92A478

-

-

12658999A9911

132.000,00

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Ordem

Unidade de
Medida

Descrição

1

Criança atendida

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

B623CD2E28

105

182

-

B11

Unidade

Identificação da Ação
Código

2011

Descrição

Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207-Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Restos a Pagar

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Processados

Não
Processados

Valores
Pagos

6.840.000,00

8.497.481,00

8.497.481,00

8.497.481,00

463.726,68

-

8.033.754,32

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Ordem

Descrição

Unidade de
Medida

Prevista

7341
1

Realizada

Meta Financeira
Prevista

Realizada

1
1

Servidor beneficiado

Unidade

901

999

-

-

Identificação da Ação
Código

2012

Descrição

Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207-Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Restos a Pagar

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Processados

Não
Processados

4.320.000,00

5.189.466,00

5.189.466,00

5.189.466,00

798.261,68

-

Valores
Pagos

4.391.204,32

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Ordem

1

Unidade de
Medida

Descrição

Servidor beneficiado

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

901

999

-

-

Unidade

Identificação da Ação
Código

20CW

Descrição

Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207-Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Inicial
90.480,00

Despesa

Final
90.480,00

Empenhada

Restos a Pagar

Liquidada

90.480,00

90.480,00

Processados

Não
Processados

Valores
Pagos

63.212,55

-

27.267,45

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Ordem

1

Descrição

Servidor beneficiado

Unidade de
Medida

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

503

954

-

-

Unidade

C341
1

Meta Financeira

1
Identificação da Ação
Código

20TP

Descrição

Pagamento de Pessoal Ativo da União

Unidade Responsável

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP

Unidade Orçamentária

24207-Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Inicial

Despesa

Final

110.021.618,00 148.871.618,00

Empenhada

Liquidada

147.596.346,17

147.596.346,17

Restos a Pagar

Valores Pagos

Não
Processados Processados

-

128.296,86

-

147.468.049,31

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem

-

Descrição

-

Unidade
de
Medida

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

-

-

-

-

-

Fonte: SIAFI. LOA 2012. SIGMCT 2012

Análise Crítica
• Cumprimento das metas:
No ano de 2012 a Nuclep cumpriu todas as metas das ações vinculadas a programas de gestão,
manutenção e serviços. No caso especifico da ação 20CW- Assistência médica - exames periódicos,
foi verificado que a meta prevista, de 503 funcionários, está muito inferior ao número real de
funcionários da empresa, que em dezembro de 2012 era de 999 colaboradores.
• Eventuais problemas de execução:
Não foram identificados eventos que tenham prejudicado a execução das ações vinculadas a
programas de gestão, manutenção e serviços.
• Superações significativas das metas estabelecidas:
Não houve superações significativas das metas estabelecidas.
• Restos a pagar:
Não houve reflexos dos restos a pagar no desenvolvimento das ações vinculadas a programas de
gestão, manutenção e serviços. Mas a existência de restos a pagar demonstra o esforço da Nuclep
em cumprir a finalidade das ações orçamentárias. Tivemos dificuldades no cumprimento de metas
previstas em vários contratos, notadamente com e EBE, EBSE e ICN, que resultaram na frustração
de parte das receitas. Como consequência, a falta de recursos para liquidação de pagamentos
refletiu-se no aumento dos restos a pagar, em 31/12/2012.
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1.

INTRODUÇÃO:

A inclusão de critérios ambientais e sociais na escolha de fornecedores é de
fundamental importância devido à grande concorrência entre fornecedores no
atual mercado globalizado e à necessidade de cumprimento da legislação
ambiental cada vez mais exigente e dinâmica.
De fato, é cada vez mais frequente a aquisição de produtos e serviços que
sejam menos poluentes e causem menos impactos à qualidade de vida da
sociedade e, nas quais muitas vezes estas questões são negligenciadas.
A adoção de uma nova postura por parte da administração federal é, sem
dúvida, imprescindível, na medida em que já não se tolera que o fornecimento de
bens e a execução de serviços ocorram desacompanhados da preocupação com
a preservação do meio ambiente.
As licitações que levem em consideração a aquisição de produtos e serviços
sustentáveis não apenas são importantes para a boa conservação do meio
ambiente, como também representam uma melhor relação custo/benefício a
médio ou longo prazo quando comparadas às que se valem do critério de menor
preço.
Compras sustentáveis consistem naquelas em que se tomam atitudes para
que o uso dos recursos materiais seja o mais eficiente possível. Isso envolve
integrar os aspectos ambientais em todos os estágios de compra e evitar compras
desnecessárias, identificando produtos mais sustentáveis que cumpram as
especificações de uso requeridas. Desta forma, então quando da escolha de um
produto, deve-se: observar os critérios técnicos, de preço e ambientais.
Exemplos de compras sustentáveis por entidades públicas são: mesas de
escritório produzidas a partir de madeira certificadas; o uso de computadores
eficientes sob o ponto de vista de consumo de energia e a aquisição de
eletricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia.
A licitação sustentável é regulamentada pela Instrução Normativa nº I de
19/01/2010 e pela Lei nº 12305, 02/08/2010 (Política Nacional de Resíduos
Sólidos). Também é contemplada na agenda ambiental na administração pública
(A3P).
Para dar início ao Programa de Consumo Consciente na NUCLEP, serão
definidos neste trabalho alguns critérios que deverão estar incluídos quando da
aquisição de bens e serviços, que deverão também ser divulgados a todas as
gerências da empresa.
Este trabalho contempla alguns serviços e bens adquiridos na empresa, mas
pretende-se com o envolvimento de todas as gerências e com revisões contínuas,
aperfeiçoá-lo, onde serão incluídos novos critérios.
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2.

CRITÉRIOS AMBIENTAIS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, BENS E
SERVIÇOS

De uma forma geral, os itens abaixo deverão ser incluídos quando da
compra de produtos e bens e contratação de serviços:
Usar menos recursos naturais;
Usar materiais menos perigosos ou tóxicos;
Buscar maior vida útil dos bens e produtos adquiridos;
Consumir menos água ou energia em sua produção ou uso;
Comprar bens que possam ser reutilizados ou reciclados e promover a
reutilização e reciclagem em serviços contratados;
· Gerar menos resíduos.

·
·
·
·
·

Para aquisição ou locação de produto cuja fabricação ou industrialização
envolva atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais (art. 17, I, da Lei n° 6.938/81 e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009), deve-se solicitar o registro do produto no Cadastro Técnico Federal.
Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o
licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração
correspondente, sob as penas da lei.
Citam-se exemplificativamente as seguintes categorias de fabricantes
(Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31/2009): estruturas de madeira e de
móveis; veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios; aparelhos
elétricos e eletrodomésticos; material elétrico, eletrônico e equipamentos para
telecomunicação e informática; pilhas e baterias; papel e papelão; preparados
para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas;
sabões,
detergentes
e
velas;
tintas,
esmaltes,
lacas,
vernizes,
impermeabilizantes, solventes e secantes, dentre outros.
Quando da contratação de pessoa física ou jurídica que se dedique a
atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais,
relacionadas ao consumo, comercialização, importação ou transporte de
determinados produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, ou de
produtos e subprodutos da fauna e flora (art. 17, I, da Lei n° 6.938/81), deve-se
solicitar o comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido.
Citam-se exemplificativamente as seguintes categorias (Anexo II da
Instrução Normativa IBAMA n° 31/2009): produtor, importador, exportador, usuário
ou comerciante de produtos e substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
(Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDOs). Comerciante de
motosserras, combustíveis, derivados de petróleo, mercúrio metálico, produtos
químicos ou perigosos e pneus e similares; construtor de obras civis; importador
de baterias para comercialização de forma direta ou indireta, transportador de
produtos florestais, transportador de cargas perigosas, consumidor de madeira,
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lenha ou carvão vegetal e prestadores de serviços de assistência técnica em
aparelhos de refrigeração.
De forma a facilitar no processo de aquisição de serviços, bens e consumos
da NUCLEP, foram estabelecidas categorias e definidos critérios por tipo de
bens/produtos, serviços e resíduos.
As categorias foram assim definidas: Categoria A - Produtos e Bens;
Categoria B  Obras e Serviços e Categoria C  Resíduos.
2.1

CATEGORIA A: PRODUTOS E BENS

Quando da aquisição de produtos e bens de uma forma geral, podem ser
adotados os seguintes critérios de sustentabilidade, sempre que possível:
· Os produtos e bens adquiridos devem ser constituídos, no todo ou em
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;
· Quando da compra de produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares, deverá ser solicitado o certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  INMETRO
que comprove tal afirmação;
· Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento; e que os bens não contenham substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).
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2.1.1

GASES
REFRIGERANTES
CONDICIONADO)

(REFRIGERADORES/

AR

Itens obrigatórios quando da aquisição de gases refrigerantes:
· Conforme a Resolução CONAMA 267, de 14/09/2000, no art. 1º, a
comercialização e o uso de gases explicitados nos anexos A e B (em anexo)
desta resolução estão proibidos:
I - em quaisquer produtos utilizados sob a forma aerossol, exceto para fins
medicinais conforme estabelecido no art. 4º desta Resolução;
II - equipamentos e sistemas de combate a incêndio;
III - instalações de ar condicionado central;
IV - instalações frigoríficas com compressores de potência unitárias superior
a 100 HP;
V - ar condicionado automotivo;
VI - todos os usos como solventes.
Art. 2º Fica proibida, a partir de 1º de janeiro de 2001, em todo o território
nacional, a utilização das substâncias controladas constantes dos Anexos A
e B (em anexo) do Protocolo de Montreal nos sistemas, equipamentos,
instalações e produtos novos, nacionais ou importados:
I - refrigeradores e congeladores domésticos;
II - todos os demais equipamentos e sistemas de refrigeração;
III - espuma rígida e semi-rígida (flexível e moldada/pele integral); e
IV - todos os usos como esterilizantes.
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· Conforme a Resolução CONAMA 267/2000, no art. 9º, as empresas que
produzem, importam, exportam e comercializam ou utilizam sub controladas
relacionadas nos Anexos do Protocolo de Montreal, ou produtos que as
contenham especialmente no setor de serviços, em quantidade anual igual ou
superior a duzentos (200) quilogramas, deverão apresentar cópia do cadastro do
IBAMA e certificado de Regularidade;
· De acordo com a Resolução CONAMA 340/2003:
- art. 1º, Fica proibido o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não
estejam em conformidade com as especificações desta Resolução, bem como de
quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o
acondicionamento, armazenamento, transporte, recolhimento e comercialização
de CFC-12, CFC114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402.
- art. 2°, Durante todo e qualquer processo de retirada ou de comercialização
de substâncias controladas, especificadas nos anexos A e B do Protocolo de
Montreal, usadas como fluidos refrigerantes e de extinção de incêndios, retirada
de sistemas, instalação, equipamentos ou em oficinas de manutenção ou reparo,
está proibida a liberação dessas substâncias controladas na atmosfera e devem
ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados.
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2.1.2

GASES (GLP/ O2/ ACETILENO)

Itens obrigatórios quando da aquisição:
No caso de contratação de empresa para fornecimento de GLP deve-se
considerar a PORTARIA ANP Nº 47, de 24/03/1999, ABNT/NBR 14024 Centrais
prediais e industriais de gás liquefeito de petróleo (GLP) - sistema de
abastecimento a granel e ABNT/NBR 13523 central predial de gás liquefeito de
petróleo.
Art. 9º - A distribuidora para operar com o sistema de abastecimento à granel
de GLP, sem prejuízo do atendimento das normas dispostas no parágrafo único
do art. 1º, atenderá os seguintes requisitos:
I) dispor de manuais de procedimentos para a operação de abastecimento;
II) comprovar o treinamento anual de seus operadores com relação à aplicação
das normas técnicas em vigor;
III) manter serviço de assistência técnica 24 h por dia;
IV) elaborar planos e manter registros de manutenções periódicas das centrais
de GLP e dos veículos abastecedores;
V) elaborar manual de procedimentos para situações de emergência;
VI) dispor de material e de meios de comunicação e orientação aos
consumidores/usuários;
VII) realizar a operação de abastecimento com, no mínimo, 2 (dois)
operadores.
A empresa deverá cumprir as normas referentes a esta lei. Caso isso não
seja realizado conforme exige a legislação a mesma menciona punição através do
Art.14º.
Deverá ser previsto em contrato o recolhimento dos cilindros pelas
empresas fornecedoras, bem como a coleta de gases residuais pelas empresas
fornecedoras, estando proibido o lançamento a céu aberto e/ou queima.

2.1.3

MADEIRAS, LENHA, CARVÃO E OUTROS PRODUTOS
PROVENIENTES DE FLORESTA
Item obrigatório quando da aquisição:

Conforme Lei 4771/65, Lei 7803/89, Decreto 5975/2006 e Decreto Municipal
2740/2004 (Itaguaí).
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· Solicitar licença ambiental da empresa fornecedora quando da compra ou
recebimento de madeira, lenha, carvão e outros produtos provenientes de floresta
(ex.: toras, toretes, postes, escoramentos, palanques roliços, dormentes,
mourões, achas, lascas) devidamente emitida pelo órgão ambiental competente;
· É proibido transportar ou guardar madeiras, lenha e carvão e outros
produtos procedentes de florestas, sem licença válida para todo o tempo da
viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente;
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO e na MINUTA DE
CONTRATO - item de obrigações da contratada:
A contratada deverá utilizar somente matéria-prima florestal procedente,
nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975 de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA;
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do
órgão ambiental competente.

A contratada deverá comprovar a procedência legal dos produtos ou
subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, por
ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes
documentos, conforme o caso:
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou
subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais 
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso
II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal  DOF, instituído pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°
112, de 21/08/2006, válido por todo o tempo e percurso do transporte e
armazenamento, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença
obrigatória;
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c.1) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados
execução contratual tenham origem em Estado que possua documento
controle próprio, a Contratada deverá apresentá-lo, em complementação
DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte
armazenamento nos limites do território estadual.

2.1.4

na
de
ao
e

PRODUTOS MINERAIS (Areia, argila, brita, dentre outros)

De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA 237-1997; LEI 6938/81, os
fornecedores de produtos minerais (Areia, Brita, Argila, dentre outros) deverão
estar devidamente licenciados ou autorizados de fornecer tais produtos pelos
órgãos ambientais competentes.

2.1.5

PRODUTOS QUÍMICOS
DENTRE OUTROS)

(ÓLEOS,

SOLVENTES,

TINTAS,

· Recomenda-se dar preferência por produtos que sejam menos tóxicos e
agressivos ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores. Por exemplo: uso de
óleos biodegradáveis, óleos ecológicos, tintas a base de água etc. Deve ser feita
uma análise no tempo de vida do produto, da sua eficiência, custo e toxicidade;
· Deverá ser contemplada, sempre que possível, a logística reversa
(recolhimento pelo fornecedor) quando da aquisição dos seguintes produtos, de
acordo com artigo 33 da Lei 12305/2010:
- Óleos, seus resíduos e embalagens;
- Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras
de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em
normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em
normas técnicas;
· Deve-se exigir a ficha de emergência dos produtos químicos e a FISPQ;
· No caso de produtos médicos, ambulatoriais ou hospitalares, deverá ser
exigido o comprovante de autorização da ANVISA para comercializar e fornecer
tais produtos;
· Conforme Portaria INMETRO Nº 347/08, deve ser solicitada a certificação
do INMETRO para as embalagens reutilizáveis, empregadas no transporte
terrestre de produtos perigosos;
· Na compra de Reveladores e fixadores, deve ser contemplada a logística
reversa pelo fornecedor e exigido documento de reciclagem e/ou destinação final,
de acordo com a legislação ambiental vigente;
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· Produtos de limpeza: deve ser dada preferência a produtos biodegradáveis,
menos tóxicos, que contenham menos embalagens e que as embalagens sejam
seguras que evitem derramamento/vazamento. No caso da compra de detergente
em pó, ainda que importados, devem respeitar limites de concentração máxima
de fósforo, estabelecidos na Resolução CONAMA n° 359/2005;
· Quando da aquisição e serviços que envolvam a utilização de frascos de
aerosol (limpeza, pintura, manutenção predial, obras e serviços de engenharia
etc), sugere-se a inclusão da solicitação do recolhimento, pela descontaminação e
pela destinação final ambientalmente adequada do produto pelos fabricantes,
distribuidores, importadores, comerciantes ou revendedores. Para tanto, sugerese que forneçam um sistema de coleta em recipientes próprios, instalados em
locais visíveis, para que os usuários do produto possam descartá-lo
adequadamente;
· Conforme RESOLUÇÃO ANP 49/2010, deve-se solicitar cópia do registro
da ANP quando da compra de solventes e combustíveis;
· Para aquisição de mercúrio metálico, deve-se no EDITAL - item de
habilitação jurídica da empresa:
Para o exercício de atividade que envolva a importação, produção ou
comercialização de mercúrio metálico: Certificado de Registro que comprove o
cadastramento válido junto ao IBAMA, acompanhado da Autorização de
Importação, Produção ou Comercialização correspondente, nos termos dos
artigos 1° e 3° do Decreto n° 97.634, de 1989, e da Portaria IBAMA n° 32, de
12/05/95, e legislação correlata.
Caso o licitante seja dispensado de tal cadastramento, por força de
dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração
correspondente, sob as penas da lei.
· O transporte de produtos perigosos deverá estar de acordo com a
Resolução Nº 3.383 de 2010 e Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004 e
suas alterações.

2.1.6

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS

· Quando da compra de equipamentos eletroeletrônicos, devem ser
solicitados:
a) A apresentação da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
ENCE, nos termos da Portaria INMETRO, que aprova os Requisitos de Avaliação
da Conformidade  RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;
b) A logística reversa pelo fabricante/distribuidor/importador/comerciante ou
revendedor, sempre que possível, dos produtos eletrônicos e seus componentes,
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e luz mista, pilhas e
baterias inservíveis pós uso, de acordo com a Lei 12.305/2010 e a documentação
que comprove o correto tratamento ou destinação final destes produtos
inservíveis;
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c) O ciclo de vida (incluindo manutenção, uso, produção e descarte);
d) A eficiência associada ao baixo consumo;
e) O tipo de material constituinte, de forma a dar preferência a produtos de
menor impacto ambiental. Em caso de lâmpadas de mercúrio, comprar a de
menor teor entre as disponíveis no mercado com base em laudos técnicos;
f) Cabos e fios devem ter baixo teor de chumbo e de policloreto de vinila 
PVC;
g) Substituir lâmpadas do tipo calha convencionais por outras reflexivas de
maior eficiência luminosa.
· Para aquisição de bens de informática, conforme Decreto 7.174/2010,
deverá ser entregue certificação, emitida por instituições públicas ou privadas
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial  Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação dos seguintes requisitos:
a) Segurança para o usuário e instalações;
b) Compatibilidade eletromagnética; e
c) Consumo de energia.
· No caso de impressoras, deve-se dar prioridade às que imprimem em
frente e verso e as mais econômicas em termos de gasto de tinta (custo do
cartucho x quantidade de tinta);
· Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de pilhas e baterias ou
aparelhos que as utilizem (ex.: serviços de telefonia móvel com fornecimento de
aparelhos - Aparelhos de comunicação  Instrumentos de medição  Etc);
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item
de obrigações da contratada:
Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final
das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22
da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:
a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em
aterro não licenciado;
b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não
licenciados;
c) lançamento em corpos dágua, praias, manguezais, pântanos, terrenos
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de
águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.
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Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou especificação
técnica do produto:
Só será admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composição respeite os
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto.
Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de
sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do objeto:
O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da
proposta, o laudo físico-químico de composição, emitido por laboratório
acreditado junto ao INMETRO, nos termos do artigo 3°, inciso II, da Resolução
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, ou outro documento comprobatório de que a
composição das pilhas e baterias ofertadas respeita os limites máximos de
chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na referida Resolução, para cada tipo de
produto.
· Para máquinas e aparelhos que possuem índices mínimos de eficiência
energética ou níveis máximos de consumo fixados em portaria interministerial do
MME, MCT e MDIC, como nos casos específicos abaixo, deve-se obedecer os
seguintes critérios:
- Condicionadores de ar:
Portaria Inmetro nº 007 04/01/2011 e Portaria Interministerial
MME/MCT/MDIC n° 364, de 24/12/2007 (índices mínimos de eficiência
energética).
- Fogões e fornos a gás:
Portaria INMETRO n° 18, de 15/01/2008 (Requisitos de Avaliação da
Conformidade  RAC) e Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC n° 363, de
24/12/2007 (índices mínimos de eficiência energética).
- Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado:
Portaria Inmetro nº 489 de 08/12/10 e Portaria Interministerial
MME/MCT/MDIC n° 132, de 12/06/2006 (índices mínimos de eficiência
energética).
- Lâmpadas de uso doméstico  linha Incandescente:
Portaria INMETRO n° 283, de 11/08/2008 (RAC).
- Lâmpadas à Vapor de Sódio a Alta Pressão:
Portaria Inmetro nº 483 de 07/12/2010;
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- Motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo:
Portaria INMETRO n° 488, de 08/12/2010, Decreto n° 4.508/2002  art. 1° e
anexos, Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC n° 553, de 08/12/2005 (níveis
mínimos de rendimento nominal).
- Refrigeradores:
Portaria INMETRO n° 20, de 01/02/2006 (RAC), Portaria Interministerial
MME/MCT/MDIC n° 362, de 24/12/2007 (níveis máximos de consumo).
- Aquecedores de água a gás, dos tipos instantâneo e de acumulação:
Portaria INMETRO n° 119, de 30/03/2007 (RAC).
- Bombas e Motobombas Centrífugas:
Portaria Inmetro nº 455 de 01/12/2010.
- Reatores Eletromagnéticos para Lâmpadas à vapor de sódio e Lâmpadas à
vapor metálico (Halogenetos):
Portaria Inmetro nº 454 de 01/12/2010.
- Sistemas e equipamentos para energia Fotovoltaica (Módulo, controlador
de carga, Inversor e bateria):
Portaria Inmetro n° 004 de 04/01/2011.
- Televisores do tipo plasma, LCD e de projeção:
Portaria INMETRO n° 85, de 24/03/2009 (RAC) e Ventiladores de teto de
uso residencial: Portaria INMETRO n° 113, de 07/04/2008 (RAC).
Quando da aquisição ou locação de tais equipamentos:
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou especificação
técnica do produto:
Só será admitida a oferta de (condicionador de ar, fogão ou forno a gás,
lâmpada fluorescente compacta com reator integrado, motor elétrico trifásico de
indução ou refrigerador) que:
a) possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia  ENCE, nos
termos da Portaria INMETRO n° XXXX, que aprova os Requisitos de Avaliação da
Conformidade  RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;
b) cumpra o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de
consumo fixado pela Portaria Interministerial MME/ MCT/MDIC n° XXXX.
Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de
sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do objeto:
a) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da
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proposta, cópia da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia  ENCE do
produto ofertado, nos termos da Portaria INMETRO n° XXXX, que aprova os
Requisitos de Avaliação da Conformidade  RAC e trata da etiquetagem
compulsória.
b) A cópia da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia  ENCE
apresentada pelo licitante também deverá comprovar, sob pena de não-aceitação
da proposta, que o produto ofertado cumpre o índice mínimo de eficiência
energética ou o nível máximo de consumo fixado pela Portaria Interministerial
MME/MCT/MDIC n° XXXX.
No caso de SERVIÇOS que envolvam o uso de tais equipamentos:
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item
de obrigações da contratada:
Os equipamentos (fazer a descrição do mesmo) a serem utilizados na
execução dos serviços deverão:
a) possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia  ENCE, nos
termos da Portaria INMETRO n° XXXX, que aprova os Requisitos de Avaliação da
Conformidade  RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;
b) cumprir o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de
consumo fixado pela Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC n° XXXX.
· Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de aspiradores de pó.
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou especificação
técnica do produto:
Só será admitida a oferta de aspirador de pó que possua Selo Ruído,
indicativo do respectivo nível de potência sonora, nos termos da Resolução
CONAMA n° 20, de 07/12/94, e da, e legislação correlata.
Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de
sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do objeto:
O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da
proposta, cópia do Selo Ruído do produto ofertado, nos termos da Resolução
CONAMA n° 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa IBAMA n° 15, de
18/02/2004, e legislação correlata.

2.1.7

BRINDES

· Dar preferência a brindes especiais desenvolvidos com tecnologias que
impactem menos o meio ambiente, que sejam atóxicos e que sejam feitos de
materiais recicláveis, naturais ou que tenham como propósito a reutilização, a
diminuição;
.
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· Substituição de produtos descartáveis por outros mais duráveis e de
melhor qualidade. Associar a imagem da empresa à imagem de uma empresa
sócio e ambientalmente responsável.

2.1.8

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

· Para a compra de papel, deve ser dada preferência por empresas que
utilizam madeiras certificadas e de manejo florestal na produção do papel;
· Dar prioridade para compras de papel não-clorado ou reciclado e papel
cuja composição exija um menor consumo de tinta e de utensílios produzidos com
materiais reciclados;
· Estimular o uso de papel reciclado para impressão de cartões de visita,
envelopes, correspondências internas e externas, contratos etc;
· Dar preferência para compra por materiais com menor quantidade/volume
de embalagem, mas que não comprometa o produto durante a estocagem e
transporte;
Exemplos: caneta esferográfica do tipo ecológica, lápis de madeira
certificada, Lápis tipo ecológico de poliestireno reciclado, sem madeira, papel
reciclado, móveis de madeira certificada e de material reciclável, porta caneta
reciclável, agendas, cola atóxica, corretivo a base de água, atóxico e inodoro, etc.

2.1.9

VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, EMPILHADEIRAS, GUINDADES,
CAMINHÕES E SEUS COMPONENTES E ACESSÓRIOS:

· Dar prioridade à aquisição de veículos econômicos, movidos
preferencialmente a combustíveis menos poluentes (ex: álcool e biodiesel), que
emitam menos quantidade de gás carbônico e flex;
· Dar preferência para compra de pneus feitos com borracha natural;
· No ato da compra dos pneus, deverá ser contemplada a logística reversa
com o recolhimento pelo fornecedor, Resolução CONAMA nº 416/09 e Lei
12305/2010;
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item
de obrigações da contratada:
· A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte
dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os
aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo
respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento
que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua
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destinação final ambientalmente adequada, conforme artigos 1° e 9° da
Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009, e legislação correlata.
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou especificação
técnica do produto:
Só será admitida a oferta de veículo automotor que atenda aos limites
máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de 11/02/1993, e n°
272, de 14/09/2000, e legislação correlata.
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou especificação
técnica do produto:
Só será admitida a oferta de veículo automotor que atenda aos limites
máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no
âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 
PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e n° 315, de
29/10/2002, e legislação correlata.

2.1.10

ALIMENTOS

· Comprar alimentos orgânicos, sendo necessária a comprovação por meio
de selos específicos de comprovação;
· Para compra de bombonas de água mineral, deverá ser exigida a licença
ambiental de operação da empresa fornecedora (INEA) conforme Resolução
CONAMA 237/97, a Licença da ANVISA e a análise da água do lote fornecido,
conforme Portaria RDC MS 518/2004.
2.2

2.2.1

CATEGORIA B: OBRAS E SERVIÇOS

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

Nos termos do artigo 12 da Lei 8666/1993, as especificações e demais
exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de obras e serviços
de engenharia, devem ser elaborados visando à economia da manutenção e
operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem
como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
tais como:
I  Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias
de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde
for indispensável;
II  Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores,
iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;
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III  Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminárias eficientes;
IV  Uso de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de água;
V  Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;
VI  Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;
VII  Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico
elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;
VIII  Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizado e
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e
IX  Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da
obra ou serviço;
De acordo com o capítulo II, Art. 4º, §1º, §2º da IN nº 1/2010, deve:
· Ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e mão de
obras de origem local para execução, conservação e operação das obras
públicas;
· Apresentar projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil 
PGRCC, nas condições determinadas pela Resolução CONAMA 307/2002;
· Os instrumentos convocatórios e contratos de obras de engenharia
deverão exigir o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas,
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e
custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento
do PGRCC;
· No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de
engenharia, devem ser observadas as normas do INMETRO e da ISO 14000;
· Em obras ou serviços que envolvam a utilização de fonte fixa que lance
poluentes na atmosfera, definida como: qualquer instalação, equipamento ou
processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissão pontual ou fugitiva (Resolução CONAMA n° 382/2006, art. 3°, g), devese inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item de
obrigações da contratada:
Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva,
utilizado pela contratada na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n°
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382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte.
· Obras ou serviços que envolvam emissão de ruídos em níveis prejudiciais
à saúde e ao sossego público, devem obedecer a Resolução CONAMA n° 01, de
08/03/1990). Desta forma, deve-se inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na
MINUTA DE CONTRATO - item de obrigações da contratada:
Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152  Níveis de Ruído para conforto acústico, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, nos termos da
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

2.2.2

SERVIÇOS DE TRANSPORTE:
Sugere-se quando da contratação do serviço de transporte:

· A inclusão do controle total de frotas para quando do abastecimento dos
veículos de frota de terceiros, que permite:
- O controle do uso de combustível por carro/motorista, por tal motivo
menor desperdício de recursos energéticos e recursos financeiros.
Além disso, há a possibilidade de determinar qual combustível a
empresa deseja utilizar nos veículos ou estipular um percentual de
uso e, com isso podemos direcionar para combustíveis menos
impactantes no meio ambiente;
- O controle de distâncias e rotas percorridas, que leva a um uso mais
equilibrado, eficiente e seguro do veículo, com menor desgaste dos
equipamentos, maior segurança aos motoristas e melhor
administração do veículo e seu tempo de uso e, como conseqüência,
gera um menor custo com manutenção (troca de pneus, óleos, filtros,
baterias, revisão de motor etc). Desta forma proporciona o aumento
da vida útil dos veículos e menor geração de impactos ambientais;
- As vistorias e análises de poluentes atmosféricos de forma periódica
também fazem parte deste controle total de frotas, que garante que o
carro esteja em conformidade com os programas PROCONVE e
PROCON AR. A empresa tem de garantir que seus veículos não
poluem o ambiente realizando análises de gases emitidos;
- A empresa contratada para o gerenciamento das frotas pode avaliar
a redução de CO2 emitido para a atmosfera desde a implantação do
programa e conseguir negociação no mercado de crédito de carbono;
· A contratatação de empresas especializadas (postos de serviços e oficinas)
devidamente certificadas e licenciadas por órgãos competentes (INMETRO,
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órgãos ambientais, ANP). Desta forma será possível a garantia da qualidade dos
produtos consumidos (peças, combustível, insumos) e a comprovação da
destinação correta dos resíduos e efluentes gerados (óleo lubrificante usado,
fluido de freio, pneus usados, baterias, águas de lavagem, filtros, dentre outros) e
então, teremos a gestão ambiental do abastecimento e manutenção dos veículos,
quando utilizamos serviços de terceiros para isso. Atualmente já é item cobrado
em auditorias;
· Pode ser solicitado o selo verde para a frota de ônibus, que comprove que
o veículo utiliza combustíveis menos poluentes e que a empresa adota sistema de
gestão ambiental.
Deve-se incluir nos contratos:
· A comprovação de revisões preventivas e periódicas, o uso do combustível
menos poluente e a calibragem de pneus para a manutenção adequada de
veículos. Isso contribui para o prolongamento da vida útil do veículo, representa
uma economia financeira e minimiza o lançamento de poluentes no ar, no solo e
nas águas;
· Apresentação da cópia dos documentos de
comprovando os níveis de emissões atmosféricas;

vistoria

dos carros,

Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item
de obrigações da contratada:
Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão
atender aos limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de
11/02/1993, e n° 272, de 14/09/2000, e legislação correlata.
Para veículos a Diesel:
De acordo com a Diretriz do INEA DZ-572.R-4:
·

Solicitar documento que comprove que a empresa é vinculada ao
PROCON Fumaça Preta (INEA) e verificar se no interior dos veículos estão
afixados os comprovantes de vinculação ao PROCON Fumaça Preta;

·

Solicitar comprovação de que a empresa apresentou ao INEA o Relatório
de Informações Básicas (Anexo I) e o Relatório de Medição de Opacidade
(Anexo II).

Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item
de obrigações da contratada:
Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender
aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento
fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores  PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de
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06/05/1986 (alterada pelas resoluções 15/1995, 315/2002, 414/2009) , e n° 315,
de 29/10/2002 , e legislação correlata.

2.2.3

SERVIÇOS DE PODA E CORTE:

- ALUGUEL/ COMPRA DE MOTOSSERRA
De acordo com a Lei nº 7803/89 e Lei 4771/65:
Os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de
motosserras, bem como aqueles que adquirirem este equipamento são obrigados
a apresentar cópia do registro no IBAMA - lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais;
A licença para o porte e uso de motosserras será renovada a cada 2 (dois) anos
perante o lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis  IBAMA.

2.2.4

SERVIÇOS DE CONTROLES DE PRAGAS E VETORES
(RATOS, BARATAS, CUPINS ETC):

Aquisição ou serviços que envolvam a aplicação de agrotóxicos e afins,
definidos como: produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos,
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento
de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou
plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as
substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes,
estimuladores e inibidores de crescimento. (Decreto n° 4.074/2002, art. 1°, IV)
deverão obedecer aos seguintes critérios:
De acordo com a DECISÃO NORMATIVA CONFEA Nº 67, de 16/06/2000:
- Todo serviço de desinsetização, desratização ou similar deve ser executado sob
a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado e registrado no
CREA;
- Toda pessoa jurídica que executa serviços de desinsetização, desratização e
similares deve ser devidamente registrada no CREA;
- Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de serviço objeto da DN
nº67/2000, fica sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA,
em cuja jurisdição for exercida a atividade;
- Será exigido o uso de produtos menos poluentes e a garantia da empresa
quando do descarte dos resíduos das embalagens dos produtos utilizados.
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- De acordo com a Lei 7802/89 e Decreto 4074/2002:
1.3.1 Os agrotóxicos e afins só podem ser produzidos, comercializados e
utilizados se estiverem previamente registrados no órgão federal competente,
qual seja:
a) o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para os agrotóxicos
destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens;
b) o Ministério da Saúde, para os agrotóxicos destinados ao uso em ambientes
urbanos, industriais, domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e
ao uso em campanhas de saúde pública;
c) o Ministério do Meio Ambiente, para os agrotóxicos destinados ao uso em
ambientes hídricos, na proteção de florestas nativas e de outros ecossistemas.
1.4 A empresa que produz, comercializa ou presta serviços que envolvam a
aplicação de agrotóxicos e afins:
1.4.1 Deve possuir registro junto ao órgão competente municipal ou estadual, para
fins de autorização de funcionamento. De acordo com a DZ.1004.R-8, o DecretoLei nº. 230, de 18/07/1975 e Decreto Estadual nº. 480, de 25/11/1975 a empresa
deve apresentar uma cópia do Certificado de Registro de Vetores - CRV vigente.
Este certificado deve ser atualizado anualmente;
1.4.2 Não pode funcionar sem a assistência e responsabilidade de técnico
legalmente habilitado.
1.5 O usuário de agrotóxicos e afins deve efetuar tempestivamente a devolução
das embalagens vazias, e respectivas tampas, aos estabelecimentos comerciais
em que foram adquiridos, observadas as instruções constantes dos rótulos e das
bulas, para destinação final ambientalmente adequada.
1.5.1 Registro do fabricante de inseticidas, fungicidas ou germicidas no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambi entais.
1.6 A CONTRATADA deverá garantir o cumprimento da legislação ambiental e
trabalhista vigente (normas, leis, decretos, resoluções, etc.) e dos procedimentos de
SMS internos da NUCLEP, que tenham aplicabilidade ao serviço a ser executado.
1.7 A CONTRATADA será responsável civil e criminalmente pelos atos de seus
empregados e pelos empregados de suas SUBCONTRATADAS, e suas
conseqüências, decorrentes de inobservância da legislação de segurança do trabalho
e meio ambiente vigente (normas, leis, decretos, resoluções, etc.).
1.8 A CONTRATADA deverá apresentar, quando aplicável, uma planilha de aspectos
e impactos ambientais, perigos e riscos a segurança e saúde ocupacional, bem como
as medidas de controle para esses aspectos, perigos e riscos identificados.
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1.9 A CONTRATADA deverá apresentar à ASM-1(Assistência de Segurança do
Trabalho e Meio Ambiente), cópias das FISPQ  Fichas de Segurança dos Produtos
Químicos que serão usados no serviço a ser executado, bem como suas fichas de
emergência.
1.10 A CONTRATADA deverá apresentar quando aplicável cópia de licenças
ambientais vigentes concedidas pelo INEA (Instituto Estadual do Meio Ambiente) ou
outro órgão ambiental competente, cadastro técnico federal do IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente), registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo),
registro na ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) e certificado INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial), antes da
execução dos serviços.
1.11 Quando da utilização de produtos químicos inflamáveis e tóxicos, a
CONTRATADA deverá providenciar estocagem de acordo com a legislação vigente e
prover medidas para prevenir acidentes ambientais, bem como para realizar
contenção em caso de acidente.
1.12 A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à ASM-1, independente das
comunicações obrigatórias previstas na legislação, todo acidente de trabalho e/ou
ambiental ocorrido durante a realização de suas atividades na NUCLEP. A ASM-1 em
conjunto com o responsável de SMS da CONTRATADA deverá realizar a apuração do
evento e elaborar o relatório do acidente.
1.13 A CONTRATADA deverá, quando aplicável, ser responsável pelo custeio e
gerenciamento dos resíduos (coleta, acondicionamento, transporte, destinação final),
efluentes ou emissões geradas por suas atividades, atendendo os requisitos legais
vigentes, assim como os procedimentos internos da NUCLEP.
1.14 A CONTRATADA será responsável pelos custos e indenizações necessários
para recuperação do meio ambiente, decorrente de impactos indesejados causados
devido a dolo ou culpa desta, de seus empregados ou de empregados de suas
SUBCONTRATADAS conforme legislação pertinente.
1.15 Os veículos da CONTRATADA deverão atender aos padrões de emissão de
gases, conforme normas e legislação vigentes. As empresas deverão apresentar,
quando requisitados, comprovantes das análises de gases à ASM-1.
1.16 A CONTRATADA deverá apresentar, quando aplicável, os seguintes documentos
para o controle da saúde ocupacional, prevenção de riscos e acidentes do trabalho
referentes às atividades a serem executadas:
Ø
Ø
Ø
Ø

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
PCMSO - Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional;
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; e
APR - Análise Preliminar de Risco.
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1.17 A CONTRATADA deverá apresentar, quando aplicável, antes do início das
atividades, o Plano de Emergência para o escopo do serviço em questão, com no
mínimo 48 horas de antecedência.

1.18 A CONTRATADA deverá, sempre que possível, adotar tecnologias mais limpas
em suas atividades, adotando o princípio da não geração e redução de resíduos e
desperdícios na fonte (energia, água, matérias-primas etc.), bem como utilizar
produtos atóxicos, biodegradáveis e de material reciclável.
1.19 Não serão aceitas alegações de desconhecimento pela CONTRATADA ou de
sua SUBCONTRATADA das normas e regulamentos de SMS, vigentes na NUCLEP,
ainda que as mesmas não estejam anexas ao presente documento, pois tais
informações estão disponíveis em cada órgão gerenciador do contrato.
2.2.5

SERVIÇOS DE LIMPEZA:

· Comprar produtos de limpeza, que obedeçam as classificações e
especificações determinadas pela ANVISA;
· Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme
instituído no Decreto nº 483138, de 08 de outubro de 2003;
· Atender a Resolução CONAMA Nº20/94, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruído no seu funcionamento. E fornecer EPIs aos empregados
em caso de necessidade;
· A contratada deverá realizar programa de treinamento dos empregados
em: coleta seletiva, redução de consumo e energia elétrica, de consumo de água
e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais
vigentes;
· Proibido o uso e a compra de produtos ou equipamentos contendo
substâncias que destroem a camada de ozônio (SDOs), controladas pelo
Protocolo de Montreal;
Em serviços que envolvam a utilização de detergente em pó, deve-se Inserir
no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item de obrigações
da contratada:
O detergente em pó a ser utilizado na execução dos serviços deverá
possuir composição que respeite os limites de concentração máxima de
fósforo admitidos na Resolução CONAMA n° 359, de 29/04/2005, e
legislação correlata.
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2.2.6

CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE
ANÁLISES QUÍMICAS (AR, ÁGUA, SOLO, RESÍDUOS,
BIOLÓGICAS, FÍSICO-QUÍMICAS)

· Solicitar aos laboratórios terceirizados, o seu cadastramento junto ao INEA,
de credenciamento para a realização de análises químicas e biológicas, conforme
DELIBERAÇÃO CECA Nº 707, de 12/09/1985.

2.2.7

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307, de 05 de julho de 2002:
· Exigir que as empresas que realizem serviços de construção civil sejam
responsáveis pela coleta, transporte e destinação final, de acordo com a
legislação ambiental vigente e de acordo com as orientações da área de
assessoria do trabalho e meio ambiente da NUCLEP;
· Os resíduos da construção civil não podem ser dispostos em aterros de
resíduos domiciliares, em áreas de bota-fora, em encostas, corpos dágua, lotes
vagos e em áreas protegidas por Lei;
· A empresa deve destinar os resíduos da construção civil de acordo com os
requisitos presentes no artigo 10 desta Resolução (v. tb. artigo 3º - classificação
dos resíduos da construção civil);
· As empresas transportadoras deverão apresentar as seguintes
documentações: Licença de operação do INEA, Cadastro na ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres), certificado de regularidade no cadastro de
atividades poluidoras  IBAMA;
· As empresas de destinação final deverão apresentar a Licença de
operação do INEA, certificado de regularidade no cadastro de atividades
poluidoras  IBAMA e o certificado de destinação final do resíduo;
· Fica a cargo da empresa geradora do resíduo a emissão do manifesto de
resíduos quando do transporte e encaminhamento para destinação final do
resíduo, conforme DZ 1310 R.7;
· Os manifestos deverão ser emitidos on-line pelo gerador do resíduo, que
deverá solicitar ao INEA a sua senha de acesso para preenchimento e emissão
do manifesto de resíduos.

Conforme DECRETO-LEI N° 230, de 18 de julho de 1975.
Art. 9º - Em todos os contratos de obras, em que sejam intervenientes órgãos da
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administração direta, autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia
mista do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios, bem como fundações
instituídas pelo poder público estadual ou municipal, serão obrigatoriamente
incluídas cláusulas do seguinte teor:
I - a Contratante fica obrigada a manter o local da obra livre de qualquer
empoçamento de água, ou procriadouro de insetos e roedores nocivos,
eliminando previamente suas causas;
II - no caso de total impossibilidade da eliminação das origens ou da formação de
água estagnada, ou dos procriadouros, a firma empreiteira deverá conservar o
local desinsetizado ou desratizado;
III - a inobservância do disposto nas cláusulas anteriores submete a Contratante
às sanções contratuais cabíveis, independentemente das medidas que venham a
ser aplicadas pela FEEMA ou pela CECA.

2.2.8

SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

As empresas de limpeza e higienização de reservatórios de água devem:
· Apresentar cópia do CERTIFICADO DE REGISTRO - HIGIENIZAÇÃO 
CRH, de acordo com a DZ-351.R-2 (INEA).
· Realizar análise microbiológica para atestar a eficiência da higienização,
por laboratório credenciado ao INEA;
· Elaborar plano de trabalho para a execução da atividade de limpeza e
higienização dos reservatórios de água.

2.2.9

SERVIÇOS
RÁDIOS)

DE

TELEFONIA/

COMUNICAÇÃO

(USO

DE

Quando da realização de serviços que envolvam a utilização de pilhas e
baterias ou aparelhos que as utilizem (ex.: serviços de telefonia móvel com
fornecimento de aparelhos - Aparelhos de comunicação), deve-se inserir no
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item de
obrigações da contratada:

Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final
das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22
da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:
a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em
aterro não licenciado;
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b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não
licenciados;
c) lançamento em corpos dágua, praias, manguezais, pântanos, terrenos
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de
águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item
de obrigações da contratada:
As pilhas e baterias a serem utilizadas na execução dos serviços deverão
possuir composição que respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio admitidos na Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo
de produto.

2.2.10

CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL OU CONTRATAÇÃO DE
AQUISIÇÃO
INSTALAÇÃO
OU
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS,
APARELHOS
E
INSTRUMENTOS
DESTINADOS AO CONTROLE DE ATIVIDADES EFETIVA OU
POTENCIALMENTE POLUIDORA

Inserir no EDITAL - item de habilitação jurídica da empresa:
a) Para o exercício de atividade de XXXX, classificada como instrumento de
defesa ambiental, conforme Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009: Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de
Instrumentos de Defesa Ambiental, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e
da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata.
a.1) A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o
Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do
IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo;
a.2) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo
legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração
correspondente, sob as penas da lei.
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2.3

CATEGORIA C: RESÍDUOS

De forma a atender as seguintes legislações: Lei 12305/2010 (Política
Nacional de Resíduos Sólidos), Lei 4191/2003 (Política Estadual de Resíduos
Sólidos do Estado do Rio de Janeiro), Lei 6938/1981 no seu artigo 3º e a lei
9605/1998, artigos 54° e 56°, a Lei 2392/2003 (Código Municipal de Meio
Ambiente  Itaguaí), a NUCLEP solicita o cumprimento dos seguintes itens e NBR
10004 (Classificação dos resíduos).
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item de
obrigações da contratada:
a) Não são permitidas, à contratada, as seguintes formas de destinação e
utilização de resíduos sólidos:
I - lançamento "in natura" a céu aberto;
II - deposição inadequada no solo;
III - queima a céu aberto;
IV - deposição em áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas
a inundação;
V - lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de
esgotos, de eletricidade, de telecomunicações e assemelhados;
VI - infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão
de controle ambiental estadual competente;
VII - utilização para alimentação animal, em desacordo com a legislação
vigente;
VIII - utilização para alimentação humana.
b) A contratada deverá acondicionar os resíduos sólidos para coleta de
forma adequada, cabendo-lhe observar as normas municipais que estabelecem
as regras para a seleção e acondicionamento dos resíduos no próprio local de
origem, e que indiquem os locais de entrega e coleta.
c) Os resíduos perigosos que, por suas características, exijam ou possam
exigir sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio
ambiente e à saúde pública, deverão receber tratamento diferenciado durante as
operações de segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte,
tratamento e disposição final.
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2.3.1

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
DE UMA FORMA GERAL

Os resíduos são classificados em não perigosos (classe II: IIA e IIB) e
resíduos perigosos (classe I), conforme a ABNT NBR 10004. Exemplos de
resíduos não perigosos: lixo comum, papel, plástico, papelão, lixo orgânico,
sucatas metálicas, óleo vegetal (restaurante), limalha de ferro, etc. Exemplos de
resíduos perigosos: óleo lubrificante, borras e latas de tintas, solventes, trapos
contaminados com óleo, solvente e tintas, lâmpadas fluorescentes etc.
As empresas contratadas para realizar coleta, transporte e destinação final
de resíduos deverão cumprir com os seguintes requisitos:
· Apresentar cópia da licença ambiental de operação expedida pelo órgão
ambiental competente (INEA, no caso do Rio de Janeiro) que atenda o escopo do
serviço a ser executado, conforme Res. CONAMA 237/97;
· Apresentar cópia do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, conforme Lei
10165/2000 e Instrução Normativa IBAMA 10/2001;
· Apresentar cópia do Registro de cadastro na ANVISA e na ANTT
(Agência Nacional de Transportes Terrestres);
· Apresentar a 4ª via assinada do manifesto de resíduos e apresentar o
certificado de destinação final dos resíduos;
· Informar o tipo de tratamento a ser realizado para destruição/destinação
final dos resíduos;
· Os veículos de coleta e transporte de resíduos deverão ter inspeções
constantes e manutenção preventiva e corretiva, de forma a evitar o vazamento
de chorume, de óleo diesel e lubrificante;
· Todos os envolvidos na operação de coleta de resíduos deverão estar
portando os EPIs adequados para o tipo de resíduo a ser coletado. Os motoristas
e ajudantes deverão estar apropriadamente uniformizados e com crachá de
identificação para que possam ter acesso à empresa. Não será permitida a
entrada de pessoas portando bermudas e chinelos;
Para o transporte de resíduos considerados perigosos, devem-se cumprir
ainda os seguintes requisitos:
· O transporte, sinalização e documento do resíduo deverão obedecer ao
regulamento para transporte de resíduos perigosos instituído pelo Decreto nº
96044/88, ANTT 420/2004 e as normas NBR 8286, NBR 7501, NBR 7503, NBR
7504, NBR 8285, NBR 9735, além de outras exigências estaduais;
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· O Veículo transportador deverá conter Kit de emergência e deverá ser
conduzido por motorista especialmente treinado e habilitado para transporte de
produtos perigosos;
· As empresas deverão apresentar certificado de destinação final/destruição
dos resíduos;
· Quando couber à empresa contratada o fornecimento de coletores, estes
devem obedecer à Resolução CONAMA 275/01 com relação à padronização de
cores (amarelo = metal, vermelho = plástico, verde = vidro, marrom = orgânico,
azul = papel, preto = madeira, branco = resíduo de serviço de saúde, laranja =
resíduo perigoso e roxo = resíduo radioativo). Os recipientes deverão estar
identificados com cores e adesivos correspondentes aos resíduos gerados e de
acordo com esta resolução.

2.3.2

ÓLEO VEGETAL USADO

Além das documentações exigidas no item II.3.1, as empresas contratadas
para realizar o transporte e destinação final.
· A NUCLEP poderá vender o óleo vegetal usado ou doá-lo para a
reciclagem. O óleo poderá ser doado às Cooperativas de acordo com o Decreto
5940/06, desde que a Cooperativa tenha programa de recolhimento.
· A empresa de reciclagem de óleo deverá fornecer bombonas de 20 Litros
com tampa e identificada. Não deverão ser utilizadas bombonas de produtos
químicos para armazenamento de óleo de cozinha usado.

2.3.3

ÓLEO LUBRIFICANTE USADO

Além das documentações exigidas no item II.3.2, as empresas contratadas
para realizar o transporte e destinação final.
Conforme Portaria 125/99, Resolução CONAMA 362/2005 e DZ.1311.R-4
(Diretriz do INEA), as empresas deverão cumprir com os seguintes requisitos:
· Apresentar cópia do cadastro na ANP;
· Possuir veículo adequado para o correto recolhimento de óleo lubrificante
(neste caso, caminhão a granel com sistema de vácuo) com todas as
sinalizações referentes a transporte de produtos perigosos;
· Efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou
contaminado originário da contratação, obedecendo aos seguintes
procedimentos:
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a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as
medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com
produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias
que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;
b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um
revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que
tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de
sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18,
inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislação correlata;
c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou
contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislação correlata;
· Plano de emergência e ficha de emergência para o transporte do resíduo
perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004 e NBR 7503;
· Motorista e ajudantes deverão estar devidamente uniformizados,
identificados e portar todos os EPI´s necessários para a realização desta
atividade;
· Comprovação de que realiza treinamento de capacitação e reciclagem dos
motoristas e ajudantes;
· Ao final do recolhimento a empresa deverá emitir o certificado de coleta
constando todas as informações pertinentes (volume gerado, nome da
empresa, data, endereço completo, etc).

2.3.4

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Além das documentações exigidas no item II.3.2, as empresas contratadas
para realizar o transporte e destinação final.
Conforme Resolução CONAMA nº 307/2002, os geradores de resíduos da
construção civil devem ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos eventualmente gerados.
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Nas obras e serviços de engenharia:
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO e na MINUTA DE
CONTRATO - item de obrigações da contratada:
A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente  CONAMA, e Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias
ou
aplicações
economicamente
viáveis
que
permitam
a
sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas específicas;
b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
c) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de bota fora, encostas,
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas.
d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada
comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116.
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2.3.5

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Serviços que envolvam o manejo e a disposição de resíduos de serviços de
saúde, entendidos como aqueles que, por suas características, necessitam de
processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua
disposição final, resultantes das atividades de (arts. 1° e 2° da Resolução
CONAMA n° 358/2005):
- Atendimento à saúde humana ou animal; laboratórios analíticos de produtos
para saúde; necrotérios, funerárias e embalsamamento; serviços de medicina
legal; drogarias e farmácias; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de
saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos;
importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para
diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de
acupuntura e de tatuagem, entre outros similares.
Os resíduos de serviços de saúde são classificados nos seguintes grupos (Anexo
I da Resolução CONAMA n° 358/2005):
I - GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por
suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco
de infecção (subdivido em grupos A1, A2, A3, A4 e A5);
II - GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar
risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
III - GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação
especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e
para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.
IV - GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos
domiciliares.
V - GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de
barbear, agulhas, ampolas de vidro, brocas, dentre outros similares.
Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE CONTRATO - item de
obrigações da contratada:
Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a
contratada deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde  PGRSS elaborado pelo órgão, além de
obedecer às diretrizes constantes da Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005,
dentre as quais:
a) os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo
às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e
às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua
ausência, às normas e critérios internacionalmente aceitos;
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b) os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de
serviços de saúde devem atender às exigências legais e às normas da ABNT;
c) as estações para transferência de resíduos de serviços de saúde devem
estar licenciadas pelo órgão ambiental competente e manter as características
originais de acondicionamento, sendo vedada a abertura, rompimento ou
transferência do conteúdo de uma embalagem para outra;
d) os resíduos pertencentes ao Grupo A do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, não podem ser reciclados, reutilizados ou
reaproveitados, inclusive para alimentação animal.
d.1) os resíduos pertencentes ao Grupo A1 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, devem ser submetidos a processo de
tratamento que promova redução de carga microbiana compatível com
nível III de inativação e devem ser encaminhados para aterro sanitário
licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de
resíduos dos serviços de saúde.
d.2) os resíduos pertencentes ao Grupo A2 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, devem ser submetidos a processo de
tratamento, de acordo com o porte do animal, que promova redução de
carga microbiana compatível com nível III de inativação e devem ser
encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente
licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde, ou para
sepultamento em cemitério de animais.
d.2.1) quando houver necessidade de fracionamento, este
deve ser autorizado previamente pelo órgão de saúde competente.
d.3) os resíduos pertencentes ao Grupo A3 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, quando não houver requisição pelo
paciente ou familiares e/ou não tenham mais valor científico ou legal,
devem ser encaminhados para sepultamento em cemitério, desde que haja
autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do Distrito
Federal, ou para tratamento térmico por incineração ou cremação, em
equipamento devidamente licenciado para esse fim.
d.3.1) na impossibilidade de atendimento de tais destinações,
o órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito
Federal pode aprovar outros processos alternativos de destinação.
d.4) os resíduos pertencentes ao Grupo A4 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, podem ser encaminhados sem
tratamento prévio para local devidamente licenciado para a disposição final
de resíduos dos serviços de saúde, a não ser que haja exigência de
tratamento prévio por parte dos órgãos ambientais estaduais e municipais.
d.5) os resíduos pertencentes ao Grupo A5 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, devem ser submetidos a tratamento
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específico orientado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA.
e) os resíduos pertencentes ao Grupo B do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, com características de periculosidade,
conforme Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
FISPQ, quando não forem submetidos a processo de reutilização,
recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e
disposição final específicos.
e.1) os resíduos no estado sólido, quando não tratados,
devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos - Classe I.
e.2) os resíduos no estado líquido
encaminhados para disposição final em aterros.

não

devem

ser

e.3) os resíduos sem características de periculosidade não
necessitam de tratamento prévio e podem ter disposição final em
aterro licenciado, quando no estado sólido, ou ser lançados em
corpo receptor ou na rede pública de esgoto, quando no estado
líquido, desde que atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos
ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento
competentes.
f) os rejeitos radioativos pertencentes ao Grupo C do Anexo I da
Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005, devem obedecer às
exigências definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.
f.1) os rejeitos radioativos não podem ser considerados
resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento necessário
ao atingimento do limite de eliminação.
f.2) os rejeitos radioativos, quando atingido o limite de
eliminação, passam a ser considerados resíduos das categorias
biológica, química ou de resíduo comum, devendo seguir as
determinações do grupo ao qual pertencem.
g) os resíduos pertencentes ao Grupo D Do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, quando não forem passíveis de processo
de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para
aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos, devidamente licenciado pelo
órgão ambiental competente.
g.1) quando tais resíduos forem passíveis de processo de
reutilização, recuperação ou reciclagem, devem atender as normas
legais de higienização e descontaminação e a Resolução CONAMA
n° 275, de 25/04/2001.
h) os resíduos pertencentes ao Grupo E do Anexo I da Resolução CONAMA n°
358, de 29/04/2005, devem ser apresentados para coleta acondicionados em
coletores estanques, rígidos e hígidos, resistentes à ruptura, à punctura, ao corte
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ou à escarificação, e ter tratamento específico de acordo com a contaminação
química, biológica ou radiológica.
h.1) os resíduos com contaminação radiológica devem seguir as
orientações relativas aos resíduos do Grupo C.
h.2) os resíduos que contenham medicamentos citostáticos ou
antineoplásicos devem seguir as orientações relativas aos resíduos do
Grupo B com características de periculosidade.
h.3) os resíduos com contaminação biológica devem seguir as
orientações relativas aos resíduos do Grupo A1 e A4.
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QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO
EXERCÍCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

48739

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

1

008.594/2011-2

1237/2012-1

Individual

DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Comunicação
Expedida
Ofício
Código SIORG

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

48739

Descrição da Deliberação:
b) dar ciência à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep) sobre as seguintes irregularidades:
b.1.) ausência de autorização prévia do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE para prorrogação
de período inicial de trabalho temporário de três meses, o que afronta o art. 10 da Lei 6.019/1974;
b.2.) extrapolação do período máximo de seis meses para a utilização de um mesmo empregado por meio de contrato de
trabalho temporário, em desconformidade com o artigo 10 da Lei 6.019/1974 c/c as Portarias 550, de 12/3/2010, e 574,
de 22/11/2007 e Instrução Normativa 3, MTE/SRT, publicada no DOU de 23/4/2004;
b.3.) pactuação de contratos com empresas de locação de trabalho temporário sem que estivessem configurados os
requisitos legais que autorizam tal contratação, em afronta ao art. 2º c/c o art. 9º da Lei 6.019/1974.
c) recomendar à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep) que, diante da impossibilidade técnica/econômica de
dispor da mão de obra temporária, verifique a possibilidade de substituição da utilização dessa mão de obra temporária
com base na Lei 6.019/74 por contratação de serviços técnicos e de apoio, em caráter de excepcionalidade, desde que
observados os requisitos mencionados no Acórdão 2.136/2011-TCU-2ª Câmara, o disposto no Acórdão 2.132/2010TCU-Plenário, além de eventuais Termos de Ajuste de Conduta (TAC) firmados com o Ministério Público.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

48739

Síntese da providência adotada:
A Diretoria Administrativa emitiu Carta Interna (CI) às demais Diretorias, solicitando que fossem observadas as
recomendações contidas no Acórdão nº 1237/2012, anexando cópias.
Síntese dos resultados obtidos
A recomendação vem sendo cumprida.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Os gestores tendo a opção de efetuar a contratação de serviços técnicos e de apoio, em caráter de excepcionalidade,
desde que observados os requisitos mencionados no Acórdão 2.136/2011-TCU-2ª Câmara, o disposto no Acórdão
2.132/2010-TCU-Plenário, além de eventuais Termos de Ajuste de Conduta (TAC) firmados com o Ministério Público,
continuam podendo ser competitivos com o mercado.

Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação
Expedida

2

026320/2011-8

5023/2012-2

Individual

DE

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

48739

Descrição da Deliberação:

2341
1

Código SIORG

1
Recomenda que insira nos processos de contratação, caso ainda não esteja fazendo, a garantia de reserva orçamentária,
com a indicação das respectivas rubricas, em conformidade como inciso IV do art. 21 do anexo ao Decreto 3.555/2000,
sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar o pregão tratado nos autos em processo distinto caso presentes motivos que
justifiquem a medida.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

48739

Síntese da providência adotada:
A Gerência Financeira indicará as contas / linha orçamentária como rotina.
Síntese dos resultados obtidos
Ainda não puderam ser medidos.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Com relação aos empenhos, o que ao longo do ano nos impede de emiti-los, de forma regular, é, por exemplo, o
contingenciamento de recursos do orçamento, muita vezes imposto a NUCLEP pelos órgãos de controle (SOF – MCTI).
Ou seja, em determinados meses do ano, nosso orçamento anual ou as suplementações de orçamento, embora
aprovados, não estão ainda liberados no SIAFI para empenho.
Nesse casos, ficamos impedidos de registrar empenhos para pagamento futuro, de contratos de longo prazo.
Restringimos então os empenhos ao que vai ser pago a cada mês, a cada liberação da Diretoria, e deixamos de registrar
de imediato (garantir) os empenhos relativos aos meses de competência seguintes.

Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação
Expedida

3

008671/2011-7

1115/2012-P

Individual

DE

Ofício

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

Código SIORG
48739

Descrição da Deliberação:
determinar que, em seu próximo Relatório de Gestão, informe a este Tribunal:
b.1) as ações que foram ou estão sendo desenvolvidas para a reestruturação do departamento jurídico da Nuclep, tais
como a criação de novas áreas ou novas convocações de aprovados em concurso público para o cargo de advogado;
b.2) as providências adotadas, bem como os eventuais resultados já obtidos, com vistas a dar cumprimento ao Termo de
Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público do Trabalho em sede da Ação Civil Pública que tramitou
junto à Vara do Trabalho de Itaguaí sob o nº 01926-2007-461-01-00, no qual aquela estatal se comprometeu, em maio
de 2008, a não mais efetuar a contratação de trabalhadores temporários, obrigando-se a convocar os candidatos
aprovados em certames públicos por ela realizados;
c) dar ciência à Nuclep de que a criação de outras modalidades de licitação, além das expressamente previstas nos
incisos I a V da Lei 8.666/93, bem como a combinação dessas modalidades, verificada nos processos de préqualificação F-001/2006 e F-001/2007, afrontam a vedação contida no § 8º do art. 22 da Lei 8.666/93;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

48739

Síntese da providência adotada:
Foram tomadas as seguintes medidas para a reestruturação do Departamento jurídico da NUCLEP durante o ano de
2012:
b.1) Antes havia uma Gerência Jurídica com um Assistente. A partir de abril/2012, a gerência transformou-se em
Gerência Geral (PJ), com duas gerências e uma coordenação, a saber: Gerência de Assuntos Cíveis e Empresarial (PJG1), Gerência de Assuntos Administrativos e Tributários (PJG-2) e Coordenação de Assuntos Trabalhistas e
Previdenciários (PJ-CJT). A PJG-1 funciona no Escritório da NUCLEP no Rio de Janeiro e a Gerência Geral, a PJG-2 e
a PJ-CJT junto à fábrica em Itaguaí. Foram convocados 12 advogados oriundos do Concurso Público realizado pela
NUCLEP em 2010, e rescindidos os contratos de prestação de serviços com escritórios de advocacia e canceladas todas
as terceirizações referentes a pessoal no setor. O setor, hoje, possui 15 advogados, e conta com o apoio de três
estagiários e uma auxiliar de administração.

5341
1

1
b.2) Atendendo solicitação da Oficial de Justiça, encaminhamos em 05/04/2011, à Jurídica, através da FT-CRH-266/11,
mandado de verificação e cópias das fls. 638/639 e 856. Anexamos, ainda, planilhas a fim de comprovar o cumprimento
do acordo judicial homologado em 28 de abril de 2008.
Síntese dos resultados obtidos
O controle dos processos passou a ser feito pela NUCLEP.
Foram desligados 78 terceirizados e admitidos 151 concursados no período de 2008 a 2011.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
- A providência foi facilitada por haver um cadastro reserva de advogados aprovados no concurso de 2010;
- Com o resultado obtido podemos garantir que a medida foi positiva.
Fonte: Auditoria Interna

4341
1
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.  NUCLEP

ANEXO V
1

10.4.1 PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II 119, DE 18/01/2012
DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP

ANEXO VI

11.3 PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II 119, DE 18/01/2012
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS PREVISTAS NA
LEI Nº 4.320/1964 E PELA NBC T 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO
CFC Nº 1.133/2008

1
1
1
1
1
1
1
1
1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO

BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS

SUBTITULO

113208/11506 - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

ORGAO SUPERIOR

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

ATIVO

TITULOS
ATIVO FINANCEIRO
CREDITOS EM CIRCULACAO
CREDITOS A RECEBER
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP

2012

2011

TITULOS

31.064.252,89

19.609.820,42

31.064.252,89

19.609.820,42

12.876.446,66

11.461.988,01

5.187.806,23

5.707.459,86

13.000.000,00

2.440.372,55
177.216.719,15

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

70.645.653,34

37.268.831,20

CREDITOS EM CIRCULACAO

29.098.196,11

3.962.085,50

25.928.322,43

17.755.613,48

-15.367.374,66

-15.367.374,66

27.734.447,79

0,00

FORNECIMENTOS A RECEBER
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
RECURSOS A RECEBER
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC

PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS
CONSIGNACOES
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
FORNECEDORES - DO EXERCICIO
FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
OBRIGACOES TRIBUTARIAS

-13.000.000,00

-2.440.372,55

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

2.899.731,48

3.242.219,68

OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO

1.828.343,71

1.355.613,38

-925.274,64

-583.613,83

41.547.457,23

33.306.745,70

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

41.547.457,23

33.306.745,70

200.642.080,42
14.354.552,09
14.354.552,09

13.601.356,39

186.287.528,33

3.585.316,17

182.702.212,16

0,00

3.585.316,17

3.585.316,17

119.681.860,66

122.761.215,39

162.212,50

162.212,50

PASSIVO REAL

162.212,50

162.212,50

PATRIMONIO LIQUIDO

119.519.648,16

122.599.002,89

224.945.354,45

216.859.329,25

-105.425.706,29

-94.260.326,36

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

422.033.847,31

196.826.539,57

CAPITAL A REALIZAR

PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS CURTO PRA
BENS E VALORES EM CIRCULACAO
ESTOQUES
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
RECURSOS VINCULADOS
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS
CREDITOS A RECEBER
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
PARTICIPACAO SOCIETARIA
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS E IMOVEIS
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES
ATIVO REAL

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR
PASSIVO NAO FINANCEIRO
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
FORNECEDORES A PAGAR

EMISSAO
14/03/2013

PAGINA
1

2012

2011

36.156.152,51

11.302.506,64

3.335.620,93

6.937.324,49

19.275,62

3.876,81

2.130.444,17

6.213.808,22

1.185.901,14

719.639,46

32.820.531,58

4.365.182,15

32.812.364,81

4.365.182,15

31.390.356,75

3.502.153,48

718.885,30

574.757,23

97.756,05

0,00

605.366,71

288.271,44

8.166,77

0,00

293.132.146,97

299.095.458,11

55.845.159,36

114.172.819,07

4.628.670,91

7.778.021,69

0,00

0,00

PROVISOES

30.454.048,58

26.156.837,02

17.186.672,56

ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS

18.897.307,24

80.237.960,36

13.601.356,39

OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

1.865.132,63

0,00

237.286.987,61

184.922.639,04

237.286.987,61

184.922.639,04

OPERACOES DE CREDITO - INTERNA

14.824.485,51

13.173.007,37

OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS

22.561.317,41

18.227.572,35

199.901.184,69

153.522.059,32

OBRIGACOES A PAGAR

329.288.299,48

310.397.964,75

92.745.547,83

-113.571.425,18

PATRIMONIO/CAPITAL

61.210.000,00

61.210.000,00

CAPITAL REALIZADO

61.210.000,00

61.210.000,00

183.523.810,00

61.210.000,00

AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL
RESULTADO DO PERIODO
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA
ATIVO COMPENSADO

MES
DEZ(FECHADO)

PASSIVO

390.969.594,42

ATIVO NAO FINANCEIRO

EXERCICIO
2012

0,00

193.918.298,42

-36.954.876,24

65.897.324,85

70.641.582,69

-240.678.750,03

-189.198.990,54

-240.678.750,03

-189.198.990,54

0,00

0,00

12.398.674,59

-19.269.141,09

422.033.847,31

196.826.539,57

-409.635.172,72

-216.095.680,66

4.487.568,70

4.715.568,70

4.487.568,70

4.715.568,70

4.487.568,70

4.715.568,70

4.487.568,70

4.715.568,70

DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS

3.298.110,30

3.526.110,30

DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS

3.298.110,30

3.526.110,30

OUTRAS COMPENSACOES

1.189.458,40

1.189.458,40

COMPENSACOES DIVERSAS

1.189.458,40

1.189.458,40

COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS

PASSIVO COMPENSADO

-122.313.810,00

COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO

BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS

SUBTITULO

113208/11506 - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

ORGAO SUPERIOR

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

ATIVO

TITULOS
ATIVO

EXERCICIO
2012

MES
DEZ(FECHADO)

EMISSAO
14/03/2013

PAGINA
2

2012

2011

426.521.416,01

201.542.108,27

PASSIVO

2012

2011

426.521.416,01

201.542.108,27

TITULOS
PASSIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO

BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS

SUBTITULO

113208/11506 - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

ORGAO SUPERIOR

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
RECEITA

TITULOS

PREVISAO INICIAL

PREVISAO
ATUALIZADA

REALIZACAO

332.498.081,00

314.330.193,01

235.264.743,00

301.534.059,00

294.604.044,08

6.930.014,92

PESSOAL E ENCARGOS SOCI

129.166.768,00

191.702.193,00

188.415.349,57

3.286.843,43

OUTRAS DESPESAS CORREN

106.097.975,00

109.831.866,00

106.188.694,51

3.643.171,49

6.973.000,00

30.964.022,00

19.726.148,93

11.237.873,07

6.973.000,00

30.964.022,00

19.726.148,93

11.237.873,07

0,00

2.207.999,00

0,00

2.207.999,00

242.237.743,00

334.706.080,00

314.330.193,01

20.375.886,99

0,00

2.207.999,00

0,00

2.207.999,00

0,00

2.207.999,00

0,00

2.207.999,00

242.237.743,00

334.706.080,00

314.330.193,01

20.375.886,99

242.237.743,00

334.706.080,00

314.330.193,01

20.375.886,99

INVESTIMENTOS
CREDITOS EXTRAORDINARIOS
SUBTOTAL I

TOTAL
DEFICIT TOTAL
TOTAL GERAL

PAGINA
1

242.237.743,00

DESPESAS DE CAPITAL

EXCESSO DE ARRECADACAO

EMISSAO
14/03/2013

ECONOMIA OU
EXCESSO NA
EXECUCAO DE
DESPESA
18.167.887,99

TITULOS

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS INDUSTRIAIS

MES
DEZ(FECHADO)

DESPESA
EXCESSO OU
INSUFICIENCIA DE
ARRECADACAO

CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT

RECEITAS CORRENTES

EXERCICIO
2012

SUBTOTAL I
78.067.300,00

78.067.300,00

52.085.542,96

25.981.757,04

78.067.300,00

78.067.300,00

52.085.542,96

25.981.757,04

0,00

974.333,00

0,00

974.333,00

78.067.300,00

79.041.633,00

52.085.542,96

0,00

0,00

262.244.650,05

-262.244.650,05 SUPERAVIT TOTAL

78.067.300,00

79.041.633,00

314.330.193,01

-235.288.560,01 TOTAL GERAL

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

26.956.090,04 TOTAL

DOTACAO INICIAL

DOTACAO
ATUALIZADA

EXECUCAO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORCAMENTOS

SUBTITULO

113208/11506 - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

ORGAO SUPERIOR

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

VARIACOES ATIVAS

TITULOS
ORCAMENTARIAS

EXERCICIO
2012

MES
DEZ(FECHADO)

EMISSAO
14/03/2013

PAGINA
1

2012

2011

481.964.106,49

485.638.605,84

294.604.044,08

251.134.989,05

VARIACOES PASSIVAS

2012

2011

TITULOS

493.118.859,54

385.979.568,35

RECEITAS CORRENTES

52.085.542,96

73.869.154,25

RECEITA INDUSTRIAL

52.085.542,96

73.869.154,25

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

155.016.269,01

112.305.261,83

230.434.440,49

182.572.631,36

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

105.608.002,59

113.217.739,10

230.434.440,49

182.572.631,36

DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011

0,00

25.611.988,12

230.434.440,49

182.572.631,36

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

25.288.888,23

210.598.876,09

129.537.782,74

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

323.099,89

121.105.039,61

86.716.575,17

AQUISICOES DE BENS

29.402.039,80

23.307.820,70

INCORPORACAO DE CREDITOS

26.503.964,77

9.285.427,75

CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO

65.199.035,04

54.123.326,72

89.493.836,48

42.821.207,57

RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO

628.884.087,61

256.080.959,16

RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

74.788.675,11

58.293.021,35

ALIENACAO DE BENS

74.788.675,11

58.293.021,35

7.670.674,51

4.076.974,89

7.670.674,51

4.076.974,89

546.424.737,99

193.710.962,92

308.870.732,24

66.908.780,37

14.680,66

70.211,99

1.171.109,16

1.711.901,33

INTERFERENCIAS ATIVAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
MUTACOES ATIVAS
INCORPORACOES DE ATIVOS

DESINCORPORACAO DE PASSIVOS

RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS
INTERFERENCIAS ATIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
INCORPORACOES DE ATIVOS
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES
INCORPORACAO DE DIREITOS
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
REAVALIACOES DE BENS
AJUSTES DE CREDITOS
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
AJUSTES DE OBRIGACOES
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES NAO FINANCEIROS
RESULTADO PATRIMONIAL
DEFICIT

ORCAMENTARIAS
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DESPESAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS
MUTACOES PASSIVAS
DESINCORPORACOES DE ATIVOS

0,00

19.726.148,93

7.258.012,24

19.253.031,51

7.258.012,24

473.117,42

0,00

167.633.913,48

227.245.604,55

139.480.730,12

156.899.809,91

285,00

0,00

CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA

64.939.699,23

104.644.690,40

BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI

74.540.745,89

52.255.119,51

INCORPORACOES DE PASSIVOS
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
INTERFERENCIAS PASSIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS
DESINCORPORACOES DE ATIVOS

28.153.183,36

70.345.794,64

627.640.166,07

175.691.062,76

7.670.674,51

4.076.974,89

7.670.674,51

4.076.974,89

619.969.491,56

171.614.087,87

35.953.948,55

0,00

127.306.031,75

70.304.481,48

224.356.160,90

11.895.650,81

BAIXA DE BENS MOVEIS

62.177.594,16

61.331.857,07

47.374.832,97

53.231.016,24

BAIXA DE TITULOS E VALORES

13.582.736,15

0,00

3.135.321,35

1.678.728,93

BAIXA DE DIREITOS

51.545.701,44

8.972.624,41

14.352.423,66

22.801.983,34

925.274,64

10.324.149,76

13.427.149,02

12.477.833,58

262.387.402,47

49.571.429,05

22.005.335,26

20.707.388,38

193.918.298,42

6.730.276,23

0,00

1.498.529,39

568,05

0,00

872.984,21

135.150,57

AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS

2.261.769,09

1.543.578,36

233.816.120,58

86.614.129,00

5.217,84

1.777.492,01

AJUSTES DE OBRIGACOES

0,00

7.561.793,33

AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO

597.345,98

29.170.039,28

597.345,98

29.170.039,28

AJUSTES FINANCEIROS

0,00

1.486.682,61

0,00

19.269.141,09

AJUSTES NAO FINANCEIROS

0,00

11.846,78

0,00

19.269.141,09

12.398.674,59

0,00

AJUSTES DE CREDITOS
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
INCORPORACAO DE PASSIVOS

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO PATRIMONIAL
SUPERAVIT

VARIACOES ATIVAS

33.979.772,48

1.122.002.947,15

661.329.668,60

VARIACOES PASSIVAS

12.398.674,59

0,00

1.122.002.947,15

661.329.668,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO

BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS

SUBTITULO

113208/11506 - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

ORGAO SUPERIOR

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA

INGRESSOS

TITULOS

2011

2010

TITULOS

73.869.154,25

63.238.198,86

RECEITA INDUSTRIAL

73.869.154,25

63.238.198,86

RECEITA CAP. ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS
VALORES EM CIRCULACAO
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER

99.695.560,04

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

113.217.739,10

104.272.286,94

113.217.739,10

104.272.286,94

25.611.988,12

23.950.443,85
23.019.436,13

25.288.888,23

44.015.474,43

38.716.998,26

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

323.099,89

931.007,72

22.156.428,23

3.548.731,84

7.258.012,24

7.532.098,00

74.224,37

6.937.324,49

3.854.277,53

3.876,81

11.943,61

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

719.639,46

443.584,65

RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

6.213.808,22

3.398.749,27

OUTRAS DESPESAS
DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS
VALORES EM CIRCULACAO
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
CREDITOS TRIBUTARIOS
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CREDITOS
DEPOSITOS

4.365.182,15

12.969.621,67

CONSIGNACOES

FORNECEDORES

4.076.910,71

11.579.509,77

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

DO EXERCICIO

3.502.153,48

11.012.029,22

574.757,23

567.480,55

OBRIGACOES TRIBUTARIAS
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES
INCORPORACAO DE DIREITOS
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
EXERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES DE CREDITOS
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA
VARIACAO CAMBIAL

RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
OBRIGACOES EM CIRCULACAO

288.271,44

1.390.111,90

10.556.539,56

18.344.367,22

FORNECEDORES

8.785.609,86

7.770.724,60

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

8.785.609,86

7.770.724,60

PROVISOES FINANCEIRAS

1.704.610,08

10.533.501,41

1.704.610,08

10.533.501,41

66.319,62

40.141,21

66.319,62

11.521,60

0,00

28.619,61

DE EXERCICIOS ANTERIORES

AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES
BAIXA DE DIREITOS
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
INCORPORACAO DE OBRIGACOES
OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES
AJUSTES DE OBRIGACOES
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA
AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO

INGRESSOS

227.918.290,83

112.305.261,83

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

74.224,37

DE EXERCICIOS ANTERIORES

251.134.989,05

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

178.142.457,72

65.096,19

OBRIGACOES EM CIRCULACAO

DESPESAS CORRENTES

182.572.631,36

65.096,19

CONSIGNACOES

2010

178.142.457,72

611.627,26

DEPOSITOS

2011

178.142.457,72

2.862.880,21

OUTROS CREDITOS

PAGINA
1

182.572.631,36

9.381.848,09

CREDITOS DIVERSOS A RECEBER

EMISSAO
17/04/2012

182.572.631,36

12.709.483,95

CREDITOS TRIBUTARIOS

MES
DEZ(FECHADO)

DISPENDIOS

RECEITAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

EXERCICIO
2011

300.457.260,04

280.097.654,84

DISPENDIOS

7.258.012,24

7.532.098,00

42.064.258,75

44.647.266,01

19.609.820,42

22.156.428,23

8.147.832,41

12.709.483,95

11.403.983,13

9.381.848,09

58.004,88

65.096,19

58.004,88

65.096,19

3.854.277,53

3.474.930,23

11.943,61

20.970,20

443.584,65

760.309,73

3.398.749,27

2.693.650,30

12.969.621,67

16.686.452,46

11.579.509,77

16.380.805,65

11.579.509,77

16.380.805,65

1.390.111,90

274.590,81

0,00

31.056,00

5.630.539,13

2.329.455,09

0,00

1.754,69

0,00

1.754,69

10.448,60

1.806,70

10.448,60

1.806,70

5.620.090,53

2.325.893,70

56.433,03

0,00

5.563.657,50

2.325.893,70

300.457.260,04

280.097.654,84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO

BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS

SUBTITULO

113208/11506 - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

ORGAO SUPERIOR

24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

INGRESSOS

TITULOS

2012

2011

TITULOS

52.085.542,96

73.869.154,25

RECEITA INDUSTRIAL

52.085.542,96

73.869.154,25

RECEITAS CAPITAL ENTRE ORGAOS OFSS 2011
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS
VALORES EM CIRCULACAO
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
CREDITOS TRIBUTARIOS
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CREDITOS
DEPOSITOS
CONSIGNACOES
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

VARIACAO CAMBIAL

25.611.988,12
25.288.888,23

0,00

323.099,89

19.609.820,42

22.156.428,23

8.147.832,41

12.709.483,95

11.403.983,13

9.381.848,09

58.004,88

65.096,19

58.004,88

65.096,19

3.335.620,93

6.937.324,49

19.275,62

3.876,81

1.185.901,14

719.639,46

574.757,23

ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA

113.217.739,10

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.502.153,48

AJUSTES DE CREDITOS

113.217.739,10

105.608.002,59

44.015.474,43

718.885,30

EXERCICIOS ANTERIORES

105.608.002,59

82.128.372,79

31.390.356,75

DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES

112.305.261,83

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

DO EXERCICIO

CREDITOS DIVERSOS A RECEBER

251.134.989,05

155.016.269,01

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.076.910,71

INCORPORACAO DE DIREITOS

294.604.044,08

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

182.572.631,36

32.109.242,05

OUTRAS OBRIGACOES

DESPESAS CORRENTES

230.434.440,49

FORNECEDORES

AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES

97.756,05

0,00

605.366,71

288.271,44

8.166,77

0,00

26.362.399,86

10.556.539,56

21.521.192,03

8.785.609,86

21.521.192,03

8.785.609,86

4.800.724,83

1.704.610,08

4.800.724,83

1.704.610,08

40.483,00

66.319,62

35.265,16

66.319,62

5.217,84

0,00

OUTRAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS 2011

DESPESAS CORRENTES ENTRE ORGAOS OFSS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DESPESAS CAPITAL ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS
VALORES EM CIRCULACAO

300.457.260,04

0,00

19.726.148,93

7.258.012,24

19.253.031,51

7.258.012,24

473.117,42

0,00

50.318.163,23

42.064.258,75

31.064.252,89

19.609.820,42

18.187.806,23

8.147.832,41

CREDITOS TRIBUTARIOS

12.794.296,81

11.403.983,13

82.149,85

58.004,88

CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CREDITOS
DEPOSITOS
CONSIGNACOES

82.149,85

58.004,88

6.937.324,49

3.854.277,53

3.876,81

11.943,61

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

719.639,46

443.584,65

RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

6.213.808,22

3.398.749,27

4.365.182,15

12.969.621,67

4.076.910,71

11.579.509,77

4.076.910,71

11.579.509,77

288.271,44

1.390.111,90

7.951.403,70

5.630.539,13

280.729,19

0,00

OBRIGACOES EM CIRCULACAO
FORNECEDORES
DE EXERCICIOS ANTERIORES
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES
BAIXA DE DIREITOS
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
INCORPORACAO DE OBRIGACOES
OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES
AJUSTES DE OBRIGACOES
AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO

364.648.356,24

33.979.772,48

RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER

ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA
INGRESSOS

2011

182.572.631,36

4.365.182,15

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

2012

230.434.440,49

6.213.808,22

PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR

PAGINA
1

182.572.631,36

2.130.444,17

DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMISSAO
14/03/2013

230.434.440,49

32.820.531,58

OBRIGACOES EM CIRCULACAO

MES
DEZ(FECHADO)

DISPENDIOS

RECEITAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

EXERCICIO
2012

DISPENDIOS

280.729,19

0,00

0,00

10.448,60

0,00

10.448,60

7.670.674,51

5.620.090,53

0,00

56.433,03

7.670.674,51

5.563.657,50

364.648.356,24

300.457.260,04

1

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

ATIVO
Nota

2012

2011
(Reapresentado)

CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos

4
5
6
7
8

TOTAL DO CIRCULANTE

5.188
37.795
28.736
12.794
3.885

5.707
24.900
36.332
11.404
4.073

88.398

82.416

186.288
14.354
200.642

174.992
13.602
188.594

162

162

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber
Depósitos recursais e cauções

9

Investimento
Imobilizado

10

156.267

138.806

Intangível

11

1.509

1.509

Subvenção do Tesouro para investimento

12

(22.571)

(17.716)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

336.009

311.355

TOTAL DO ATIVO

424.407

393.771

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

____________________________
JAIME WALLWITZ CARDOSO
Presidente
CPF 715.548.747-34

___________________________________
PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGA
Diretor Administrativo
CPF 035.647.627-87

_______________________________
ALEXANDRE PORTO GADELHA
Diretor Comercial
CPF 025.176.637-34

_____________________________
EZEQUIEL TORRES GASPAR
Contador
CRC-RJ 025.666/0-7
CPF 048.269.907-82

_________________________________
LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial
CPF 970.757.448-87

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

PASSIVO

Nota

2012

2011
(Reapresentado)

CIRCULANTE
Fornecedores

36.738

11.855

13

16.176

13.511

Obrigações tributárias

14

Previdência privada - NUCLEOS
Obrigações com clientes

17
15

6.140
13.525
8.872

7.302
12.534
18.783

1.213

723

82.664

64.708

14.825
159.847
22.561
49.286
1.560
294

13.173
153.179
18.228
61.455
343

248.373

246.378

61.210

61.210

Obrigações trabalhistas e sociais

Outras obrigações
TOTAL DO CIRCULANTE

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

16
17
18
15
10

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

19

Reserva de reavaliação

19

Prejuízos acumulados
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO

65.897

70.641

(33.737)

(49.166)

93.370

82.685

424.407

393.771

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

_____________________
JAIME WALLWITZ CARDOSO
Presidente
CPF 715.548.747-34

___________________________

PAULO ROBERTO TRINDADE
BRAGA
Diretor Administrativo
CPF 035.647.627-87

______________________________
ALEXANDRE PORTO GADELHA
Diretor Comercial
CPF 025.176.637-34

____________________________
EZEQUIEL TORRES GASPAR
Contador
CRC-RJ 025.666/0-7
CPF 048.269.907-82

___________________________________

LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial
CPF 970.757.448-87

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

Nota

2012

2011
(Reapresentado)

RECEITAS OPERACIONAIS
Receita bruta de vendas de produtos e serviços
Recursos orçamentários do Tesouro Nacional
Imposto sobre vendas de produtos e serviços

82.459
228.019
(7.671)

62.370
180.846
(4.077)

RECEITA LÍQUIDA

302.807

239.139

(100.777)

(94.611)

202.030

144.528

(160.698)
(4.674)
(2.005)
(40.278)

(127.049)
(4.435)
(4.053)
(32.930)

(207.655)

(168.467)

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

20

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS
Outras receitas
Reversão do impairment

16.310

-

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS E RECEITAS

16.310

-

RESULTADO DO EXERCÍCIO

10.685

(23.939)

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

61.210

61.210

0,17

(0,39)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

____________________________
JAIME WALLWITZ CARDOSO
Presidente
CPF 715.548.747-34

__________________________________
PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGA
Diretor Administrativo
CPF 035.647.627-87

______________________________
ALEXANDRE PORTO GADELHA
Diretor Comercial
CPF 025.176.637-34

_____________________________
EZEQUIEL TORRES GASPAR
Contador
CRC-RJ 025.666/0-7
CPF 048.269.907-82

__________________________
LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial
CPF 970.757.448-87

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DO CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)
2012

2011
(Reapresentado)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais :
Ajustes de exercícios anteriores
Variações monetárias líquidas
Depreciações e amortizações
Realização das subvenções de investimentos
(Aumento) Redução do Ativo
Contas a receber
Outros créditos
Estoques
Depósitos recursais e cauções
Terreno instalações Nuclep
Investimentos
Reversão do impairment
Impostos a recuperar
Aumento (Redução) do Passivo
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias
Previdência privada
Obrigações com clientes/outras
Provisões
Imóvel para aumento de capital

Fluxo Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos :
Subvenções para investimentos
Fluxo de Caixa Gerado (Aplicado) no Exercício

Aumento (Redução) nas Disponibilidades
Saldo inicial do disponível (2011 / 2010)
Saldo final do disponível (2012 / 2011)

10.685

(23.939)

1.652
8.495
(2.262)
18.570

(688)
3.400
8.149
(1.799)
(14.877)

(24.191)
188
7.596
(752)
(1.560)
(16.310)
(1.390)
(36.419)

6.426
(999)
18.331
(4.647)
(2.022)
17.089

24.883
2.665
(1.162)
7.659
(21.639)
4.333
1.560
18.299

(18.445)
1.200
1.217
5.481
28.135
(24.984)
(7.396)

450

(8.087)

(5.344)

7.118

4.584

(519)

5.707
5.188
(519)

Variação no Saldo das Disponibilidades

(5.184)

(5.944)

11.651
5.707
(5.944)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
_________________________
JAIME WALLWITZ CARDOSO
Presidente
CPF 715.548.747-34

__________________________________
PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGA
Diretor Administrativo
CPF 035.647.627-87

______________________________
ALEXANDRE PORTO GADELHA
Diretor Comercial
CPF 025.176.637-34

___________________________
EZEQUIEL TORRES GASPAR
Contador
CRC-RJ 025.666/0-7
CPF 048.269.907-82

___________________________
LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial
CPF 970.757.448-87

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

2012

2011
(Reapresentado)

Receitas
Receita bruta de vendas de produtos e serviços

82.459
82.459

62.370
62.370

(100.777)
(49.367)

(94.611)
(57.498)

(150.144)

(152.109)

(67.685)

(89.739)

(8.495)
16.310

(8.149)
-

(59.870)

(97.888)

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

228.019
289

180.846
135

Valor adicionado total a distribuir

168.438

83.093

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

102.869
1.137
20.373
18.735
4.674
4.879
2.484
308
2.294
10.685

71.939
1.018
16.340
4.711
4.760
1.903
1.990
183
4.188
(23.939)

Valor adicionado distribuído

168.438

83.093

Insumos próprios e adquiridos de terceiros
Custo dos produtos e serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado bruto
Depreciação, amortização e exaustão
Reversão do impairment

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

_______________________________
JAIME WALLWITZ CARDOSO
Presidente
CPF 715.548.747-34

__________________________________
PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGA
Diretor Administrativo
CPF 035.647.627-87

_________________________________
ALEXANDRE PORTO GADELHA
Diretor Comercial
CPF 025.176.637-34

_________________________
EZEQUIEL TORRES GASPAR
Contador
CRC-RJ 025.666/0-7
CPF 048.269.907-82

_____________________________
LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial
CPF 970.757.448-87

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Milhares de Reais)

Em 1° de janeiro de 2011

Nota

Capital Social
61.210

Reserva de
Reavaliação
75.386

Prejuízos
Acumulados
(29.284)

Total
107.312

Baixa da reserva de reavaliação

-

(4.745)

4.745

-

Resultado do exercício

-

-

(36.942)

(36.942)

61.210

70.641

(61.481)

70.370

12.315

12.315

(49.166)

82.685

Saldo publicado em 31 de dezembro de 2011
Retificação de erros

2

Saldo em 31 de dezembro de 2011 - Ajustado

61.210

70.641

Baixa da reserva de reavaliação

2

-

(4.744)

4.744

-

Resultado do exercício

2

-

-

10.685

10.685

61.210

65.897

(33.737)

93.370

Saldo em 31 de dezembro de 2012

____________________________
JAIME WALLWITZ CARDOSO
Presidente
CPF 715.548.747-34

__________________________________

___________________________________

PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGA
Diretor Administrativo
CPF 035.647.627-87

_______________________________

ALEXANDRE PORTO GADELHA
Diretor Comercial
CPF 025.176.637-34

LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial
CPF 970.757.448-87

____________________________
EZEQUIEL TORRES GASPAR
Contador
CRC-RJ 025.666/0-7
CPF 048.269.907-82

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em Milhares de Reais)

NOTA 1  CONTEXTO OPERACIONAL
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP é uma empresa de economia
mista, vinculada ao Ministério da Ciência,Tecnologia e Inovação  MCTI, sob o
controle acionário da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, com
objetivo social em projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes
pesados relativos a usinas nucleares, assim como equipamentos para a construção
naval e off-shore, 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 recursos da União, que durante o exercício foram de R$ 228.019 mil (2011: R$
180.846 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, conforme descrito na nota 22.

NOTA 2  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações  Lei 6.404/76 e suas alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e
11.941/09, as normas e pronunciamentos emitidos pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis  CPC e Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.
Reapresentação das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2011
De forma a refletir corretamente a essência econômica das operações efetuadas à
luz dos padrões contábeis, a Companhia ajustou, após a sua publicação as
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, sendo
assim, foram reelaboradas para fins de comparabilidade. Os ajustes de exercícios
anteriores efetuados decorrem da retificação de erros, de acordo com o
pronunciamento nº 23 emitido pelo CPC - Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro.

Notas Explicativas 2012

Retificação de erros
No decorrer do exercício de 2012, foram detectados erros devido ao
reconhecimento de despesas ainda não incorridas, relativas ao exercício de 2011, e
em 2009 despesas incorridas e não registradas, fato esses que tornaram necessárias
as retificações no montante de R$ 12.315, conforme demonstrado a seguir:
Exercício
Estoques
Provisão de férias
Obrigações tributárias
Total

2009
(688)
(688)

2011
3.025
9.978
13.003

Total
3.025
9.978
(688)
12.315

Os saldos das contas afetadas pela reelaboração, publicadas e ajustadas, em 31 de
dezembro de 2011 estão demonstrados a seguir:
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo
Contas a receber
Estoques

Publicado
14.922
33.307

Ajustes
9.978
3.025

Ajustado
24.900
36.332

Passivo
Obrigações tributárias

6.614

688

7.302

Patrimônio líquido
Prejuízos acumulados

(61.481)

12.315

(49.166)

140.052

(13.003)

127.049

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Despesas administrativas e comerciais

Adicionalmente, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos
de caixa e do valor adicionado, bem como as notas 5 (contas a receber), 6 (estoque),
14 (obrigações tributárias), e 25 (prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição
social), foram reelaboradas para demonstrar os saldos contábeis e divulgação
ajustada após as correções mencionadas.

NOTA 3  SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas adotadas pela empresa estão descritas a seguir:
•

•

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;
Ao ativo realizável a longo prazo não se aplicam as perdas ou desvalorização;
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•

•

•
•
•
•
•

•
•

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.
O contas a receber está registrado ao valor original das vendas de produtos e
serviços, com perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, julgados
suficientes pela administração, conforme Nota 5;
Outros créditos estão registrados ao valor original;
Os estoques estão registrados ao valor do custo médio de aquisição e não
superam o valor de mercado ou de reposição;
O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente
até dezembro de 1.995, sendo depreciado pelo método linear;
As provisões trabalhistas são mantidas regularmente com encargos sociais e
foram estimadas com base na opinião dos advogados;
Os empréstimos são reconhecidos quando dos recursos líquidos recebidos e são
apresentados pelo custo acrescido de encargos e juros proporcionais ao período
incorrido, deduzidos dos pagamentos efetuados;
A reserva de reavaliação será mantida até a sua realização total, por meio de
amortização;
As receitas compreendem o valor faturado de vendas e serviços e os recursos
recebidos pelo Tesouro Nacional a título de subvenções e são reconhecidas pelo
regime de competência.

NOTA 4  DISPONIBILIDADES
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO
DE PAGAMENTO
Pessoal
Custeio

2012

2011

2.575
2.613
5.188

57
5.650
5.707

Corresponde à conta única centralizada pelo Tesouro Nacional, a qual a empresa
está vinculada como usuária do SIAFI (Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal), onde movimenta os recursos próprios e os
recursos provenientes do tesouro nacional.

NOTA 5  CONTAS A RECEBER
Fatura/Duplicata a Receber - Produtos
Fatura/Duplicata a Receber - Prestação de Serviços
Secretaria do Tesouro Nacional

2012
22.158
2.770
28.234

2011
14.219
3.536
22.512

(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa

(15.367)

(15.367)

37.795

24.900
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NOTA 6  ESTOQUES
2012
12.153
6.972
9.611
28.736

Produtos em processo
Matérias-primas
Materiais para consumo industrial e manutenção

2011
24.275
4.395
7.662
36.332

NOTA 7  IMPOSTOS A RECUPERAR
Tributos Federais
Tributos Estaduais - ICMS

2012
3.975
8.819
12.794

2011
4.090
7.314
11.404

2012
1.082
1.818
1.910

2011
1.493
1.749
1.414

(925)

(583)

3.885

4.073

2012
3.585
182.703
186.288

2011
3.585
171.407
174.992

NOTA 8  OUTROS CRÉDITOS
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a funcionários
Outras contas
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

NOTA 9  CONTAS A RECEBER (NÃO CIRCULANTE)
Fatura/duplicata a receber
Secretaria do Tesouro Nacional

NOTA 10  IMOBILIZADO
2012
Itens
Terrenos
Edifícios e
Benfeitorias
Instalações
Equipamentos
Industriais
Máquinas e
Equipamentos
Móveis e
Utensílios
Equipamentos de
informática
Veículos
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2011

Taxa de

Custo

Depreciação

Valor

Valor

Depreciação

Corrigido

Acumulada

Líquido

Líquido

-

21.970

-

21.970

4.100

2%

75.685

17.965

57.720

59.347

2%

9.386

2.594

6.792

7.012

4%

122.832

60.743

62.089

63.837

5%

7.343

949

6.394

2.972

10%

1.764

1.386

378

550

20%

3.038

2.204

834

803

20%

797

707

90

185

242.815

86.548

156.267

138.806

Terrenos
Terreno - Itacuruçá
Reversão impairment - Itacuruçá
Terreno - Itaguaí

4.100
16.310
1.560
21.970

Terreno Itacuruçá - Em 2.009 o imóvel, com base em avaliações externas, sofreu
uma redução significativa no valor de mercado, sendo registrada uma baixa de
R$16.310 (mil), porém devido à valorização imobiliária e expansão da região com a
construção de portos, base de submarinos da Marinha e outras empresas, foi
efetuada uma nova avaliação de mercado onde se constatou a reversão da perda.
Instalações Nuclep - Neste exercício foi reconhecido como ativo imobilizado o
terreno em que a NUCLEP está instalada. O terreno engloba inúmeras matrículas de
imóveis, que foram desapropriados e declarados como de utilidade pública, em
1.975, para a instalação da fábrica da NUCLEP.
A NUCLEP foi subsidiária da Nuclebrás (antiga holding), que em 1.988 passou a
denominar-se Indústrias Nucleares do Brasil - INB. Em 1.989 as ações da NUCLEP
foram transferidas para a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, porém,
não foi regularizada a situação do terreno, que permanece registrado no imobilizado
da INB no valor contábil de R$1.560(mil).
A companhia usou como base a Lei 6.404/76 e alterações (Leis 11.638/07 e
11.941/09), bem como as normas e pronunciamentos contábeis posteriores que
definem ativo imobilizado como os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a companhia
os benefícios, riscos e controle desses bens.
De acordo com o Manual de Contabilidade Societária - FIPECAFI uma entidade
que exerça controle sobre determinado Ativo Imobilizado e que também usufrua
dos benefícios e assuma os riscos proporcionados por ele em suas operações, deve
reconhecê-lo em seu balanço, mesmo que não detenha sua propriedade jurídica,
sendo a propriedade jurídica apenas um detalhe, não sendo condição necessária
para o ativo pertencer à entidade que o controla, desde que futuros benefícios
econômicos fluirão para a entidade e que seu custo possa ser mensurado
confiavelmente.

NOTA 11  INTANGÍVEL
Trata-se de um contrato de Cooperação Técnica e Industrial, firmado em
16/12/2005, com a empresa suíça WARTISILA SWITZERLAND LTDA. para
fabricação e venda de motores a diesel marítimos de dois tempos, que são
desenvolvidos pela WARTISILA.
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NOTA 12  SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS
São os recursos oriundos do Tesouro Nacional relacionados aos ativos que foram
adquiridos pela Companhia a partir do exercício de 2008, e estão 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 emitido
pelo CPC nº 07. Os saldos estão apresentados a seguir:
2012
24.833
(2.262)
22.571

Aquisições
Receita realizada (acumulada)

2011
21.380
(3.664)
17.716

NOTA 13  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
2012
2.071
14.105
16.176

Salários e encargos
Provisão de férias

2011
3.533
9.978
13.511

NOTA 14  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2012
2.815
2
3.323
6.140

Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais

2011
3.458
1
3.843
7.302

NOTA 15 - OBRIGAÇÕES COM CLIENTES
Compreende os valores recebidos por conta de eventos contratuais de fabricação e a
receita é reconhecida na medida em que os eventos físicos de cada contrato são
proporcionalmente concluídos, e estão divididos em circulante e não circulante.

Confab Industrial S/A

2012
Não
Circulante
circulante
991
2.970

Circulante

2011
Não
circulante

-

2.376

Centro Tecnológico da Marinha em SP - CTMSP

-

950

-

950

Empresa Brasileira de Engenharia - S/A

-

-

-

17.047

320

707

-

94

357

-

357

-

931

-

-

1.234

-

-

2.311

-

-

14.307

-

44.302
49.286

-

40.631
61.455

Empresa Brasileira de Solda Elétrica
Fundação Parque Alta Tecnologia

-

Indústrias Metalúrgicas Pescarmona - IMPSA

-

Indústrias Nucleares do Brasil - INB
Petrobras S/A
Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear
Itaguaí Construções Navais

1.034
6.527
8.872
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18.783

NOTA 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 deveria ser quitado em 8 (oito)
prestações mensais sucessivas até 31 de agosto de 1.998, no montante de R$ 14.825
mil (2011: R$ 13.173 mil). Como não houve recursos financeiros para quitação
desta dívida, as empresas estão viabilizando uma nova proposta de pagamento.

NOTA 17  PREVIDÊNCIA PRIVADA - NUCLEOS

DÍVIDA CONSOLIDADA
Circulante
Não Circulante

2012
13.525
159.847
173.372

2011
12.534
153.179
165.713

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 e ficou decidido que o julgamento fosse convertido em diligência
para a realização de nova perícia contábil.
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.
NOTA 18  PROVISÕES
A empresa mantém provisões em função de processos de ações trabalhistas, cíveis e
tributárias, objetivando demonstrar prováveis perdas de causas judiciais a ser
decidida 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, requer a retroatividade das perdas do Plano de Cargos,
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Carreiras e Remuneração  PCCR que foi implantado em novembro/2008, sem
efeito retroativo. Os saldos dessas provisões são os seguintes:
Ações trabalhistas
Ações cíveis
Ações tributárias

2012
19.181
3.064
316
22.561

2011
16.048
1.857
323
18.228

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

2012
25.817
4.174
29.991

2011
5.989
261.293
267.282

NOTA 19  PATRIMÔNIO LÍQUIDO
19.1  Capital Social
O capital subscrito e integralizado é de R$ 61.210 mil, representado por ações
ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 por cada uma, abaixo
demonstrado:
Autorizado
A integralizar
Subscrito e integralizado

183.524
(122.314)
61.210

19.2  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$ 4.744
mil (2011: R$ 4.745 mil).

NOTA 20  RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2012
Receitas financeiras
Variações monetárias
Total das receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias
Juros, multas e taxas
Total das despesas financeiras
Resultado financeiro
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2011
289
289

135
135

(643)
(1.651)
(2.294)
(2.005)

(1.329)
(2.859)
(4.188)
(4.053)

NOTA 21  REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS
A maior e a menor remuneração paga aos empregados e administradores, no mês de
dezembro de 2012, foi de R$ 11.198,49 (onze mil cento e noventa e oito reais e
quarenta e nove centavos) e R$729,58 (setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e
oito centavos) respectivamente (2011: R$10.854,25 e R$639,26).
O maior honorário atribuído aos administradores tomando por base o mês de
dezembro de 2012, incluído na demonstração de resultado como despesas
administrativas, foi de R$ 25.558,69 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e
oito reais e sessenta e nove centavos) (2011: R$22.040,55).
NOTA 22  PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
A NUCLEP é Patrocinadora-Fundadora do NUCLEOS  Instituto de Seguridade
Social, tendo como demais patrocinadoras 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 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. 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:
1

2012

2011

Plano BD

Plano BD

896

798

1.2. Idade Média

38,1

38,5

1.3. Serviço Creditado (total)

11,3

11,9

DADOS POPULACIONAIS
1. Participantes ativos
1.1. Participantes - nº

1.4. Tempo para Aposentadoria
1.5 Salário Médio em R$
2. Aposentados
2.1. Participantes Aposentados - nº
2.2. Idade Média
2.3. Benefício Médio em R$
3. Pensionistas
3.1. Participantes Pensionistas - nº
3.2. Idade Média
3.3. Benefício Médio em R$
População Total
1
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18,1

21,9

6.723,35

5.860,09

135

135

62,4

61,2

2.864,88

2.463,23

45

42

56,5

57,4

1.811,09

1.818,85

1.076

975

1

Ao adotar os procedimentos contábeis recomendados pelo CFC  Conselho Federal
de Contabilidade e pela CVM  Comissão de Valores Mobiliários, especialmente
pela Deliberação CVM nº 600/2009, a NUCLEP procedeu à avaliação atuarial
independente das obrigações decorrentes desse programa de benefício pósemprego, através da empresa ASSISTANTS LTDA  Registro CIBA nº 68, 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, demonstradas a seguir:
ALTERAÇÕES NAS OBRIGAÇÕES
Obrigações com Benefícios Projetados no
Inicio do Exercício
Custo do Serviço

2012
221.575

2011

1

215.882

8.082

5.708

Custo dos Juros

20.844 1

21.156

Benefícios pagos/adiantados

(7.645) 1

(1.834)

(Ganhos) ou Perdas atuariais

158.551 1
1

(19.337)

Obrigações com Benefícios Projetados no
Fim do Exercício

401.407

221.575

1
ALTERAÇÕES NOS ATIVOS
FINANCEIROS
Valor justo dos ativos no inicio do exercício
Retorno esperado dos investimentos
Contribuições patronais
Contribuições de participantes
Benefícios pagos/adiantados
Ganhos (ou Perdas) Atuariais
Compensação de quotas
Valor justo dos ativos no fim do exercício
ESTADO DE COBERTURA NO FINAL
DO EXERCÍCIO

1
219.332 1

(7.645) 1

238.384
22.542
3.717
2.940
(1.834)

88.181 1

(46.417)

1
336.494 1

-

22.542
7.888 1
6.196 1

(64.913)

1

219.332

(2.243)

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 31/12/2012, é de R$ 173.372 (nota 17),
portanto superior à insuficiência acima demonstrada, como recomendada.
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NOTA 23  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

Cobertura de Seguros
Riscos Cobertos

Cobertura R$

Estoque e Imobilizado

Incêndios e riscos diversos

Diretores e conselheiros

Responsabilidade civil

Veículos

Colisão, incêndio, roubo

Viagem/Permanência de
funcionários a serviço no exterior

Responsabilidade civil

4.000

Viagem (por segurado)

76

Funcionários

25

Seguro de vida em grupo

Alunos

117.362
10.000
506

7

NOTA 24  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 conseqüentemente refazer o plano
de recebimento incluindo as novas obrigações assumidas pela arrendante.
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 e resta aguardar nova decisão.
A NUCLEP, por considerar bem reduzidas as possibilidades de recebimento do
montante da dívida, tem optado em manter registrado contabilmente em contas de
compensação o valor de R$ 154.379 mil (2011: 134.780 mil), que corresponde ao
total da dívida corrigida e acumulada.
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NOTA 25  PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
A companhia possui prejuízos fiscais e conseqüentemente bases negativas de
contribuição social, que geram créditos fiscais e não se encontram refletidos nas
demonstrações contábeis, mas representam um ativo fiscal diferido da ordem de R$
15.667 mil (2011: R$ 9.890 mil), que serão compensados com lucros tributários
gerados pelas operações futuras.

NOTA 26  SALDOS DIVERGENTES DO SISTEMA SIAFI
Em determinação ao acórdão do Tribunal de Contas da União  Plenário 2016/2006
apresentamos a seguir, divergências dos saldos das contas patrimoniais, do sistema
societário para os extraídos do sistema SIAFI, apurados em 31/12/2012, mediante
conciliações realizadas após a data de fechamento do sistema SIAFI.
SISTEMAS
DESCRIÇÃO

Estoques
Imobilizado
Subvenção do Tesouro para
investimento
Obrigações tributárias
Imóvel para aumento de capital
Prejuízos acumulados

SOCIETÁRIO

SIAFI

AJUSTES

28.736

41.548

(12.812)

156.267

138.397

17.870

(22.571)

(20.386)

(2.185)

6.140

5.452

688

1.560

-

1.560

(33.737)

(34.362)

625
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Diretores da
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO PESADOS S.A - NUCLEP.
Itaguaí - RJ

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Examinamos as Demonstrações Financeiras da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A - NUCLEP, que
compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas Demonstrações do
Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado para o exercício
findo nesta data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas.
1 - Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A Administração da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A - NUCLEP é responsável pela preparação e
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a preparação de
Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
2 - Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a preparação e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A NUCLEP para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A - NUCLEP.
A auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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3 - Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A NUCLEP em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4 – Ênfase
a) Como parte dos nossos exames das Demonstrações Contábeis, examinamos também a Reelaboração
e reapresentação das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2011, conforme a Nota
Explicativa nº 2, que foi efetuada em função da “retificação de erros” nas Demonstrações Contábeis da
Companhia relativas ao Balanço patrimonial de 31 de Dezembro de 2011 e ao exercício findo naquela
data anteriormente também por nós auditadas e já divulgadas. Examinamos a documentação de suporte
para as citadas retificações. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
b) Verificamos que, em concordância com a legislação vigente, a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A
– NUCLEP procedeu o reconhecimento e a contabilização do terreno onde está situada a sua sede, e
que, conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 10, está registrado no Ativo Imobilizado da Indústrias
Nucleares do Brasil – INB, situação esta pendente de regularização desde 1988, ocasião em que as
ações da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A – NUCLEP foram transferidas para a Comissão
Nacional de Energia Nuclear – CNEN, que também é acionista majoritária da Indústrias Nucleares do
Brasil – INB. Este procedimento foi objeto de estudo e emissão de Parecer Técnico específico.
c) Foi acrescido no Ativo Imobilizado, como também consta NOTA EXPLICATIVA Nº 10, o valor de R$
16.310mil (Dezesseis milhões e trezentos e dez mil reais), referente à contabilização, após nova
avaliação de mercado, da reversão da redução do Valor Recuperável de Ativo contabilizada em 2009,
referente ao TERRENO ITACURUÇÁ.
5 - Outros Assuntos: Demonstração do valor adicionado:
Examinamos, também, a Demonstração do valor Adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2012, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia. Essas
Demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em
nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às
Demonstrações Financeiras tomadas em conjunto.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2013.
INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-RJ 0329 CNPJ:42.464.370/0001-20

Sergio Paulo da Silva
Sócio
Contador CRC-RJ 087960/O-0
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO PESADOS S.A - NUCLEP
CNPJ: 42.515.882/0001-78
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

ATIVO
Nota

2012

2011

CIRCULANTE

(Reapresentado)

Disponibilidades

4

5.188

5.707

Contas a receber

5

37.795

24.900

Estoques

6

28.736

36.332

Impostos a recuperar

7

12.794

11.404

Outros créditos

8

3.885

4.073

88.398

82.416

186.288

174.992

14.354

13.602

200.642

188.594

162

162

TOTAL DO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber

9

Depósitos recursais e cauções

Investimento
Imobilizado

10

156.267

138.806

Intangível

11

1.509

1.509

Subvenção do Tesouro para investimento

12

(22.571)

(17.716)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

336.009

311.355

TOTAL DO ATIVO

424.407

393.771
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO PESADOS S.A - NUCLEP
CNPJ: 42.515.882/0001-78
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)
PASSIVO
Nota

2012

2011

CIRCULANTE

(Reapresentado)

Fornecedores

36.738

11.855

Obrigações trabalhistas e sociais

13

16.176

13.511

Obrigações tributárias

14

6.140

7.302

Previdência privada - NUCLEOS

17

13.525

12.534

Obrigações com clientes

15

8.872

18.783

1.213

723

82.664

64.708

Outras obrigações
TOTAL DO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos - INB

16

14.825

13.173

Previdência privada - NUCLEOS

17

159.847

153.179

Provisões

18

22.561

18.228

Obrigações com clientes

15

49.286

61.455

Imóvel para aumento de capital

10

1.560

-

294

343

248.373

246.378

Outras obrigações
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

19

61.210

61.210

Reserva de reavaliação

19

65.897

70.641

(33.737)

(49.166)

93.370

82.685

424.407

393.771

Prejuízos acumulados
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO PESADOS S.A - NUCLEP
CNPJ: 42.515.882/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)
Nota

2012

2011
(Reapresentado)

RECEITAS OPERACIONAIS
Receita bruta de vendas de produtos e serviços

82.459

62.370

Recursos orçamentários do Tesouro Nacional
Imposto sobre vendas de produtos e serviços

228.019
(7.671)

180.846
(4.077)

302.807

239.139

(100.777)

(94.611)

202.030

144.528

(160.698)

(127.049)

(4.674)

(4.435)

(2.005)

(4.053)

Custos fabris não apropriados à produção

(40.278)

(32.930)

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

(207.655)

(168.467)

16.310

-

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS E RECEITAS

16.310

-

RESULTADO DO EXERCÍCIO

10.685

(23.939)

Número de ações em lote de mil

61.210

61.210

0,17

(0,39)

RECEITA LÍQUIDA
Custo dos produtos e serviços vendidos
RESULTADO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas e comerciais
Tributárias
Financeiras líquidas

20

OUTRAS RECEITAS
Outras receitas
Reversão do impairment

Resultado do exercício por ação em R$
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO PESADOS S.A - NUCLEP
CNPJ: 42.515.882/0001-78
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

Capital
Social

Em 1° de janeiro de 2011

Nota

Reserva de

Prejuízos

Reavaliação

Acumulados

Total

61.210

75.386

(29.284)

107.312

Baixa da reserva de reavaliação

-

(4.745)

4.745

-

Resultado do exercício

-

-

(36.942)

(36.942)

61.210

70.641

(61.481)

70.370

12.315

12.315

Saldo publicado em 31 de dezembro de 2011

Retificação de erros

2

Saldo em 31 de dezembro de 2011 - Ajustado

Baixa da reserva de reavaliação

2

Resultado do exercício

2

Saldo em 31 de dezembro de 2012
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61.210

70.641

(49.166)

82.685

-

(4.744)

4.744

-

10.685

10.685

(33.737)

93.370

61.210

65.897
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO PESADOS S.A - NUCLEP
CNPJ: 42.515.882/0001-78
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)
2012

2011
(Reapresentado)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado do exercício

10.685

(23.939)

-

(688)

Variações monetárias líquidas

1.652

3.400

Depreciações e amortizações

8.495

8.149

(2.262)

(1.799)

18.570

(14.877)

(24.191)

6.426

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais :
Ajustes de exercícios anteriores

Realização das subvenções de investimentos

(Aumento) Redução do Ativo
Contas a receber
Outros créditos

188

(999)

Estoques

7.596

18.331

Depósitos recursais e cauções

(752)

(4.647)

(1.560)

-

-

-

(16.310)

-

(1.390)

(2.022)

(36.419)

17.089

24.883

(18.445)

2.665

1.200

(1.162)

1.217

7.659

5.481

Terreno instalações Nuclep
Investimentos
Reversão do impairment
Impostos a recuperar

Aumento (Redução) do Passivo
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias
Previdência privada
Obrigações com clientes/outras

(21.639)

28.135

Provisões

4.333

(24.984)

Imóvel para aumento de capital

1.560

-

18.299

(7.396)

450

(5.184)

Fluxo Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
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Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(8.087)

(5.344)

Subvenções para investimentos

7.118

4.584

Fluxo de Caixa Gerado (Aplicado) no Exercício

(519)

(5.944)

Saldo inicial do disponível (2011 / 2010)

5.707

11.651

Saldo final do disponível (2012 / 2011)

5.188

5.707

(519)

(5.944)

Aquisição de imobilizado
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:

Aumento (Redução) nas Disponibilidades
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO PESADOS S.A - NUCLEP
CNPJ: 42.515.882/0001-78
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)
2012

2011
(Reapresentado)

Receitas
Receita bruta de vendas de produtos e serviços

82.459

62.370

82.459

62.370

(100.777)

(94.611)

(49.367)

(57.498)

(150.144)

(152.109)

(67.685)

(89.739)

Depreciação, amortização e exaustão

(8.495)

(8.149)

Reversão do impairment

16.310

-

(59.870)

(97.888)

228.019

180.846

289

135

Valor adicionado total a distribuir

168.438

83.093

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

102.869
1.137
20.373
18.735
4.674
4.879
2.484
308
2.294
10.685

71.939
1.018
16.340
4.711
4.760
1.903
1.990
183
4.188
(23.939)

Valor adicionado distribuído

168.438

83.093

Insumos próprios e adquiridos de terceiros
Custo dos produtos e serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado bruto

Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Recursos orçamentários do Tesouro Nacional
Receitas financeiras
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTO PESADOS S.A - NUCLEP
CNPJ: 42.515.882/0001-78
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP é uma empresa de economia mista,
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, sob o controle acionário da
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, com objetivo social em projetar, desenvolver,
fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares, assim como
equipamentos para a construção naval e off-shore, 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 recursos da União, que durante o
exercício foram de R$ 228.019 mil (2011: R$ 180.846 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, conforme descrito na nota 22.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei 6.404/76 e
suas alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, as normas e pronunciamentos
emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis
– CPC e Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Reapresentação das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2011
De forma a refletir corretamente a essência econômica das operações efetuadas à luz dos
padrões contábeis, a Companhia ajustou, após a sua publicação as demonstrações contábeis do
exercício findo em 31 de dezembro de 2011, sendo assim, foram reelaboradas para fins de
comparabilidade. Os ajustes de exercícios anteriores efetuados decorrem da retificação de erros,
de acordo com o pronunciamento nº 23 emitido pelo CPC - Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro.
Retificação de erros
No decorrer do exercício de 2012, foram detectados erros devido ao reconhecimento de
despesas ainda não incorridas, relativas ao exercício de 2011, e em 2009 despesas incorridas e
não registradas, fato esses que tornaram necessárias as retificações no montante de R$ 12.315,
conforme demonstrado a seguir:
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Exercício
Estoques
Provisão de Férias
Obrigações Tributárias
Total

2009
(688)
(688)

2011
3.025
9978
13.003

Total
3.025
9.978
(688)
12.315

Os saldos das contas afetadas pela reelaboração, publicadas e ajustadas, em 31 de dezembro
de 2011 estão demonstrados a seguir:
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo
Contas a receber
Estoques

Publicado
14.922
33.307

Ajustes
9.978
3.025

Ajustado
24.900
36.332

Passivo
Obrigações tributárias

6.614

688

7.302

Patrimônio líquido
Prejuízos acumulados

(61.481)

12.315

(49.166)

140.052

(13.003)

127.049

DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO
Despesas administrativas e
comerciais

Adicionalmente, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do
valor adicionado, bem como as notas 5 (contas a receber), 6 (estoque), 14 (obrigações
tributárias), e 25 (prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social), foram reelaboradas
para demonstrar os saldos contábeis e divulgação ajustada após as correções mencionadas.
NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela empresa estão descritas a seguir:
•
•
•

•

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;
Ao ativo realizável a longo prazo não se aplicam as perdas ou desvalorização;
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.
O contas a receber está registrado ao valor original das vendas de produtos e serviços,
com perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, julgados suficientes pela
administração, conforme Nota 5;
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•
•
•
•
•
•
•

Outros créditos estão registrados ao valor original;
Os estoques estão registrados ao valor do custo médio de aquisição e não superam o
valor de mercado ou de reposição;
O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até
dezembro de 1.995, sendo depreciado pelo método linear;
As provisões trabalhistas são mantidas regularmente com encargos sociais e foram
estimadas com base na opinião dos advogados;
Os empréstimos são reconhecidos quando dos recursos líquidos recebidos e são
apresentados pelo custo acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorrido,
deduzidos dos pagamentos efetuados;
A reserva de reavaliação será mantida até a sua realização total, por meio de
amortização;
As receitas compreendem o valor faturado de vendas e serviços e os recursos recebidos
pelo Tesouro Nacional a título de subvenções e são reconhecidas pelo regime de competência.

NOTA 4 – DISPONIBILIDADES
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE
PAGAMENTO
Pessoal
Custeio

2012

2011
2.575
2.613
5.188

57
5.650
5.707

Corresponde à conta única centralizada pelo Tesouro Nacional, a qual a empresa está vinculada
como usuária do SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal),
onde movimenta os recursos próprios e os recursos provenientes do tesouro nacional.
NOTA 5 – CONTAS A RECEBER

Fatura/duplicata a receber - Produtos
Fatura/duplicata a receber - Prestação de Serviços
Secretaria do Tesouro Nacional
(-) Perdas estimadas em créditos de liquidação
duvidosa

2012
22.158
3.270
27.734

2011
14.219
3.536
22.512

(15.367)

(15.367)

37.795

24.900

2012
12.153
6.972

2011
24.275
4.395

9.611

7.662

28.736

36.332

NOTA 6 – ESTOQUES

Produtos em processo
Matérias-primas
Materiais para consumo industrial e manutenção
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NOTA 7 – IMPOSTOS A RECUPERAR

Tributos Federais
Tributos Estaduais - ICMS

2012
3.975
8.819
12.794

2011
4.090
7.314
11.404

2012
1.082
1.818
1.910
(925)
3.885

2011
1.493
1.749
1.414
(583)
4.073

2012
3.585
182.703
186.288

2011
3.585
171.407
174.992

NOTA 8 – OUTROS CRÉDITOS

Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a funcionários
Outras contas
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

NOTA 9 – CONTAS A RECEBER (NÃO CIRCULANTE)

Fatura/duplicata a receber
Secretaria do Tesouro Nacional

NOTA 10 – IMOBILIZADO

Itens
Terrenos

Taxa de
Depreciação
-

2012
Custo
Depreciação
Corrigido
Acumulada
21.970
-

Valor
Líquido
21.970

2011
Valor
Líquido
4.100

Edifícios e Benfeitorias

2%

75.685

17.965

57.720

59.347

Instalações

2%

9.386

2.594

6.792

7.012

Equipamentos Industriais

4%

122.832

60.743

62.089

63.837

Máquinas e
Equipamentos

5%

7.343

949

6.394

2.972

10%

1.764

1.386

378

550

20%

3.038

2.204

834

803

20%

797

707

90

185

242.815

102.858

156.267

138.806

Móveis e Utensílios
Equipamentos de
informática
Veículos

123456789ABCDEF619EE9EBEF66
Avenida das Américas 2901 – Gr. 712 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-002
Tel: (21) 2263-5189 / 2439-9920

Pag 14

Terrenos
Terreno - Itacuruçá
Reversão impairment - Itacuruçá
Terreno - Itaguaí

4.100
16.310
1.560
21.970

Terreno Itacuruçá - Em 2.009 o imóvel, com base em avaliações externas, sofreu uma redução
significativa no valor de mercado, sendo registrada uma baixa de R$16.310 (mil), porém devido à
valorização imobiliária e expansão da região com a construção de portos, base de submarinos da
Marinha e outras empresas, foi efetuada uma nova avaliação de mercado onde se constatou a
reversão da perda.
Instalações Nuclep - Neste exercício foi reconhecido como ativo imobilizado o terreno em que a
NUCLEP está instalada. O terreno engloba inúmeras matrículas de imóveis, que foram
desapropriados e declarados como de utilidade pública, em 1.975, para a instalação da fábrica
da NUCLEP.
A NUCLEP foi subsidiária da Nuclebrás (antiga holding), que em 1.988 passou a denominar-se
Indústrias Nucleares do Brasil - INB. Em 1.989 as ações da NUCLEP foram transferidas para a
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, porém, não foi regularizada a situação do
terreno, que permanece registrado no imobilizado da INB no valor contábil de R$1.560(mil).
A companhia usou como base a Lei 6.404/76 e alterações (Leis 11.638/07 e 11.941/09), bem
como as normas e pronunciamentos contábeis posteriores que definem ativo imobilizado como
os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da
companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram para a companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.
De acordo com o Manual de Contabilidade Societária - FIPECAFI uma entidade que exerça
controle sobre determinado Ativo Imobilizado e que também usufrua dos benefícios e assuma os
riscos proporcionados por ele em suas operações, deve reconhecê-lo em seu balanço, mesmo
que não detenha sua propriedade jurídica, sendo a propriedade jurídica apenas um detalhe, não
sendo condição necessária para o ativo pertencer à entidade que o controla, desde que futuros
benefícios econômicos fluirão para a entidade e que seu custo possa ser mensurado
confiavelmente.
NOTA 11 – INTANGÍVEL
Trata-se de um contrato de Cooperação Técnica e Industrial, firmado em 16/12/2005, com a
empresa suíça WARTISILA SWITZERLAND LTDA. para fabricação e venda de motores a diesel
marítimos de dois tempos, que são desenvolvidos pela WARTISILA.
NOTA 12 – SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS
São os recursos oriundos do Tesouro Nacional relacionados aos ativos que foram adquiridos
pela Companhia a partir do exercício de 2008, e estão 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 emitido pelo CPC nº 07. Os saldos estão apresentados a seguir:
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Aquisições
Receita realizada (acumulada)

2012
24.833
(2.262)
22.571

2011
21.380
(3.664)
17.716

2012
2.071
14.105
16.176

2011
3.533
9.978
13.511

2012
2.815
2
3.323
6.140

2011
3.458
1
3.843
7.302

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Salários e encargos
Provisão de férias

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais

NOTA 15 - OBRIGAÇÕES COM CLIENTES
Compreende os valores recebidos por conta de eventos contratuais de fabricação e a receita é
reconhecida na medida em que os eventos físicos de cada contrato são proporcionalmente
concluídos, e estão divididos em circulante e não circulante.

Confab Industrial S/A
Centro Tecnológico da Marinha em
SP - CTMSP
Empresa Brasileira de Engenharia S/A
Empresa Brasileira de Solda Elétrica
Fundação Parque Alta Tecnologia
Indústrias Metalúrgicas Pescarmona
- IMPSA
Indústrias Nucleares do Brasil - INB
Petrobras S/A
Eletrobrás Termonuclear S/A Eletronuclear
Itaguaí Construções Navais

2012
Não
Circulante
circulante
991
2.970
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320
1.034
6.527
8.872

950
707
357
44.302
49.286

2011
Circulante
931
1.234
2.311
14.307
18.783

Não
circulante
2.376
950
17.047
94
357
40.631
61.455
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NOTA 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 deveria ser quitado em 8 (oito) prestações mensais sucessivas até
31 de agosto de 1.998, no montante de R$ 14.825 mil (2011: R$ 13.173 mil). Como não houve
recursos financeiros para quitação desta dívida, as empresas estão viabilizando uma nova
proposta de pagamento.
NOTA 17 – PREVIDÊNCIA PRIVADA - NUCLEOS
DÍVIDA CONSOLIDADA
Circulante
Não Circulante

2012
13.525
159.847
173.372

2011
12.534
153.179
165.713

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
e ficou decidido que o julgamento fosse convertido em diligência para a realização de nova
perícia contábil.
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.
NOTA 18 – PROVISÕES

A empresa mantém provisões em função de processos de ações trabalhistas, cíveis e
tributárias, objetivando demonstrar prováveis perdas de causas judiciais a ser decidida
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, requer a retroatividade das perdas do Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração – PCCR que foi implantado em novembro/2008, sem efeito retroativo. Os
saldos dessas provisões são os seguintes:
Ações trabalhistas
Ações cíveis
Ações tributárias
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2012
19.181
3.064
316
22.561

2011
16.048
1.857
323
18.228
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As contingências classificadas como possíveis não são reconhecidas contabilmente e estão
assim representadas:
Ações trabalhistas
Ações cíveis

2012
25.817
4.174
29.991

2011
5.989
261.293
267.282

NOTA 19 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
19.1 – Capital Social
O capital subscrito e integralizado é de R$ 61.210 mil, representado por ações ordinárias
nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 por cada uma, abaixo demonstrado:

Autorizado

183.524

A integralizar

(122.314)

Subscrito e integralizado

61.210

19.2 – 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$ 4.744 mil (2011: R$ 4.745 mil).
NOTA 20 – RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2012
Receitas financeiras
Variações monetárias
Total das receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias
Juros, multas e taxas
Total das despesas financeiras
Resultado financeiro

2011
289
289

135
135

(643)
(1.651)
(2.294)
(2.005)

(1.329)
(2.859)
(4.188)
(4.053)

NOTA 21 – REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS
A maior e a menor remuneração paga aos empregados e administradores, no mês de dezembro
de 2012, foi de R$ 11.198,49 (onze mil cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos)
e R$729,58 (setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) respectivamente (2011:
R$10.854,25 e R$639,26).
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O maior honorário atribuído aos administradores tomando por base o mês de dezembro de 2012,
incluído na demonstração de resultado como despesas administrativas, foi de R$ 25.558,69
(vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) (2011:
R$22.040,55).
NOTA 22 – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
A NUCLEP é Patrocinadora-Fundadora do NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social, tendo
como demais patrocinadoras 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 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. 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:

DADOS POPULACIONAIS
1. Participantes ativos
1.1. Participantes - nº
1.2. Idade Média
1.3. Serviço Creditado (total)
1.4. Tempo para Aposentadoria
1.5 Salário Médio em R$
2. Aposentados
2.1. Participantes Aposentados - nº
2.2. Idade Média
2.3. Benefício Médio em R$
3. Pensionistas
3.1. Participantes Pensionistas - nº
3.2. Idade Média
3.3. Benefício Médio em R$
População Total

2012
Plano
BD

2011
Plano BD

896
38,1
11,3
18,1
6.723,35

798
38,5
11,9
21,9
5.860,09

135
62,4
2.864,88

135
61,2
2.463,23

45
56,5
1.811,09

42
57,4
1.818,85
975

1.076

Ao adotar os procedimentos contábeis recomendados pelo CFC – Conselho Federal de
Contabilidade e pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, especialmente pela Deliberação
CVM nº 600/2009, a NUCLEP procedeu à avaliação atuarial independente das obrigações
decorrentes desse programa de benefício pós-emprego, através da empresa ASSISTANTS
LTDA – Registro CIBA nº 68, cujos resultados são abaixo expostos.
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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,
demonstradas a seguir:
ALTERAÇÕES NAS OBRIGAÇÕES
Obrigações com Benefícios
Projetados no Inicio do Exercício
Custo do Serviço
Custo dos Juros
Benefícios pagos/adiantados
(Ganhos) ou Perdas atuariais
Obrigações com Benefícios
Projetados no Fim do Exercício
ALTERAÇÕES NOS ATIVOS
FINANCEIROS
Valor justo dos ativos no inicio do
exercício
Retorno esperado dos investimentos
Contribuições patronais
Contribuições de participantes
Benefícios pagos/adiantados
Ganhos (ou Perdas) Atuariais
Compensação de quotas
Valor justo dos ativos no fim do
exercício
ESTADO DE COBERTURA NO FINAL
DO EXERCÍCIO

2012

2011

221.575

215.882

8.082
20.844
(7.645)
158.551

5.708
21.156
(1.834)
(19.337)

401.407

221.575

219.332

238.384

22.542
7.888
6.196
(7.645)
88.181

22.542
3.717
2.940
(1.834)
(46.417)
-

336.494

219.332

(64.913)

(2.243)

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 31/12/2012, é de R$ 173.372 (nota 17), portanto superior à insuficiência acima
demonstrada, como recomendada.
NOTA 23 – 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:
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Cobertura de Seguros
Seguro

Riscos Cobertos

Estoque e Imobilizado

Incêndios e riscos
diversos

Diretores e conselheiros

Responsabilidade civil

Veículos

Colisão, incêndio, roubo

Viagem/Permanência de
funcionários a serviço no
exterior

Responsabilidade civil

Seguro de vida em grupo

Cobertura
R$
117.362
10.000
506
4.000

Viagem (por segurado)

76

Funcionários
Alunos

25
7

NOTA 24 – 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 conseqüentemente refazer o plano de recebimento incluindo as
novas obrigações assumidas pela arrendante. 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 e resta aguardar nova decisão.

A NUCLEP, por considerar bem reduzidas as possibilidades de recebimento do montante da
dívida, tem optado em manter registrado contabilmente em contas de compensação o valor de
R$ 154.379 mil (2011: 134.780 mil), que corresponde ao total da dívida corrigida e acumulada.
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NOTA 25 – PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A companhia possui prejuízos fiscais e conseqüentemente bases negativas de contribuição
social, que geram créditos fiscais e não se encontram refletidos nas demonstrações contábeis,
mas representam um ativo fiscal diferido da ordem de R$ 15.667 mil (2011: R$ 9.890 mil), que
serão compensados com lucros tributários gerados pelas operações futuras.
NOTA 26 – SALDOS DIVERGENTES DO SISTEMA SIAFI
Em determinação ao acórdão do Tribunal de Contas da União – Plenário 2016/2006
apresentamos a seguir, divergências dos saldos das contas patrimoniais, do sistema societário
para os extraídos do sistema SIAFI, apurados em 31/12/2012, mediante conciliações realizadas
após a data de fechamento do sistema SIAFI.

DESCRIÇÃO
Estoques
Imobilizado
Subvenção do Tesouro para
investimento
Obrigações Tributárias
Imóvel para aumento de capital
Prejuízos acumulados
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SISTEMAS
SOCIETÁRIO
SIAFI

AJUSTES

28.736
156.267

41.548
138.397

(12.812)
17.870

(22.571)

(20.386)

(2.185)

6.140
1.560
(33.737)

5.452
(34.362)

688
1.560
625
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.  NUCLEP

ANEXO IX

4.G PARTE B, ITEM 36 , DO ANEXO II 119, DE 18/01/2012
SÍNTESE DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP

ANEXO X

4.H PARTE B, ITEM 36 , DO ANEXO II 119, DE 18/01/2012
AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Política de Investimentos do
Plano de Gestão Administrativa

Informações gerais
Entidade: NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (01688)
Vigência: 01.01.2013 a 31.12.2017
Ata da reunião do Conselho Deliberativo: 169 ª Reunião Ordinária, de 28/11/2012
Modalidade do Plano de Benefícios: Benefício Definido
CNPB do Plano: nº 19.790.022-74
Administrador responsável pelo Plano Básico de Benefícios: Maria Aparecida da Silva
Meta atuarial: INPC + 6,00% a.a.
Mecanismo de informação da política de investimentos aos participantes: eletrônico.
Consultoria responsável pela elaboração do estudo de ALM (Asset Liability
Management  Gestão de Ativos e Passivos): RiskOffice Consultoria Financeira Ltda.
Administrador estatutário tecnicamente qualificado
Em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Resolução CMN nº 3.792, o
administrador estatutário tecnicamente qualificado para todos os segmentos de
aplicação da entidade é o seu Diretor Financeiro, Sr. Luiz Claudio Levy Cardoso, CPF:
776.079.377-49, telefone para contato: (21) 2173-1489, e-mail para contato:
llevy@nucleos.com.br.
Alocação estratégica
Alocação estratégica significa o referencial de longo prazo (acima de 5 anos) para a
gestão de investimentos. Considera a estrutura do passivo do Plano de Benefícios e
objetiva proporcionar rentabilidade, no mínimo, equivalente à sua meta atuarial, sem
incorrer em risco excessivo. Em outras palavras, é a gestão do ativo com a finalidade
de cobertura dos compromissos atuariais.
Metodologia de macroalocação
A metodologia empregada é o ALM, que consiste na identificação da alocação de
ativos que maximize a relação entre os retornos esperados e os riscos, observando o
conjunto das combinações entre os cenários adotados para as variáveis de mercado e
os cenários simulados para o fluxo de caixa líquido dos benefícios.
Objetivando atualizar premissas e cenários, o estudo de ALM será revisado uma vez
em cada exercício. No estudo de ALM utilizado para a elaboração desta Política de
Investimentos (documento anexo), é apresentado o detalhamento dos cenários
macroeconômicos utilizados e dos resultados obtidos através da otimização.
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Cenário econômico
O cenário econômico adotado pelo estudo baseou-se nas projeções de juros e inflação
elaboradas pela MCM Consultores. Os indexadores IMA-B, IFM e o IFM-I, foram
calculados pelo RiskOffice. Para a projeção do Ibovespa, foi considerada a
remuneração da Selic/CDI (título livre de risco) mais um prêmio de 4,50% a.a..
Cenário Utilizado: Data base Agosto/2012
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Simulação do passivo atuarial
Com base nas premissas atuariais do Plano Básico de Benefícios, no seu regulamento
e na base de dados dos participantes e assistidos, foram simulados fluxos de caixa
das obrigações atuariais do plano, as quais foram utilizadas no processo de
otimização da carteira de investimentos.
Resultados da otimização
Macroalocação de Ativos
O estudo de ALM, através da metodologia de Fronteira Eficiente, destaca uma carteira
ótima dentre mil combinações para a alocação estratégica dos investimentos do
Instituto. Essa alocação é capaz de replicar uma rentabilidade média de 10,27%a.a.
para os próximos cinco anos, com um risco anual (desvio padrão) de 27,29%. Para o
horizonte total do estudo, de 30 anos, a rentabilidade média é de 9,51% a.a. e desvio
padrão de 25,65%.
Microalocação de Ativos
Nos segmentos de renda fixa e renda variável, o início do processo de seleção dos
investimentos que farão parte da carteira é a atualização periódica de informações.
Isso envolve o acompanhamento de toda a legislação referente às EFPCs e ao
mercado financeiro, bem como leitura de jornais e periódicos especializados,
participação em seminários, palestras e cursos direcionados aos profissionais da área,
reuniões e contatos com consultorias e demais profissionais de mercado. Esses
recursos têm por objetivo fornecer todo o suporte técnico necessário para o
acompanhamento dos mercados.
A segunda etapa do processo inclui a elaboração de um relatório baseado nas
informações prestadas pelos gestores dos fundos de investimentos e pela consultoria
financeira Aditus. O relatório é apresentado pelo menos uma vez por mês ao Comitê
Consultivo de Investimentos da entidade (CCI), abordando a conjuntura
macroeconômica e as tendências esperadas. A finalidade desse relatório é fornecer
subsídios para a definição da alocação tática, através da avaliação dos possíveis
impactos do cenário político-econômico sobre os mercados de ativos.
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Utilização de instrumentos derivativos
A utilização de instrumentos derivativos é permitida desde que estritamente
observados os limites e condições previstos na Resolução CMN 3.792.
Considerando que a gestão da carteira de investimentos é terceirizada e discricionária,
os administradores e os gestores dos fundos exclusivos de investimentos do Instituto
são os responsáveis pela elaboração da avaliação prévia dos riscos envolvidos.
Oferta pública de ações
As operações que tenham como objeto a oferta pública de ações, advindas de
operações estruturadas de abertura de capital de empresas poderão ser adquiridas
somente pelos gestores externos dos fundos de investimentos exclusivos até o limite
máximo de 15% do patrimônio líquido de cada fundo de investimento. Para tanto, este
deverá apresentar ao Instituto a justificativa técnica de aquisição.
Vedação de alocação de recursos
São vedadas as alocações de recursos nos seguintes ativos:
Renda Fixa
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais; notas de créditos à
exportação (NCE) e cédulas de crédito à exportação (CCE); as obrigações de
organismos multilaterais emitidas no país; certificados de recebíveis de emissões de
companhias securitizadoras; FIDC, FIC de FIDC; títulos ou valores mobiliários não
mencionados explicitamente nos incisos do artigo 18 da resolução CMN 3.792.
Nota 1  Desde o primeiro dia útil de 2010 não foram mais permitidos investimentos em cotas de fundos
de investimento em direitos creditórios e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento em direitos creditórios. As posições existentes em 31 de dezembro de 2009 poderão ser
mantidas até seu vencimento final.

Renda Variável
Títulos e valores mobiliários de emissão de sociedade de propósito específico (SPE);
debêntures com participação nos lucros; certificados de potencial adicional de
construção (CEPAC); certificações de reduções certificadas de emissão (RCE) ou de
crédito de carbono do mercado voluntário; certificados de ouro físico.
Investimentos Estruturados
Não serão permitidos investimentos em cotas de fundos de investimento em
participações e em cotas de fundos de investimentos em cotas de fundos de
investimento em participações; em cotas de fundos de investimento em empresas
emergentes e em cotas de fundos de investimento imobiliário. As posições existentes
em 31 de agosto de 2005 poderão ser mantidas até seu vencimento final.
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Investimentos no Exterior
Todo e qualquer investimento no exterior, exceto BDRs níveis II e III, haja vista que,
apesar de serem classificados como investimento no exterior pela Res. CMN 3.792,
esses ativos são equiparados a valores mobiliários transacionados no mercado
doméstico pela CVM.
Imóveis
Empreendimentos imobiliários e outros imóveis que não destinados à locação. Fica
vedada, ainda, a alocação de recursos em imóveis destinados à locação, quando for
clara a existência de conflito de interesses.
Vedação de operações de Day Trade
São vedadas as operações de Day Trade, nos fundos exclusivos que compõem os
segmentos de renda fixa e variável.
Meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação

Segmento de Aplicação

Meta de Rentabilidade
(Benchmark)

I  Renda Fixa
a) Fundo Multimercado Exclusivo
b) Fundo Exclusivo ALM
c) Fundo Caixa
d) Fundo Multimercado Institucional
e) Carteira Própria

60% IMA-B + 40% CDI
ALM
100% CDI
101% SELIC
INPC + 6,5% a.a.

II  Renda Variável
a) Fundo Bolsa Passiva
b) Fundo Bolsa Ativa
c) Fundo Bolsa Dividendos

IBOVESPA

IBOVESPA + 2% a.a.
IDIV

d) Fundo Bolsa Valor

IBOVESPA + 6% a.a.

e) Fundo de Fundos

IBOVESPA + 5% a.a.

III  Investimentos Estruturados
a) Fundo de Investimento Multimercados

CDI + 4,5% a.a.

b) Fundo de Investimento em Fundos de Investimento Multimercados

CDI + 4,5% a.a.

c) Fundos de Investimento em Participações

INPC + 6,5% a.a.

IV  Imóveis
a) Imóveis para aluguel e renda

INPC + *
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* Os imóveis foram rentabilizados conforme o escalonamento abaixo. A partir de 2018, a taxa
é de 3,00%a.a.
Ano
X%
2012
6,00%
2013
5,50%
2014
5,00%
2015
4,50%
2016
4,00%
2017
3,50%
2018
3,00%
Legenda:
IFM-I - Índice de Fundos Multimercados Institucional
CDI  Certificado de Depósito Interbancário
IMA-B - Índice de Mercado ANBIMA atrelado à inflação medida pelo IPCA e atrelado aos títulos NTN-B).
Índice de Referência (Ibovespa, IBrX, IBrX-50,Small Caps) , divulgado pela BM&F Bovespa
IDIV  Índice de Dividendos, divulgado pela BMF Bovespa
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE
SELIC  Taxa básica de juros brasileira, definida pelo Banco Central

Apreçamento dos ativos financeiros  metodologia ou fontes de referência
Investimentos no Segmento de Renda Fixa e Renda Variável
Os ativos que compõem esses segmentos seguirão os princípios gerais e políticas de
marcação a mercado baseados no código de autorregulação para fundos de
investimento e nas Diretrizes de Marcação a Mercado da ANBIMA, as quais constam
no manual de precificação de ativos utilizado pelo agente custodiante  Banco
Bradesco e disponibilizado em seu site  www.bradescocustodia.com.br.
O NUCLEOS incentiva o uso de plataformas eletrônicas de negociação por parte de
seus gestores, de forma a obter o máximo de transparência nas negociações de seus
ativos financeiros.
A aquisição de títulos públicos e privados deve ocorrer preferencialmente através do
mercado primário ou do mercado secundário eletrônico.
Todos os títulos e valores mobiliários do Instituto devem ser marcados a mercado,
exceto aqueles em que a Diretoria Executiva optar por carregar até o vencimento,
suportado em estudo técnico, com recomendação do Comitê Consultivo de
Investimentos e aprovação do Conselho Deliberativo.
Investimentos Estruturados
FIP CRT - De acordo com o parágrafo segundo do artigo 31 do regulamento do fundo,
utiliza-se o método de fluxo de caixa mensal descontado, elaborado com base nas
informações e projeções financeiras fornecidas pela companhia.
Energia PCH FIP - De acordo com o Capítulo XV, artigo 54 e parágrafo único do
regulamento do fundo, os ativos componentes da carteira do fundo serão avaliados e
contabilizados diariamente pela administradora, conforme os seguintes critérios:
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(i) as ações e os demais títulos e/ou valores mobiliários de renda variável sem cotação
em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado serão contabilizadas pelo
respectivo custo de aquisição ou pelo método de equivalência patrimonial, o que
melhor refletir o valor de realização do investimento, a critério da administradora ou
conforme deliberação da assembleia geral de quotistas ou, ainda, previsão do boletim
de subscrição, no caso de integralização de quotas em ativos; (ii) títulos e/ou valores
mobiliários de renda fixa sem cotação disponível no mercado serão contabilizados
pelo custo de aquisição, ajustado pela curva do título, pelo prazo a decorrer até o seu
vencimento; (iii) os demais títulos e/ou valores mobiliários de renda fixa ou variável
com cotação disponível no mercado serão contabilizados pelo preço de mercado, de
acordo com as regras vigentes de marcação a mercado e com a política interna de
contabilização de ativos da administradora e/ou do gestor, fixados em seu Manual de
Marcação a Mercado.
Parágrafo Único - Em situações em que a administradora considere que nenhum dos
critérios para contabilização acima reflita adequadamente o valor de realização dos
ativos do Fundo, poderá, a seu exclusivo critério e de forma justificada, adotar outros
critérios de contabilização que melhor reflitam tal valor de realização, devendo
comunicar ao Comitê Consultivo de Investimentos e aos quotistas a respeito dos
critérios utilizados.
Imóveis
Laudo de avaliação com as especificações e critérios estabelecidos pelas Normas de
Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2004 da ABNT, além das exigências do
Ministério da Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, CVM e SUSEP.

Avaliação dos riscos  metodologia e critérios
Risco de Mercado
O risco de mercado pode ser definido como uma medida numérica da incerteza
relacionada aos retornos esperados de um investimento, em decorrência de variações
em fatores como taxas de juros, taxas de câmbio, preços de ações e commodities.
Objetivos
Segundo o art. 13 da Resolução CMN nº 3792, as entidades devem acompanhar e
gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso
de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas toleradas para os
investimentos.
Em atendimento ao que estabelece a legislação, o acompanhamento do risco de
mercado será feito através do Value at Risk (VaR) e do Benchmark Value-at-Risk (BVaR).
Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a seguir foram
definidos com diligência, mas estão sujeitos a imprecisões típicas de modelos
estatísticos frente a situações anormais de mercado.
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Value at Risk
O VaR é uma medida utilizada para controlar e avaliar o risco de mercado, sendo
definido da seguinte forma: Medida, que demonstra (sob condições normais de
mercado) a máxima perda esperada de um ativo ou carteira, para um determinado
horizonte de tempo e dada uma probabilidade de ocorrência (nível de confiança).
O cálculo do VaR considerará:
· o modelo não paramétrico;
· horizonte de tempo de 21 dias úteis; e intervalo de confiança de 95%.
Benchmark-VaR
O B-VaR é um modelo adequado para avaliar a aderência da gestão a um
determinado mandato. Ele pode ser entendido como uma medida da diferença entre o
retorno esperado do fundo ou carteira em relação ao retorno esperado para o
benchmark definido.
O cálculo do B-VaR considerará:
· o modelo não paramétrico;
· horizonte de tempo de 21 dias úteis; e intervalo de confiança de 95%.
O monitoramento dos investimentos será feito separadamente para os diferentes
mandatos, com periodicidade mensal, de acordo com os seguintes limites:
Limite de risco (BVaR)

Segmento de Aplicação
I  Renda Fixa
a) Fundo Multimercado Exclusivo

1,50%

b) Fundo Exclusivo ALM

6,50%

c) Fundo Caixa

0,50%

d) Fundo Multimercado Institucional

2,50%

e) Carteira Própria

NA

II  Renda Variável
a) Fundo Bolsa Passiva

2,50%

b) Fundo Bolsa Ativa

5,00%

c) Fundo Bolsa Dividendos

8,00%

d) Fundo Bolsa Valor

15,00%

e) Fundo de Fundos

10,00%

III  Investimentos Estruturados
a) Fundo de Investimento Multimercados
b) Fundo de Investimento em Fundos
Investimento Multimercados
c) Fundos de Investimento em Participações

NA
de

NA
NA

IV  Imóveis
a) Imóveis para aluguel e renda

NA
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Caso algum dos mandatos exceda o limite de VaR e B-VaR, cabe ao administrador do
plano notificar seus gestores sobre o ocorrido e avaliar, de acordo com as condições
de mercado, a medida mais adequada a ser tomada.
Análise de Stress
Cenários de stress
A avaliação dos investimentos em análises de stress passa necessariamente pela
definição de cenários de stress, que podem considerar mudanças bruscas em
variáveis importantes para o apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de
determinados ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários
de stress não precisam apresentar necessariamente relação com o passado, uma vez
que buscam simular variações futuras adversas.
Controle
Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes
parâmetros:
· Cenário: BM&F
· Periodicidade: mensal

O controle das análises de stress não obedecerá a nenhum limite, uma vez que a
metodologia considerada pode apresentar variações que não implicam,
necessariamente, possibilidade de perda. O acompanhamento terá como finalidade
avaliar o comportamento da carteira em cenários adversos para que os
administradores possam, dessa forma, balancear melhor as exposições.
Risco Sistêmico
O risco sistêmico pode ser definido como o risco de perdas devido a alterações no
ambiente operacional. Como exemplo, podemos citar o caso de uma instituição
financeira que não tenha recursos suficientes para pagar outra, fazendo com que esta
outra não pague uma terceira e assim por diante, daí resultando um "efeito dominó,
que pode levar ao colapso todo o sistema financeiro, ou seja, a uma crise sistêmica,
entendida como uma interrupção da cadeia de pagamentos da economia, que poderá
levar a uma severa recessão.
No Brasil, existem mecanismos de segurança e instrumentos desenvolvidos pelo
Banco Central do Brasil - Bacen, tais como o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
e a Transferência Eletrônica Disponível (TED), que visam impedir que, ao fim de cada
dia, haja operações financeiras não encerradas, isto é, sem transferência efetiva dos
recursos financeiros envolvidos, notadamente em grandes transações.
Em ocorrendo o colapso em questão, será elaborado um relatório de simulação de
cenários para avaliação dos investimentos do Instituto, baseado nas informações
prestadas pelos gestores dos fundos de investimentos e pela consultoria financeira
Aditus. O relatório será apresentado ao Comitê Consultivo de Investimentos da
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entidade (CCI) e ao Conselho Deliberativo (CD), abordando a conjuntura
macroeconômica e as tendências esperadas. A finalidade desse relatório é fornecer
subsídios para a definição da alocação tática, através da avaliação dos possíveis
impactos do cenário político-econômico sobre os mercados de ativos.
Risco de Liquidez
O risco de liquidez pode ser definido como risco de redução ou mesmo inexistência de
demanda pelos títulos e valores mobiliários detidos pelo Instituto em seus diversos
segmentos de aplicação nos mercados em que são negociados.
O Instituto, observando a necessidade de liquidez imediata, mantém um percentual
mínimo de seus recursos totais em ativos de alta liquidez.
Risco Operacional
O risco operacional pode ser definido como uma medida da incerteza dos retornos dos
investimentos do Instituto caso seus sistemas, práticas e medidas de controle não
sejam capazes de evitar falhas humanas, danos à infraestrutura de suporte, utilização
indevida de modelos matemáticos, ou produtos, ou alterações no ambiente de
negócios.
O Instituto adota as medidas necessárias ao controle e à avaliação dos riscos
operacionais envolvidos na gestão de seus ativos.
Risco Legal
O risco legal pode ser definido como uma medida numérica da incerteza dos retornos
de uma instituição, caso seus contratos não possam ser legalmente amparados por
falta de representatividade por parte de um negociador, por documentação
insuficiente, insolvência ou ilegalidade.
O Instituto adota as medidas necessárias ao controle e à avaliação do risco legal
envolvidos na gestão de seus ativos.
Risco de Crédito
O risco de crédito pode ser definido como uma medida numérica da incerteza
relacionada ao recebimento de um valor contratado/compromissado, a ser pago por
um tomador de empréstimo, contraparte de um contrato ou emissor de um título,
descontadas as expectativas de recuperação e realização de garantias.
No Instituto, as classificações de risco de crédito privado serão baseadas em
classificações (ratings) estabelecidas pelas seguintes agências:
a) Fitch Ratings
b) Standard Poor´s
c) Moodys
Como Política de Investimentos, o Instituto somente irá adquirir títulos classificados
como de baixo risco de crédito e que tenham sido avaliados por agência de
classificação de risco em funcionamento no país. Os títulos privados adquiridos antes
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de 1º de setembro de 2005, e que constam da carteira própria, são as únicas
exceções à regra e serão levados a vencimento.
Caso duas ou mais agências classifiquem o mesmo papel de forma diversa, o
NUCLEOS adotará para fins de classificação de risco de crédito aquela que for mais
conservadora.
No entendimento do Instituto, são considerados como de baixo risco de crédito os
seguintes níveis:

Ratings Considerados como Baixo Risco de Crédito
Agência Classificadora

Fitch Ratings

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

AAA(bra)

AA(bra)-

A(bra)-, F1(bra)

Aaa.br

Aa3br

A3.br

brAAA

brAAbrA-1

brA-,
brA-2

Moody´s Investor
Standard & Poor´s

· Risco de degradação da qualidade do crédito
Na eventualidade de uma degradação de crédito após a aquisição do ativo, o fato será
objeto de comunicação aos órgãos estatutários que, conjuntamente com o Comitê
Consultivo de Investimentos, definirão a providência a ser adotada, se cabível.

Responsabilidade socioambiental
A entidade não observa princípios de responsabilidade socioambiental.

H:\DF\Política de Investimentos 2013 a 2017 - PGA_aprovado CD.doc
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Informações gerais
Entidade: NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (01688)
Vigência: 01.01.2013 a 31.12.2017
Ata da reunião do Conselho Deliberativo: 169 ª Reunião Ordinária, de 28/11/2012
Modalidade do Plano de Benefícios: Benefício Definido
CNPB do Plano: nº 19.790.022-74
Administrador responsável pelo Plano Básico de Benefícios: Maria Aparecida da Silva
Meta atuarial: INPC + 6,00% a.a.
Mecanismo de informação da política de investimentos aos participantes: eletrônico.
Consultoria responsável pela elaboração do estudo de ALM (Asset Liability
Management  Gestão de Ativos e Passivos): RiskOffice Consultoria Financeira Ltda.
Administrador estatutário tecnicamente qualificado
Em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Resolução CMN nº 3.792, o
administrador estatutário tecnicamente qualificado para todos os segmentos de
aplicação da entidade é o seu Diretor Financeiro, Sr. Luiz Claudio Levy Cardoso, CPF:
776.079.377-49, telefone para contato: (21) 2173-1489, e-mail para contato:
llevy@nucleos.com.br.
Alocação estratégica
Alocação estratégica significa o referencial de longo prazo (acima de 5 anos) para a
gestão de investimentos. Considera a estrutura do passivo do Plano de Benefícios e
objetiva proporcionar rentabilidade, no mínimo, equivalente à sua meta atuarial, sem
incorrer em risco excessivo. Em outras palavras, é a gestão do ativo com a finalidade
de cobertura dos compromissos atuariais.
Metodologia de macroalocação
A metodologia empregada é o ALM, que consiste na identificação da alocação de
ativos que maximize a relação entre os retornos esperados e os riscos, observando o
conjunto das combinações entre os cenários adotados para as variáveis de mercado e
os cenários simulados para o fluxo de caixa líquido dos benefícios.
Objetivando atualizar premissas e cenários, o estudo de ALM será revisado uma vez
em cada exercício. No estudo de ALM utilizado para a elaboração desta Política de
Investimentos (documento anexo), é apresentado o detalhamento dos cenários
macroeconômicos utilizados e dos resultados obtidos através da otimização.
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Cenário econômico
O cenário econômico adotado pelo estudo baseou-se nas projeções de juros e inflação
elaboradas pela MCM Consultores. Os indexadores IMA-B, IFM e o IFM-I, foram
calculados pelo RiskOffice. Para a projeção do Ibovespa, foi considerada a
remuneração da Selic/CDI (título livre de risco) mais um prêmio de 4,50% a.a..
Cenário Utilizado: Data base Agosto/2012
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Simulação do passivo atuarial
Com base nas premissas atuariais do Plano Básico de Benefícios, no seu regulamento
e na base de dados dos participantes e assistidos, foram simulados fluxos de caixa
das obrigações atuariais do plano, as quais foram utilizadas no processo de
otimização da carteira de investimentos.
Resultados da otimização
Macroalocação de Ativos
O estudo de ALM, através da metodologia de Fronteira Eficiente, destaca uma carteira
ótima dentre mil combinações para a alocação estratégica dos investimentos do
Instituto. Essa alocação é capaz de replicar uma rentabilidade média de 10,27%a.a.
para os próximos cinco anos, com um risco anual (desvio padrão) de 27,29%. Para o
horizonte total do estudo, de 30 anos, a rentabilidade média é de 9,51% a.a. e desvio
padrão de 25,65%.
Microalocação de Ativos
Nos segmentos de renda fixa e renda variável, o início do processo de seleção dos
investimentos que farão parte da carteira é a atualização periódica de informações.
Isso envolve o acompanhamento de toda a legislação referente às EFPCs e ao
mercado financeiro, bem como leitura de jornais e periódicos especializados,
participação em seminários, palestras e cursos direcionados aos profissionais da área,
reuniões e contatos com consultorias e demais profissionais de mercado. Esses
recursos têm por objetivo fornecer todo o suporte técnico necessário para o
acompanhamento dos mercados.
A segunda etapa do processo inclui a elaboração de um relatório baseado nas
informações prestadas pelos gestores dos fundos de investimentos e pela consultoria
financeira Aditus. O relatório é apresentado pelo menos uma vez por mês ao Comitê
Consultivo de Investimentos da entidade (CCI), abordando a conjuntura
macroeconômica e as tendências esperadas. A finalidade desse relatório é fornecer
subsídios para a definição da alocação tática, através da avaliação dos possíveis
impactos do cenário político-econômico sobre os mercados de ativos.
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Utilização de instrumentos derivativos
A utilização de instrumentos derivativos é permitida desde que estritamente
observados os limites e condições previstos na Resolução CMN 3.792.
Considerando que a gestão da carteira de investimentos é terceirizada e discricionária,
os administradores e os gestores dos fundos exclusivos de investimentos do Instituto
são os responsáveis pela elaboração da avaliação prévia dos riscos envolvidos.
Oferta pública de ações
As operações que tenham como objeto a oferta pública de ações, advindas de
operações estruturadas de abertura de capital de empresas poderão ser adquiridas
somente pelos gestores externos dos fundos de investimentos exclusivos até o limite
máximo de 15% do patrimônio líquido de cada fundo de investimento. Para tanto, este
deverá apresentar ao Instituto a justificativa técnica de aquisição.
Vedação de alocação de recursos
São vedadas as alocações de recursos nos seguintes ativos:
Renda Fixa
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais; notas de créditos à
exportação (NCE) e cédulas de crédito à exportação (CCE); as obrigações de
organismos multilaterais emitidas no país; certificados de recebíveis de emissões de
companhias securitizadoras; FIDC, FIC de FIDC; títulos ou valores mobiliários não
mencionados explicitamente nos incisos do artigo 18 da resolução CMN 3.792.
Nota 1  Desde o primeiro dia útil de 2010 não foram mais permitidos investimentos em cotas de fundos
de investimento em direitos creditórios e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento em direitos creditórios. As posições existentes em 31 de dezembro de 2009 poderão ser
mantidas até seu vencimento final.

Renda Variável
Títulos e valores mobiliários de emissão de sociedade de propósito específico (SPE);
debêntures com participação nos lucros; certificados de potencial adicional de
construção (CEPAC); certificações de reduções certificadas de emissão (RCE) ou de
crédito de carbono do mercado voluntário; certificados de ouro físico.
Investimentos Estruturados
Não serão permitidos investimentos em cotas de fundos de investimento em
participações e em cotas de fundos de investimentos em cotas de fundos de
investimento em participações; em cotas de fundos de investimento em empresas
emergentes e em cotas de fundos de investimento imobiliário. As posições existentes
em 31 de agosto de 2005 poderão ser mantidas até seu vencimento final.
Investimentos no Exterior
Todo e qualquer investimento no exterior, exceto BDRs níveis II e III, haja vista que,
apesar de serem classificados como investimento no exterior pela Res. CMN 3.792,
4
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esses ativos são equiparados a valores mobiliários transacionados no mercado
doméstico pela CVM.
Imóveis
Empreendimentos imobiliários e outros imóveis que não destinados à locação. Fica
vedada, ainda, a alocação de recursos em imóveis destinados à locação, quando for
clara a existência de conflito de interesses.
Operações com Participantes
Financiamentos imobiliários.
Vedação de operações de Day Trade
São vedadas as operações de Day Trade, nos fundos exclusivos que compõem os
segmentos de renda fixa e variável.
Meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação

Segmento de Aplicação

Meta de Rentabilidade
(Benchmark)

I  Renda Fixa
a) Fundo Multimercado Exclusivo
b) Fundo Exclusivo ALM
c) Fundo Caixa
d) Fundo Multimercado Institucional
e) Carteira Própria

60% IMA-B + 40% CDI
ALM
100% CDI
101% SELIC
INPC + 6,5% a.a.

II  Renda Variável
a) Fundo Bolsa Passiva
b) Fundo Bolsa Ativa
c) Fundo Bolsa Dividendos

IBOVESPA

IBOVESPA + 2% a.a.
IDIV

d) Fundo Bolsa Valor

IBOVESPA + 6% a.a.

e) Fundo de Fundos

IBOVESPA + 5% a.a.

III  Investimentos Estruturados
a) Fundo de Investimento Multimercados

CDI + 4,5% a.a.

b) Fundo de Investimento em Fundos de Investimento Multimercados

CDI + 4,5% a.a.

c) Fundos de Investimento em Participações

INPC + 6,5% a.a.

IV  Imóveis
a) Imóveis para aluguel e renda

INPC + *

V  Operações com Participantes
a) Empréstimos

INPC + 7,0% a.a.
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* Os imóveis foram rentabilizados conforme o escalonamento abaixo. A partir de 2018, a taxa
é de 3,00%a.a.
Ano
X%
2012
6,00%
2013
5,50%
2014
5,00%
2015
4,50%
2016
4,00%
2017
3,50%
2018
3,00%
Legenda:
IFM-I - Índice de Fundos Multimercados Institucional
CDI  Certificado de Depósito Interbancário
IMA-B - Índice de Mercado ANBIMA atrelado à inflação medida pelo IPCA e atrelado aos títulos NTN-B).
Índice de Referência (Ibovespa, IBrX, IBrX-50,Small Caps) , divulgado pela BM&F Bovespa
IDIV  Índice de Dividendos, divulgado pela BMF Bovespa
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE
SELIC  Taxa básica de juros brasileira, definida pelo Banco Central

Apreçamento dos ativos financeiros  metodologia ou fontes de referência
Investimentos no Segmento de Renda Fixa e Renda Variável
Os ativos que compõem esses segmentos seguirão os princípios gerais e políticas de
marcação a mercado baseados no código de autorregulação para fundos de
investimento e nas Diretrizes de Marcação a Mercado da ANBIMA, as quais constam
no manual de precificação de ativos utilizado pelo agente custodiante  Banco
Bradesco e disponibilizado em seu site  www.bradescocustodia.com.br.
O NUCLEOS incentiva o uso de plataformas eletrônicas de negociação por parte de
seus gestores, de forma a obter o máximo de transparência nas negociações de seus
ativos financeiros.
A aquisição de títulos públicos e privados deve ocorrer preferencialmente através do
mercado primário ou do mercado secundário eletrônico.
Todos os títulos e valores mobiliários do Instituto devem ser marcados a mercado,
exceto aqueles em que a Diretoria Executiva optar por carregar até o vencimento,
suportado em estudo técnico, com recomendação do Comitê Consultivo de
Investimentos e aprovação do Conselho Deliberativo.
Investimentos Estruturados
FIP CRT - De acordo com o parágrafo segundo do artigo 31 do regulamento do fundo,
utiliza-se o método de fluxo de caixa mensal descontado, elaborado com base nas
informações e projeções financeiras fornecidas pela companhia.

6

Política de Investimentos do
Plano Básico de Benefícios

Energia PCH FIP - De acordo com o Capítulo XV, artigo 54 e parágrafo único do
regulamento do fundo, os ativos componentes da carteira do fundo serão avaliados e
contabilizados diariamente pela administradora, conforme os seguintes critérios:
(i) as ações e os demais títulos e/ou valores mobiliários de renda variável sem cotação
em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado serão contabilizadas pelo
respectivo custo de aquisição ou pelo método de equivalência patrimonial, o que
melhor refletir o valor de realização do investimento, a critério da administradora ou
conforme deliberação da assembleia geral de quotistas ou, ainda, previsão do boletim
de subscrição, no caso de integralização de quotas em ativos; (ii) títulos e/ou valores
mobiliários de renda fixa sem cotação disponível no mercado serão contabilizados
pelo custo de aquisição, ajustado pela curva do título, pelo prazo a decorrer até o seu
vencimento; (iii) os demais títulos e/ou valores mobiliários de renda fixa ou variável
com cotação disponível no mercado serão contabilizados pelo preço de mercado, de
acordo com as regras vigentes de marcação a mercado e com a política interna de
contabilização de ativos da administradora e/ou do gestor, fixados em seu Manual de
Marcação a Mercado.
Parágrafo Único - Em situações em que a administradora considere que nenhum dos
critérios para contabilização acima reflita adequadamente o valor de realização dos
ativos do Fundo, poderá, a seu exclusivo critério e de forma justificada, adotar outros
critérios de contabilização que melhor reflitam tal valor de realização, devendo
comunicar ao Comitê Consultivo de Investimentos e aos quotistas a respeito dos
critérios utilizados.
Imóveis
Laudo de avaliação com as especificações e critérios estabelecidos pelas Normas de
Avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2004 da ABNT, além das exigências do
Ministério da Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, CVM e SUSEP.
Empréstimos aos Participantes
Somatório dos saldos devedores atualizados, de acordo com as regras estabelecidas
nos respectivos contratos de mútuo.

Avaliação dos riscos  metodologia e critérios
Risco de Mercado
O risco de mercado pode ser definido como uma medida numérica da incerteza
relacionada aos retornos esperados de um investimento, em decorrência de variações
em fatores como taxas de juros, taxas de câmbio, preços de ações e commodities.
Objetivos
Segundo o art. 13 da Resolução CMN nº 3792, as entidades devem acompanhar e
gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso
de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas toleradas para os
investimentos.
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Em atendimento ao que estabelece a legislação, o acompanhamento do risco de
mercado será feito através do Value at Risk (VaR) e do Benchmark Value-at-Risk (BVaR).
Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a seguir foram
definidos com diligência, mas estão sujeitos a imprecisões típicas de modelos
estatísticos frente a situações anormais de mercado.
Value at Risk
O VaR é uma medida utilizada para controlar e avaliar o risco de mercado, sendo
definido da seguinte forma: Medida, que demonstra (sob condições normais de
mercado) a máxima perda esperada de um ativo ou carteira, para um determinado
horizonte de tempo e dada uma probabilidade de ocorrência (nível de confiança).
O cálculo do VaR considerará:
· o modelo não paramétrico;
· horizonte de tempo de 21 dias úteis; e intervalo de confiança de 95%.

Benchmark-VaR
O B-VaR é um modelo adequado para avaliar a aderência da gestão a um
determinado mandato. Ele pode ser entendido como uma medida da diferença entre o
retorno esperado do fundo ou carteira em relação ao retorno esperado para o
benchmark definido.
O cálculo do B-VaR considerará:
· o modelo não paramétrico;
· horizonte de tempo de 21 dias úteis; e intervalo de confiança de 95%.

O monitoramento dos investimentos será feito separadamente para os diferentes
mandatos, com periodicidade mensal, de acordo com os seguintes limites:
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Limite de risco (BVaR)

Segmento de Aplicação
I  Renda Fixa
a) Fundo Multimercado Exclusivo

1,50%

b) Fundo Exclusivo ALM

6,50%

c) Fundo Caixa

0,50%

d) Fundo Multimercado Institucional

2,50%

e) Carteira Própria

NA

II  Renda Variável
a) Fundo Bolsa Passiva

2,50%

b) Fundo Bolsa Ativa

5,00%

c) Fundo Bolsa Dividendos

8,00%

d) Fundo Bolsa Valor

15,00%

e) Fundo de Fundos

10,00%

III  Investimentos Estruturados
a) Fundo de Investimento Multimercados
b) Fundo de Investimento em Fundos
Investimento Multimercados
c) Fundos de Investimento em Participações

NA
de

NA
NA

IV  Imóveis
a) Imóveis para aluguel e renda

NA

V  Operações com Participantes
a) Empréstimos

NA

Caso algum dos mandatos exceda o limite de VaR e B-VaR, cabe ao administrador do
plano notificar seus gestores sobre o ocorrido e avaliar, de acordo com as condições
de mercado, a medida mais adequada a ser tomada.

Análise de Stress
Cenários de stress
A avaliação dos investimentos em análises de stress passa necessariamente pela
definição de cenários de stress, que podem considerar mudanças bruscas em
variáveis importantes para o apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de
determinados ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários
de stress não precisam apresentar necessariamente relação com o passado, uma vez
que buscam simular variações futuras adversas.
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Controle
Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes
parâmetros:
· Cenário: BM&F
· Periodicidade: mensal

O controle das análises de stress não obedecerá a nenhum limite, uma vez que a
metodologia considerada pode apresentar variações que não implicam,
necessariamente, possibilidade de perda. O acompanhamento terá como finalidade
avaliar o comportamento da carteira em cenários adversos para que os
administradores possam, dessa forma, balancear melhor as exposições.
Risco Sistêmico
O risco sistêmico pode ser definido como o risco de perdas devido a alterações no
ambiente operacional. Como exemplo, podemos citar o caso de uma instituição
financeira que não tenha recursos suficientes para pagar outra, fazendo com que esta
outra não pague uma terceira e assim por diante, daí resultando um "efeito dominó,
que pode levar ao colapso todo o sistema financeiro, ou seja, a uma crise sistêmica,
entendida como uma interrupção da cadeia de pagamentos da economia, que poderá
levar a uma severa recessão.
No Brasil, existem mecanismos de segurança e instrumentos desenvolvidos pelo
Banco Central do Brasil - Bacen, tais como o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
e a Transferência Eletrônica Disponível (TED), que visam impedir que, ao fim de cada
dia, haja operações financeiras não encerradas, isto é, sem transferência efetiva dos
recursos financeiros envolvidos, notadamente em grandes transações.
Em ocorrendo o colapso em questão, será elaborado um relatório de simulação de
cenários para avaliação dos investimentos do Instituto, baseado nas informações
prestadas pelos gestores dos fundos de investimentos e pela consultoria financeira
Aditus. O relatório será apresentado ao Comitê Consultivo de Investimentos da
entidade (CCI) e ao Conselho Deliberativo (CD), abordando a conjuntura
macroeconômica e as tendências esperadas. A finalidade desse relatório é fornecer
subsídios para a definição da alocação tática, através da avaliação dos possíveis
impactos do cenário político-econômico sobre os mercados de ativos.

Risco de Liquidez
O risco de liquidez pode ser definido como risco de redução ou mesmo inexistência de
demanda pelos títulos e valores mobiliários detidos pelo Instituto em seus diversos
segmentos de aplicação nos mercados em que são negociados.
O Instituto, observando a necessidade de liquidez imediata, mantém um percentual
mínimo de seus recursos totais em ativos de alta liquidez.
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Risco Operacional
O risco operacional pode ser definido como uma medida da incerteza dos retornos dos
investimentos do Instituto caso seus sistemas, práticas e medidas de controle não
sejam capazes de evitar falhas humanas, danos à infraestrutura de suporte, utilização
indevida de modelos matemáticos, ou produtos, ou alterações no ambiente de
negócios.
O Instituto adota as medidas necessárias ao controle e à avaliação dos riscos
operacionais envolvidos na gestão de seus ativos.
Risco Legal
O risco legal pode ser definido como uma medida numérica da incerteza dos retornos
de uma instituição, caso seus contratos não possam ser legalmente amparados por
falta de representatividade por parte de um negociador, por documentação
insuficiente, insolvência ou ilegalidade.
O Instituto adota as medidas necessárias ao controle e à avaliação do risco legal
envolvidos na gestão de seus ativos.
Risco de Crédito
O risco de crédito pode ser definido como uma medida numérica da incerteza
relacionada ao recebimento de um valor contratado/compromissado, a ser pago por
um tomador de empréstimo, contraparte de um contrato ou emissor de um título,
descontadas as expectativas de recuperação e realização de garantias.
No Instituto, as classificações de risco de crédito privado serão baseadas em
classificações (ratings) estabelecidas pelas seguintes agências:
a) Fitch Ratings
b) Standard Poor´s
c) Moodys
Como Política de Investimentos, o Instituto somente irá adquirir títulos classificados
como de baixo risco de crédito e que tenham sido avaliados por agência de
classificação de risco em funcionamento no país. Os títulos privados adquiridos antes
de 1º de setembro de 2005, e que constam da carteira própria, são as únicas
exceções à regra e serão levados a vencimento.
Caso duas ou mais agências classifiquem o mesmo papel de forma diversa, o
NUCLEOS adotará para fins de classificação de risco de crédito aquela que for mais
conservadora.

No entendimento do Instituto, são considerados como de baixo risco de crédito os
seguintes níveis:
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Ratings Considerados como Baixo Risco de Crédito
Agência Classificadora

Fitch Ratings

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

AAA(bra)

AA(bra)-

A(bra)-, F1(bra)

Aaa.br

Aa3br

A3.br

brAAA

brAAbrA-1

brA-,
brA-2

Moody´s Investor
Standard & Poor´s

· Risco de degradação da qualidade do crédito
Na eventualidade de uma degradação de crédito após a aquisição do ativo, o fato será
objeto de comunicação aos órgãos estatutários que, conjuntamente com o Comitê
Consultivo de Investimentos, definirão a providência a ser adotada, se cabível.

Responsabilidade socioambiental
A entidade não observa princípios de responsabilidade socioambiental.
H:\DF\Política de Investimentos 2013 a 2017 - PBB_aprovado CD.doc
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis
Aos
Administradores e Acionistas da
NUCLEOS - Instituto se Seguridade Social
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as demonstrações contábeis do NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social
(Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as
respectivas demonstrações do patrimônio social, das mutações do ativo líquido, do plano de
gestão administrativa e das obrigações atuariais para o exercício findo naquela data, assim como
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), 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.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
3
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e
afiliadas à KPMG International Cooperative (KPMG International),
uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss
entity.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do NUCLEOS - Instituto se
Seguridade Social em 31 de dezembro de 2012 e o desempenho de suas operações para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às entidades reguladas pela PREVIC.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2013

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Luiz Carlos de Carvalho
Contador CRC 1SP197193/O-6
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NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

Ativo
Disponível

Nota
4

Realizável

2012

2011

81

46

1.979.451

1.591.580

Gestão previdencial
Gestão administrativa

5
6

335.184
165

317.608
120

Investimentos:
Créditos privados e depósitos
Fundos de investimento
Investimentos imobiliários
Empréstimos
Depósitos judiciais/recursais
Outros realizáveis

7

1.644.102
26.464
1.542.934
40.738
10.702
7.116
16.148

1.273.852
25.825
1.170.816
40.992
12.896
6.570
16.753

597
494
55
48

346
263
83

Permanente
Imobilizado
Intangível
Diferido

8

Passivo

Nota
9

1.124
192
882
50

1.126
300
676
150

Exigível contingencial
Gestão previdencial
Gestão administrativa
Investimentos

10

7.456
2.351
152
4.953

11.743
1.173
119
10.451

Patrimônio social

1.971.549

1.579.103

Patrimônio de cobertura do plano

1.845.494

1.574.296

1.845.494
424.424
1.471.443
(50.373)

1.574.296
355.880
1.273.321
(54.905)

Provisões matemáticas
Benefícios concedidos
Benefícios a conceder
(-) Provisões matemáticas a constituir

Fundos
Fundos previdenciais
Fundos administrativos
Fundos dos investimentos

1.980.129

1.591.972

2011

Exigível operacional
Gestão previdencial
Gestão administrativa
Investimentos

11

Equilíbrio técnico
Resultados realizados

Total do ativo

2012

Total do passivo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

5

12

-

-

126.055
119.392
5.508
1.155

4.807
3.965
842

1.980.129

1.591.972

NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social
Demonstrações das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

2012
Patrimônio social - Início do exercício
Adições
Contribuições previdenciais
Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial
Receitas administrativas
Resultado positivo dos investimentos - Gestão administrativa
Constituição de fundos de investimento
Destinações
Benefícios
Constituição de contingências - Gestão previdencial
Despesas administrativas
Constituição de contingências - Gestão administrativa
Acréscimo no patrimônio social
Provisões matemáticas
Superávit técnico do exercício
Fundos previdenciais
Fundos administrativos
Fundos dos investimentos
Patrimônio social - Final do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

6

2011

Variação
(%)

1.579.103

1.420.873

11,14

547.955
196.177
338.503
12.068
894
313

282.794
150.882
121.276
9.957
486
193

93,76
30,02
179,12
21,20
83,95
62,18

(155.509)
(143.001)
(1.089)
(11.385)
(34)

(124.564)
(114.391)
(216)
(9.922)
(35)

24,84
25,01
404,17
14,75
(2,86)

392.446
271.198
119.392
1.543
313

158.230
156.365
1.186
486
193

148,02
73,44
(100,00)
100,00
217,49
62,18

1.971.549

1.579.103

24,85

NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social
Demonstrações das mutações dos ativos líquidos do plano de benefício definido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

2012
Ativo líquido - Início do exercício
Adições
Contribuições previdenciais
Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial

Acréscimo no ativo líquido
Provisões matemáticas
Fundos previdenciais
Superávit técnico do exercício
Ativo líquido - Final do exercício
Fundos não previdenciais
Fundos administrativos
Fundos dos investimentos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Variação
(%)

1.574.296

1.416.745

11,12

545.184
206.681
338.503

277.983
156.707
121.276

96,12
31,89
179,12

(154.594)
(143.001)
(1.089)
(10.504)

Destinações
Benefícios
Constituição de contingências - Gestão previdencial
Custeio administrativo

2011

(120.432) (114.391)
(216)
(5.825)

28,37
25,01
404,17
80,33

390.590
271.198
119.392
-

157.551
156.365
1.186

147,91
73,44
100,00
(100,00)

1.964.886

1.574.296

24,81

6.663
5.508
1.155

4.807
3.965
842

38,61
38,92
37,17

NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social
Demonstrações dos ativos líquidos do plano de benefício definido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

2012

2011

Variação
(%)

1.979.095
75
340.692
1.638.328
26.464
1.537.160
40.738
10.702
7.116
16.148

1.591.177
40
321.573
1.269.564
25.825
1.166.528
40.992
12.896
6.570
16.753

24,38
87,50
5,95
29,05
2,47
31,77
(0,62)
(17,01)
8,31
(3,61)

Obrigações
Operacional
Contingencial

7.546
242
7.304

12.074
450
11.624

(37,50)
(46,22)
(37,16)

Fundos não previdenciais
Fundos administrativos
Fundos dos investimentos

6.663
5.508
1.155

4.807
3.965
842

38,61
38,92
37,17

1.964.886
1.845.494
119.392

1.574.296
1.574.296
-

24,81
17,23
100,00

Ativos
Disponível
Recebível
Investimento:
Créditos privados e depósitos
Fundos de investimento
Investimentos imobiliários
Empréstimos
Depósitos judiciais/recursais
Outros realizáveis

Ativo líquido
Provisões matemáticas
Fundos previdenciais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social
Demonstrações do plano de gestão administrativa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

2012

2011

Variação
(%)

3.965

3.479

13,97

12.962

10.443

24,12

12.962
10.504
1.402
88
52
894
22

10.443
5.825
3.821
180
15
486
116

24,12
80,33
(63,31)
(51,11)
246,67
83,95
(81,03)

11.419

9.957

14,68

Administração previdencial
Pessoal e encargos
Treinamentos/congressos e seminários
Viagens e estadias
Serviços de terceiros
Despesas gerais
Depreciações e amortizações
Contingências

6.821
4.093
80
90
959
1.497
68
34

5.631
2.924
57
62
1.045
1.440
68
35

21,13
39,98
40,35
45,16
(8,23)
3,96
(2,86)

Administração dos investimentos
Pessoal e encargos
Treinamentos/congressos e seminários
Viagens e estadias
Serviços de terceiros
Despesas gerais
Depreciações e amortizações

4.598
2.716
53
59
731
994
45

4.326
2.580
42
46
636
976
46

6,29
5,27
26,19
28,26
14,94
1,84
(2,17)

Sobra da gestão administrativa

1.543

486

217,49

Constituição do fundo administrativo

1.543

486

217,49

Fundo administrativo do exercício atual

5.508

3.965

38,92

Fundo administrativo do período anterior
Custeio da gestão administrativa
Receitas
Custeio administrativo da gestão previdencial
Custeio administrativo dos investimentos
Taxa de administração de empréstimos e financiamentos
Receitas diretas
Resultados positivos dos investimentos
Outras receitas
Despesas administrativas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social
Demonstrações das obrigações atuariais do plano de benefício definido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

2012

2011

Variação
(%)

1.845.494

1.574.296

17,23

Provisões matemáticas

1.845.494

1.574.296

17,23

Benefícios concedidos:
Benefício definido

424.424
424.424

355.880
355.880

19,26
19,26

Benefícios a conceder:
Benefício definido

1.471.443
1.471.443

1.273.321
1.273.321

15,56
15,56

Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas a constituir

(50.373)

(54.905)

(8,25)

(-)Serviço passado:
(-)Patrocinadores

(50.373)
(50.373)

(54.905)
(54.905)

(8,25)
(8,25)

Equilíbrio técnico
Resultados realizados

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2012 e 2011

Notas explicativas às demonstrações contábeis
(Em milhares de Reais, exceto quando mencionado)

1

Contexto operacional
O NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social (NUCLEOS, Instituto ou Entidade) é uma
entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com autonomia
administrativa e financeira por prazo indeterminado, criada em 1979 e com funcionamento
autorizado por meio da Portaria nº 1.514, de 2 de maio de 1979, do Ministério da Previdência e
Assistência Social (MPAS), que aprovou seu estatuto social.
A Entidade tem por objetivo principal instituir, administrar e executar planos privados de
natureza previdencial, complementares aos da Previdência Social, acessíveis aos empregados e
respectivos beneficiários vinculados aos seus patrocinadores Eletrobrás Termonuclear S.A. ELETRONUCLEAR, Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. - INB, bem como aos do NUCLEOS.
O NUCLEOS opera, atualmente, o Plano Básico de Benefícios (PBB), na modalidade de
benefício definido, cujo regulamento foi aprovado pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (PREVIC), por meio da Portaria nº 631, de 4 de novembro de 2011,
publicada no Diário Oficial da União em 7 de novembro de 2011. Em 31 de dezembro de 2012,
conta com 3.628 participantes ativos (3.473 em 31 dezembro de 2011) e 1.002 assistidos (992
em 31 de dezembro de 2011).
Nos termos da legislação em vigor, as fontes de custeio do plano são a totalidade das
contribuições dos participantes e das patrocinadoras. As referidas contribuições formam as
reservas necessárias para garantia do pagamento dos benefícios contratados. As operações do
Instituto são supervisionadas e fiscalizadas pelo MPAS, por meio da PREVIC.
Estão, assim, submetidos ao exame do referido órgão, que defende e protege os interesses dos
participantes e beneficiários, todos os atos dessas Entidades, inclusive e especialmente o
estatuto social e os regulamentos dos planos de benefícios que vinculam os participantes.
Os recursos arrecadados e os frutos decorrentes da administração desse patrimônio integram um
fundo pertencente a uma coletividade. A alocação desses recursos observa especialmente a
Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, do Conselho Monetário Nacional.
O NUCLEOS está isento do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social
sobre o lucro líquido, sobre os rendimentos auferidos pelos investimentos da Entidade, de
acordo com artigo 5º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, e Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN RFB) nº 588, de 21 de dezembro de 2005.

2

Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e pela PREVIC, por meio da
Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011, da Instrução nº 34, de 24 de setembro de
2009, da Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e pela Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a ITG 2001(antiga NBC
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TE 11), assim como as demais práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
fechadas de previdência complementar. Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado
de ativos e passivos em circulante e não circulante.
A autorização para conclusão destas demonstrações contábeis foi dada pela Diretoria Executiva
em 22 de fevereiro de 2013.

3

Principais práticas contábeis
As principais práticas adotadas pela Entidade para elaboração das demonstrações contábeis
estão descritas a seguir:

a.

Resultado das operações
Os lançamentos contábeis são registrados pelo regime de competência. Na determinação do
resultado são computadas as receitas, as adições e as variações positivas auferidas no mês,
independentemente de sua efetiva realização, bem como as despesas, as deduções e as variações
negativas, pagas ou incorridas no mês correspondente.

b.

Gestão previdencial - Realizável
Registra os recursos a receber provenientes de contribuições dos participantes e contribuições
contratadas ou não contratadas devidas pelas patrocinadoras. As contribuições contratadas e não
contratadas das patrocinadoras são contabilizadas pelo valor original e atualizadas de acordo
com as taxas previstas em instrumentos contratuais ou regulamento do plano de benefícios até a
data das demonstrações contábeis.

c.

Gestão administrativa - Realizável
Registra os valores a receber e adiantamentos de responsabilidade de empregados e terceiros e
gastos antecipados referentes a despesas de períodos subsequentes. Os recursos a receber da
gestão administrativa são contabilizados pelo valor original e atualizados até a data do balanço,
quando aplicável.

d.

Investimentos - Realizável
Créditos privados e depósitos
Os créditos privados e depósitos são registrados pelo custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, para os títulos mantidos até o vencimento, para os
quais haja a intenção e a capacidade financeira para sua manutenção até o vencimento, ou
ajustados ao valor de mercado, na data do balanço, para os títulos classificados em títulos para
negociação, para aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente
negociados, independentemente do prazo a decorrer até a data de vencimento.

Fundos de investimento
Os fundos de investimento de renda fixa, de renda variável e de participações são registrados
pelo custo de aquisição e ajustados pelo valor de mercado com base no valor da cota do último
dia útil do mês, informado pelos administradores dos fundos.
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Investimentos imobiliários
São registrados pelo custo de aquisição, reavaliados em período não superior a três anos, como
determina a Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, e depreciados, exceto terrenos,
pelo método linear, por taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil remanescente, com
base nos laudos de avaliação, em cumprimento ao que estabelece a legislação vigente. Os
aluguéis a receber e os direitos em alienações estão registrados pelo valor principal e, quando
aplicável, acrescidos dos encargos contratuais e deduzidos da provisão para créditos de
liquidação duvidosa.

Empréstimos
Os empréstimos concedidos a participantes estão apresentados pelo valor do principal,
acrescidos da variação monetária e dos juros contratuais até a data do balanço. As provisões
para perda no recebimento de créditos de liquidação duvidosa da carteira de empréstimos foram
constituídas de acordo com os critérios estabelecidos pela Instrução SPC nº 34, de 24 de
setembro de 2009.

e.

Depósitos judiciais e recursais
Os depósitos judiciais ou recursais da gestão previdencial, administrativa e investimentos são
atualizados até a data do balanço pela variação da caderneta de poupança, com exceção dos
depósitos vinculados a execuções fiscais com a Fazenda Nacional, que são corrigidos pela Selic.
Em conformidade com a legislação vigente, a partir de 8 de setembro de 2011, a Administração
do NUCLEOS classifica os depósitos judiciais em contas de ativo no realizável.

f.

Permanente
O ativo permanente é composto pelo imobilizado, intangível e diferido. No imobilizado estão
registrados os bens necessários ao funcionamento da Entidade, registrados pelo custo de
aquisição e depreciados pelo método linear, utilizando-se de taxas estabelecidas em função do
tempo de vida útil fixado por espécie de bens. Os gastos registrados no intangível e diferido são
apresentados pelo valor do capital aplicado e amortizados no prazo máximo de cinco anos.

g.

Exigível operacional
Estão registrados os saldos das obrigações correntes da Entidade pelo valor original e
atualizados até a data do balanço, quando aplicável.

h.

Exigível contingencial
O exigível contingencial é registrado pelo montante de perda considerado provável, de acordo
com avaliação das consultorias jurídicas, observada a sua natureza, e atualizado até a data do
balanço.

i.

Provisões matemáticas
São calculadas pelo atuário externo, de acordo com a nota técnica atuarial, e correspondem à
diferença entre o valor atual dos compromissos futuros assumidos pela Entidade com os seus
participantes e o valor atual das contribuições futuras previstas para cobertura daquelas
obrigações.

j.

Fundos
Estão registrados os fundos da gestão previdencial, administrativa e dos investimentos. O fundo
previdencial, constituído de acordo com o disposto em nota técnica atuarial, tem por finalidade
suportar variações nos compromissos atuariais decorrentes da redução da taxa real de juros
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adotada no cálculo atuarial. O fundo administrativo é constituído com o resultado positivo entre
receitas e despesas da gestão administrativa e é utilizado como fonte de custeio de acordo com
as disposições do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA). O fundo dos
investimentos registra os recursos para garantir a quitação de empréstimos a participantes na
ocorrência de morte e inadimplência.

k.

Uso de estimativas
As estimativas contábeis foram elaboradas com base em fatores objetivos e subjetivos, com base
no julgamento da administração. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
incluem a provisão para créditos de liquidação duvidosa, as provisões para perdas com
investimentos, o exigível contingencial e as provisões matemáticas. A liquidação das transações
que envolvem essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as
estimativas e as premissas periodicamente.

4

Disponível
Os saldos das disponibilidades, no total de R$ 81 (R$ 46 em 31 de dezembro de 2011), estão
livremente disponíveis e não vinculados a linhas de crédito ou de financiamento.

5

Gestão previdencial
Os valores a receber da gestão previdencial são compostos como segue:
2012

2011

Contribuições normais do mês
Contribuições extraordinárias do mês
Contribuições sobre 13º salário
Contribuições contratadas
Depósitos judiciais e recursais
Outros realizáveis

4.623
1.024
328.281
1.140
116

2.229
1.015
2
312.989
965
408

Total

335.184

317.608

As contribuições advindas dos contratos com patrocinadoras estão detalhadas a seguir:
2012
INB NUCLEP

2011
Total

Contribuições em atraso
Anteriores a 31 de agosto de1988
Posteriores a 31 de agosto de 1988

-

12.707
25.369

12.707
25.369

11.244
22.449

Total de contribuições em atraso

-

38.076

38.076

33.693

152.938

175.343

328.281

312.989

Contribuições contratadas
Parcelas a vencer
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2012
INB NUCLEP

Total

Parcelas vencidas
Contribuições previdenciárias
Recursos assistenciais

-

115.309
332.900

115.309
332.900

90.663
261.746

Total de parcelas vencidas

-

448.209

448.209

352.409

152.938

661.628

814.566

699.091

Total de contribuições
(-) Provisão para perda
Contribuições em atraso
Contribuições contratadas - Parcelas vencidas

-

(38.076) (38.076) (33.693)
(448.209) (448.209) (352.409)

Total da provisão para perda

-

(486.285) (486.285) (386.102)

Total a vencer

a.

2011

152.938

175.343

328.281

312.989

Contribuições em atraso
Referem-se a contribuições não recolhidas e não contratadas pela patrocinadora NUCLEP
relativas aos períodos abaixo descritos:

‚

Anteriores a 31 de agosto de 1988 - O valor a receber em 31 de dezembro de 2012 é equivalente
a R$ 12.707 (R$ 11.244 em 31 de dezembro de 2011);

‚

Janeiro de 1995 a dezembro de 1996 - Refere-se ao montante do recálculo do salário de
participação, cujo valor, em 31 de dezembro de 2012, corresponde a R$ 2.852 (R$ 2.524 em
31 de dezembro de 2011); e

‚

Junho de 1995 a dezembro de 2000 - Valores correspondentes às contribuições da patrocinadora
que, em 31 de dezembro de 2012, são equivalentes a R$ 22.517 (R$ 19.925 em 31 de dezembro
de 2011).
Essas contribuições são objeto de cobrança nos autos de ação judicial, cujo detalhamento pode
ser verificado na Nota Explicativa nº 5.b.

b.

Contribuições contratadas
Registram o montante da dívida contratada com as patrocinadoras INB e NUCLEP referente a
contratos firmados em maio de 2006 e novembro de 2007, respectivamente, como segue:

Patrocinadora INB (parcelas a vencer)
Em maio de 2006, conforme acordo judicial, o total da dívida da patrocinadora INB foi
renegociado, tendo sua provisão para perda revertida e refletida no resultado daquele exercício.
O registro contábil ocorreu após a homologação em juízo da transação, em novembro de 2006.
O valor da dívida, na data da assinatura do acordo, era de R$ 119.568, que devidamente
atualizada pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acrescida de
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juros de 6% ao ano e considerando as amortizações no período, monta a R$ 152.938 em 31 de
dezembro de 2012 (R$ 145.394 em 31 de dezembro de 2011).

Patrocinadora NUCLEP (parcelas vencidas)
Registra o montante da dívida contratada com a patrocinadora NUCLEP referente a contrato
firmado em 31 de dezembro de 1994, como se segue:
‚

Período compreendido entre fevereiro de 1996 a dezembro de 2000, dívida previdenciária
atualizada monetariamente pela TR mais 2% de multa ao mês, cujo montante, em 31 de
dezembro de 2012, equivale a R$ 115.309 (R$ 90.663 em 31 de dezembro de 2011);

‚

Período compreendido entre fevereiro de 1996 a dezembro de 2000, dívida assistencial, com
todas as parcelas vencidas, sendo atualizadas monetariamente pela TR mais 2% de multa ao
mês, cujo montante, em 31 de dezembro de 2012, equivale a R$ 332.900 (R$ 261.746 em 31 de
dezembro de 2011);

‚

Por decisão judicial da 30ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 6 de julho
de 2007, a patrocinadora NUCLEP foi condenada ao pagamento de R$ 220.070, valor base da
dívida em novembro de 2006. Em 21 de novembro de 2007 e em razão da celebração de acordo
judicial, houve o equacionamento parcial da dívida da patrocinadora NUCLEP, que atualizada
para a data referida era de R$ 265.204. O valor equacionado, em 31 de outubro de 2007, era de
R$ 120.111, que atualizado pela variação do INPC, acrescida de juros de 6% ao ano e
consideradas as parcelas de amortização, monta a R$ 175.343 em 31 de dezembro de 2012
(R$ 167.595 em 31 de dezembro de 2011). Os pagamentos começaram a ser efetuados em
novembro de 2009, por conta da carência de dois anos prevista no acordo firmado entre as
partes.

‚

Em 13 de julho de 2011, foi julgado o recurso da Apelação nº 2007.001.65700 interposta pela
Nuclep, no qual se discutia a existência ou não de um saldo remanescente da dívida. O recurso
foi parcialmente acolhido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para
determinar que o valor pactuado com o NUCLEOS, em 21 de novembro de 2007, de R$
120.111 corresponde ao total da referida dívida, no âmbito do processo
nº 2002.001.153437-3. Contra a decisão proferida na apelação foram interpostos Recurso
Especial e Recurso Extraordinário, que tiveram seguimento negado pelo Tribunal de origem.
Aguarda-se o julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso Especial interposto pelo
NUCLEOS.

‚

Portanto, o restante da dívida ainda está pendente do trânsito em julgado da decisão judicial de
segunda instância ocorrida em 2011, cujo valor, em 31 de dezembro de 2012, monta a quantia
de R$ 486.285 (R$ 386.102 em 31 de dezembro de 2011) e está totalmente provisionado para
perda, conforme segue:
2012

2011

Contribuições não recolhidas até 31 de agosto de1988
Contribuições não recolhidas posterior a 31 de agosto de 1988
Contribuições contratadas (Previdencial)
Contribuições contratadas (Assistencial)

12.707
11.244
25.369
22.449
115.309 90.663
332.900 261.746

Total da provisão para perda

486.285 386.102

16

"
NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social
Demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2012 e 2011

c.

Depósitos judiciais e recursais
Representam os depósitos judiciais e recursais, vinculados a processos judiciais envolvendo a
gestão previdencial, atualizados até a data do balanço pela rentabilidade do primeiro dia útil do
mês da caderneta de poupança, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2012, monta a R$ 1.140
(R$ 965 em 31 de dezembro de 2011).

d.

Outros realizáveis
Correspondem principalmente aos valores pendentes a receber do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), relativos a adiantamentos concedidos aos assistidos do NUCLEOS por conta de
convênio com o INSS, já encerrado em 2009. O saldo da rubrica outros realizáveis, em 31 de
dezembro de 2012, monta a R$ 116 (R$ 408 em 31 de dezembro de 2011).

e.

Cobrança judicial
Em 16 de dezembro de 2002, a Entidade ajuizou contra a NUCLEP ação de cobrança no
montante de R$ 147.493, apurado à época, relativa às contribuições em atraso, contratadas e não
contratadas, conforme demonstrado no quadro apresentado no início da Nota Explicativa nº 5.
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5b, em 21 de novembro de 2007, foi homologado
acordo judicial para pagamento parcial da dívida da patrocinadora NUCLEP, no montante de
R$ 120.111, referente à parte incontroversa e reconhecida pela patrocinadora, ficando pendente
de julgamento, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o saldo residual da dívida,
que já havia sido reconhecido por meio de sentença de primeira instância. A controvérsia reside
no critério de correção/remuneração desse saldo residual da dívida.

6

Gestão administrativa
Registra os valores a receber e adiantamentos de responsabilidade de empregados e terceiros, os
gastos relativos a despesas de períodos subsequentes e o saldo do almoxarifado. A composição é
como segue:

Contas a receber
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais/recursais
Total

7

2012

2011

79
20
66

38
13
69

165

120

Investimentos
2012

2011

Créditos privados e depósitos
Certificado de depósito bancário (i)
Debêntures não conversíveis

5.100
21.364

25.825

Total de créditos privados e depósitos

26.464

25.825

Fundos de investimento
Renda fixa
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2012

2011

826.410
466.524

586.269
420.157

220.128

136.582

29.872

27.808

1.542.934

1.170.816

Investimentos imobiliários
Terreno e edificações
Direitos em alienação de investimento imobiliário

40.230
508

40.252
740

Total de investimentos imobiliários

40.738

40.992

Operações com participantes
Empréstimos

10.702

12.896

Depósitos judiciais e recursais

7.116

6.570

16.148

16.753

1.644.102

1.273.852

Cotas de fundos de renda fixa
Cotas de fundos de multimercado
Renda variável
Cotas de fundos de investimento em ações
Investimentos estruturados
Cotas de fundos de investimento em participações
Total dos fundos de investimento

Outros realizáveis
Total dos investimentos

(i) Transferido da carteira do fundo Nucleos II em 15 de junho de 2012 para a carteira própria,
cuja aquisição ocorreu em 05 de outubro de 2006. O valor de mercado do título em 31 de
dezembro de 2011 era de R$ 4.674.

Títulos de renda fixa
Conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pela Resolução MPS/CGPC
nº 4, de 30 de janeiro de 2002, os títulos e valores mobiliários de renda fixa foram classificados
como:

Títulos mantidos até o vencimento
Referem-se a títulos e valores mobiliários que, observadas a capacidade financeira e a estratégia
da Entidade, são mantidos em carteira até os seus respectivos vencimentos. São avaliados pelos
custos de aquisição e acrescidos dos rendimentos estabelecidos quando do investimento e
acumulados até a data do balanço.
2012
Valor de
custo
atualizado
Títulos privados
Debêntures não conversíveis
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2012

Triunfo Participações (TRFP)
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)
Sanesalto Saneamento
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)
Provisão para perda (ULBRA)
Textil Renaux (TXRX)
Provisão para perda (TXRX)
Total

2011

Valor de
custo
atualizado

Valor de
mercado

Valor de
custo
atualizado

Valor de
mercado

6.108
4.201
11.055
29.635
(29.635)
15.111
(15.111)

6.108
4.201
11.055
-

11.352
3.964
10.509
24.451
(24.451)
14.888
(14.888)

11.352
3.964
10.509
-

21.364

21.364

25.825

25.825

Títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento
Por faixa de vencimento:
Até 360 dias
Entre 361 dias e 1.080 dias
A partir de 1.081 dias

2012

2011

6.108
4.201
11.055

15.316
10.509

21.364

25.825

Os títulos mantidos até o vencimento não puderam ser precificados ao valor de mercado em
razão da inexistência de negociação desses títulos no mercado.

Provisão para perdas
Em 31 de agosto de 2006, foi constituída provisão para perda no valor de R$ 7.477, referente à
posição de 6.991 debêntures da empresa Têxtil Renaux, equivalente a 100% do ativo em
questão. Essa provisão, em 31 de dezembro de 2012, monta a R$ 15.111(R$ 14.888 em 31 de
dezembro de 2011). O NUCLEOS, por meio do Agente Fiduciário, ingressou com ação judicial
de execução em 2006 para a recuperação do crédito, em virtude do descumprimento de
obrigações assumidas pelo emitente, e aguarda o desfecho do processo.
Em 31 de agosto de 2009, foi constituída provisão para perda no valor de R$ 15.749, referente à
posição de 26.829 debêntures da empresa ULBRA, equivalente a 100% do ativo em questão.
Essa provisão, em 31 de dezembro de 2012, monta a R$ 29.635 (R$ 24.451 em 31 de dezembro
de 2011). O NUCLEOS, por meio do Agente Fiduciário, ingressou em 2009 com ação judicial
de execução para a recuperação do crédito, em virtude do descumprimento das obrigações
assumidas pela ULBRA na escritura de emissão de debêntures, e aguarda o desfecho do
processo.

Títulos para negociação
Nessa rubrica foram classificados todos os títulos que integram a carteira de títulos e valores
mobiliários, incluindo os investimentos apresentados nos fundos Nucleos I - Sulamérica Fundo
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de Investimento Multimercado, Nucleos II - GAP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
de Investimento em Ações, Nucleos III - BNY Mellon ARX Fundo de Investimento em Ações,
Nucleos IV - Votorantim Fundo de Investimento em Ações e Nucleos V - Votorantim ALM
Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo.
Os certificados de depósito bancário são registrados pelo custo de aquisição e ajustados ao valor
de mercado.
Os fundos de investimento são registrados pelo valor de mercado apurado e ajustados pela
variação no valor das cotas informadas pelos administradores dos respectivos fundos de
investimento.
Os títulos e valores mobiliários são avaliados e classificados com base nos critérios
estabelecidos pela Circular nº 3.068/01 do BACEN e pela Resolução MPS/CGPC nº 4, de 30 de
janeiro de 2002, líquidos dos efeitos tributários, até a alienação ou imparidade (impairment) dos
respectivos títulos.
Valor de mercado
2012

2011

5.100

-

8.341
979.178
103.748
35.833
78.526
154.837
92.111
60.172
316

24.028
33.594
706.175
80.544
1.010
18.392
39.184
46.065
121.816
74.757
587
(3.144)

1.513.062

1.143.008

23.948
5.924

23.655
4.153

29.872

27.808

Total de fundos de investimento

1.542.934

1.170.816

Total de títulos para negociação

1.548.034

1.170.816

Créditos privados e depósitos
Certificados de Depósito Bancário - CDB
Fundos de investimento
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Letras do Tesouro Nacional - LTN
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F
Operação compromissada
Certificados de Depósito Bancário - CDB
Debêntures
Ações
Letras financeiras subordinadas
Cotas de fundos de investimentos
Outros/Direitos e obrigações dos fundos
Subtotal
Cotas de fundos de investimento em participações: (7.a)
CRT FIP
Energia PCH FIP
Total de cotas

(7.a)

Representam aplicações efetuadas em fundos de investimento em participações (CRT FIP e Energia PCH
FIP), valorizadas pela cota do último dia útil do mês, informada pelo administrador do respectivo fundo.
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O NUCLEOS possui 100% do patrimônio líquido do CRT FIP, que, por sua vez, tinha 99% de seus ativos
compostos por investimentos na Concessionária Rio-Teresópolis S.A., bem como aproximadamente 1%
do Energia PCH FIP, que, por sua vez, possui em carteira, principalmente, adiantamentos concedidos à
empresa Juruena Participações S.A. e ações da referida empresa, representando 42,21% e 53,05% do total
da carteira do PCH FIP, respectivamente.

Quanto ao CRT FIP, o NUCLEOS está desenquadrado em relação aos limites estabelecidos na
Resolução CMN nº 3.792/09, por deter 100% das cotas desse FIP, adquiridas em 2003. O
NUCLEOS iniciou em 2007 ações para enquadramento nos limites legais, que consiste em
ofertas públicas semestrais, através de leilões eletrônicos da CETIP S.A. - Balcão Organizado
de Ativos e Derivativos. Apesar de ampla divulgação, até a data do balanço, não houve
interessados. Para 2013, as ofertas públicas serão realizadas trimestralmente, visando a
aumentar a possibilidade de alienação da parte excedente.

Investimentos imobiliários
Os investimentos em imóveis estão registrados pelos valores de aquisição, acrescidos dos custos
inerentes a essas aquisições, reavaliados a valor de mercado com intervalo máximo de três anos
deduzidos da depreciação, exceto de terrenos. O quadro a seguir demonstra a posição da carteira
de imóveis com data-base em 31 de dezembro de 2012:

Imóvel
Praia do Flamengo, 200 - 7º andar
Rua Victor Civita, 66 - Barra
Av. República do Chile, 230 - 14º andar
Av. República do Chile, 230 - 15º andar
Aluguéis e outros valores a receber
Direitos em alienação

Valor
contábil
Data da
última antes da
avaliação reavaliação
12/2011
12/2011
06/2011
09/2011

Total

7.218
3.633
-

Valor
Valor da
contábil
última
avaliação 31/12/2012
11.100
5.415
11.940
12.000

Valor
contábil
31/12/2011

11.063
5.376
11.637
11.807
347
508

11.100
5.415
11.682
11.853
202
740

40.738

40.992

As avaliações foram realizadas pelas empresas Avaliações Patrimoniais e Estudos Técnicos
Ltda. - APET - EPP, CNPJ nº 32.321.333/0001-09, e Praxis Avaliação Patrimonial Ltda., CNPJ
nº 02.393.061/0001-91.
Os direitos em alienação correspondem à venda de participação do Shopping Light em junho de
2007, conforme escritura de compra e venda do 7º Tabelionato de Notas da Cidade de São
Paulo. O NUCLEOS vendeu integralmente sua participação de 15% no Shopping Light, por
R$ 1.790, mediante o recebimento de R$ 675 à vista e o restante em seis parcelas anuais de
R$ 170 e uma parcela de R$ 95, reajustáveis pela variação do INPC acrescido de 0,5% ao mês,
sendo a última parcela com vencimento em junho de 2014. Em 31 de dezembro de 2012, o saldo
a receber monta a R$ 508 (R$ 740 em 31 de dezembro de 2011).

Empréstimos
Representam o montante dos empréstimos concedidos aos participantes, amortizáveis
mensalmente, com cláusula de atualização monetária pelo índice utilizado na determinação do
mínimo atuarial (rentabilidade mínima dos ativos da Entidade), INPC acrescido de 6% ao ano
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para os contratos assinados até fevereiro de 2010 e de INPC mais 7% a.a. para os contratos
assinados a partir de março de 2010.
A provisão para perda no recebimento dos empréstimos a participantes foi constituída de acordo
com os critérios fixados pela Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009. A posição da
carteira em 31 de dezembro é como segue:
2012

2011

Principal e encargos contratuais
(-) Provisão para perda

12.163
(1.461)

13.083
(187)

Total

10.702

12.896

A Entidade adotou medidas administrativas e judiciais para a recuperação dos créditos com a
inscrição dos mutuários no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e o ingresso com ações
monitórias e de execução contra os devedores.

Depósitos judiciais e recursais
Referem-se a depósitos judiciais ou recursais, vinculados a processos judiciais relativos a
investimentos, atualizados até a data do balanço pela variação da caderneta de poupança, com
exceção dos depósitos vinculados a execuções fiscais com a Fazenda Nacional, que são
corrigidos pela Selic, atingindo o saldo, em 31 de dezembro de 2012, de R$ 7.116 (R$ 6.570 em
31 de dezembro de 2011).

Outros realizáveis

RET
IOF a recuperar
BACEN
INSS
Total

2012

2011

34
5.107
6.069
4.938

34
5.712
6.069
4.938

16.148

16.753

RET - Corresponde aos valores relativos ao laudo técnico de revisão de bases de cálculos de
imposto de renda, referente ao Regime Especial de Tributação (RET), que está sendo utilizado
para compensação dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF).
IOF a recuperar - Referente à restituição do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), criado
pela Lei nº 8.033, de 10 de abril de 1990, objeto de Ação Ordinária de Repetição de Indébito a
ser recebido em dez parcelas anuais, tendo início de pagamento em maio de 2007. Em 2012, foi
recebida a sexta parcela, no valor de R$ 1.299.
BACEN - Crédito em favor do NUCLEOS, nos autos do processo movido contra o BACEN
(processo nº 93.0012123-5), visando à correção plena dos depósitos bancários existentes à
época do plano econômico cruzados novos. A liquidação do valor exequível foi apurada pelo
contador judicial, e a decisão condenatória favorável ao Instituto já transitou em julgado.
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INSS - Crédito em favor da Entidade, nos autos do processo movido contra o INSS (processo
nº 99.021.2457-7), visando ao ressarcimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre
pagamentos a autônomos. A liquidação do valor exequível foi apurada pelo contador judicial, e
a decisão condenatória favorável ao Instituto já transitou em julgado.

8

Permanente
O imobilizado é composto por bens utilizados no desempenho das atividades do NUCLEOS. A
depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais que consideram a vida
útil econômica desses bens, sendo fixado em 10% para móveis e utensílios e 20% para
computadores e periféricos.
O intangível refere-se a gastos com aquisição de software e/ou direitos de uso de sistemas
operacionais de informática e são amortizados à taxa de 20% ao ano ou pelo prazo da licença.
O diferido refere-se a gastos com aquisição e desenvolvimento de sistemas de processamento de
dados e são amortizados à taxa de 20% ao ano.
31/12/2011 Depreciação/amortização Adições
Imobilizado
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos

95
168

(17)
(60)

2
308

(2)
-

78
416

Total do imobilizado

263

(77)

310

(2)

494

-

(1)

56

-

55

83

(35)

-

-

48

346

(113)

366

(2)

597

Intangível
Diferido
Total do ativo permanente

9

Bai 31/12/2012

Exigível operacional
Registra os saldos de obrigações oriundas da atividade regular da Entidade, atualizadas até a
data do balanço, quando aplicável.
2012

2011

Gestão previdencial
Benefícios a pagar
Retenções a recolher

1
191

2
298

Total

192

300

Gestão administrativa
Contas a pagar
Retenções a recolher

595
287

489
187

Total

882

676

50

150

1.124

1.126

Investimentos
Total do exigível operacional
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10
a.

Exigível contingencial
Contingências passivas
Foram registradas provisões em relação aos processos cuja expectativa de perda foi considerada
provável pelos advogados dos escritórios que patrocinam as ações em que a Entidade é parte. As
provisões para contingências são como segue:
2012

2011

Provisões para contingências
Gestão previdencial
Gestão administrativa
Investimentos

2.351
152
4.953

1.173
119
10.451

Total das contingências passivas

7.456

11.743

Em dezembro de 2012, foi reclassificado o montante de R$ 2.045 das provisões para
contingências dos investimentos para a gestão previdencial referente à ação de natureza
cível-previdenciária.
O valor envolvido (estimado) nas ações judiciais em que a Entidade figura como ré, cuja
avaliação de perda foi considerada possível pelos consultores jurídicos, monta, em 31 de
dezembro de 2012, a R$ 3.075 (R$ 188 em 31 de dezembro de 2011).
O NUCLEOS contesta judicialmente a cobrança de débitos tributários referentes a Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), IOF, Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) pela SRF e Procuradoria da Fazenda Nacional,
nos autos da Execução Fiscal nº 0512599-61.2008.4.02.5101, cuja avaliação de perda foi
considerada possível pela consultoria jurídica da Entidade. O valor do débito envolvido,
atualizado em 31 de dezembro de 2012 é de R$ 1767 (R$ 1.695 em 31 de dezembro de 2011) e
está garantido por depósito judicial, efetuado em 30 de outubro de 2008, no valor de R$ 1.703,
que atualizado monta, em 31 de dezembro de 2012, a R$ 2.395 (R$ 2.250 em 31 de dezembro
de 2011).

b.

Contingências ativas
O Instituto, juntamente com outras entidades fechadas de previdência complementar, foi
obrigado a adquirir Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFNDs), o que fez
entre dezembro de 1986 e abril de 1987.
Essas obrigações eram atualizadas pela variação das Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs).
Com o advento do Plano Verão, em janeiro de 1989, as OTNs foram extintas, passando a
atualização a ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC). No entanto, o Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDES), em 4 de junho de 1990, comunicou às entidades que o
rendimento das OFNDs passaria a ser indexado ao valor dos Bônus do Tesouro Nacional
(BTNs).
A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), em
defesa de suas associadas, recorreu ao Judiciário para fazer prevalecer o IPC como índice de
atualização.
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As OFNDs, desde então, deixaram de integrar a carteira de ativos do Instituto. Contudo, a ação
movida pela ABRAPP (processo nº 91.012.3902-3), requerendo o reconhecimento dos expurgos
inflacionários ocorridos entre abril de 1990 e fevereiro de 1991, teve seguimento, tendo
transitado em julgado em novembro de 2010 decisão ao pleito das EFPCs. Com base nessa
decisão, o NUCLEOS efetuou o registro contábil do valor a receber, no montante de
R$ 29.524, de acordo com o laudo técnico elaborado por consultoria especializada, contratada
pela ABRAPP. Esse valor foi revertido em 2011, conforme determinado pela PREVIC, por
meio do Ofício nº 4680/2011/CGMC/DIACE/PREVIC.
Em 30 de junho de 2011, a ABRAPP ingressou no processo com uma petição de execução
contemplando memória discriminada e atualizada de cálculo do débito principal e requerendo a
citação do devedor FND para concordar com os cálculos ou opor embargos.
Em janeiro de 2012, a União ingressou com Ação Rescisória com pedido de antecipação de
tutela, a fim de declarar a improcedência dos pedidos formulados pela ABRAPP no processo
nº 91.012.3902-3 e suspender a execução e o pagamento do valor envolvido no litígio. A
antecipação de tutela foi deferida em parte para suspender a realização de quaisquer pagamentos
até o julgamento da Ação Rescisória. As alegações da União foram contestadas pela ABRAPP e
aguarda-se o julgamento da Ação.

11

Patrimônio de cobertura do plano
O patrimônio de cobertura do plano monta, em 31 de dezembro de 2012, a R$ 1.845.494
(R$1.574.296 em 31 de dezembro de 2011), representando o valor necessário para a cobertura
dos compromissos atuariais do plano de benefícios administrado pela Entidade, calculados na
data do balanço.

a.

Provisões matemáticas
Correspondem à diferença entre o valor atual dos compromissos futuros estabelecidos no
regulamento do Plano de Benefícios administrado pelo NUCLEOS e o valor atual das
contribuições futuras previstas para cobertura daqueles compromissos.
2012

2011

424.424

355.880

Benefícios a conceder
Benefício definido estruturado em regime de capitalização
programado
Benefício definido estruturado em regime de capitalização
não programado

1.411.190

1.219.784

60.253

53.537

Total de benefícios a conceder

1.471.443

1.273.321

(50.373)

(54.905)

1.845.494

1.574.296

Provisões matemáticas
Benefícios concedidos
Benefício definido estruturado em regime de
capitalização

(-) Provisões matemáticas a constituir
(-) Serviço passado
Total das provisões matemáticas
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Benefícios concedidos
Registra a diferença entre o valor atual dos compromissos futuros do Plano em relação aos
atuais assistidos e o valor atual das contribuições futuras destes participantes.

Benefícios a conceder
Registra a diferença entre o valor atual dos compromissos futuros do Plano para com os
participantes ativos e o valor atual das contribuições futuras destes participantes.

Provisões matemáticas a constituir
Destinadas à cobertura de compromissos previdenciários apurados na data de implantação do
Plano (Serviço Passado). Essa provisão reflete o custo com os participantes que já se
encontravam em atividade na empresa patrocinadora na data de criação do plano.
O custeio para cobertura dessa provisão é de responsabilidade exclusiva das empresas
patrocinadoras, e o término da amortização está previsto para ocorrer em novembro de 2020.

Premissas atuariais
As principais premissas atuariais utilizadas nas avaliações de 2012 e 2011 estão resumidas a
seguir:

Tábua de mortalidade
geral
Tábua de mortalidade de
inválidos
Tábua de entrada em
invalidez
Crescimento real de
salários
Taxa anual de juros

b.

2012

2011

AT-2000
desagravada em 10%
AT-1949, segregada
por sexo, agravada
em 100%

AT-2000 desagravada
em 10%
AT-1949, segregada por
sexo, agravada em
100%

Alváro Vindas

Alváro Vindas

2,01% a.a.
6% a.a.

2,01% a.a.
6% a.a.

Equilíbrio técnico
Em 31 de dezembro, a Entidade apurou o seguinte resultado:
2012

2011

Resultados realizados
Até o exercício anterior
No exercício atual

-

(1.186)
1.186

Superávit/déficit técnico acumulado

-

-
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O resultado realizado no exercício atual pode ser assim apresentado:
Gestão previdencial
Adições
Contribuições previdenciais
Remuneração das contribuições em atraso
Provenientes de contribuições contratadas
Total das adições
Deduções
Benefícios de prestação continuada
Institutos
Provisão de créditos de liquidação duvidosa
Outras despesas
Total das deduções

2012

2011

69.071
4.383
133.227

38.628
4.149
113.930

206.681

156.707

(37.287)
(242)
(105.180)
(292)

(32.161)
(289)
(81.938)
(3)

(143.001) (114.391)

Constituição de contingências

(1.089)

(216)

Custeio administrativo previdencial

(10.504)

(5.825)

Resultado dos investimentos do PBB

338.503

121.276

Constituição de provisões matemáticas

(271.198) (156.365)

Constituição de fundo previdencial

(119.392)

-

-

1.186

Superávit/(déficit) do exercício

O resultado da gestão administrativa no exercício é apresentado como segue:
Gestão administrativa
Receitas
Custeio administrativo previdencial
Custeio administrativo dos investimentos
Taxa de administração de empréstimos
Receitas diretas
Total das receitas
Despesas
Pessoal e encargos
Treinamento/congressos e seminários
Viagens e estadias
Serviços de terceiros
Despesas gerais
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2012

2011

10.504
1.402
88
74

5.825
3.821
180
131

12.068

9.957

(6.809)
(133)
(149)
(1.690)
(2.491)

(5.504)
(99)
(108)
(1.681)
(2.416)
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Gestão administrativa

2012

2011

(113)

(114)

(11.385)

(9.922)

Constituição de contingências

(34)

(35)

Resultado dos investimentos do PGA

894

486

Constituição de fundo administrativo

1.543

486

Depreciação/amortização
Total das despesas

O resultado dos investimentos no exercício é apresentado como segue:
Investimentos

2012

2011

Rendas/variações líquidas
Títulos públicos
Créditos privados e depósitos
Fundos de investimento
Investimentos imobiliários
Empréstimos a participantes
Outros investimentos

3.847
327.678
3.141
109
381

6
4.652
102.953
17.645
1.765
1.147

Total das rendas/variações líquidas

335.156

128.168

Reversão/(constituição) de contingências

6.044

(2.392)

Custeio administrativo dos investimentos

(1.490)

(3.821)

(313)

(193)

339.397

121.762

Constituição de fundos de investimentos
Resultado dos investimentos (PBB e PGA)
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Fundos
Os fundos constituídos apresentam em 31 de dezembro os seguintes saldos:
2012

2011

Fundos previdenciais
Fundos administrativos
Fundos dos investimentos

119.392
5.508
1.155

3.965
842

Total

126.055

4.807

Fundo previdencial
O fundo previdencial é o fundo previsto em nota técnica atuarial, constituído com o resultado
superavitário do plano de benefícios no exercício e é destinado a corrigir desequilíbrios
financeiros e atuariais provenientes da redução da taxa real de juros utilizada no cálculo das
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provisões matemáticas. O fundo será atualizado mensalmente pela taxa de retorno dos
investimentos do Plano Básico de Benefícios.

Fundo administrativo
O fundo administrativo é constituído pelo excedente verificado na apuração do resultado da
gestão administrativa, com a finalidade de suprir eventuais necessidades de cobertura de
despesas na manutenção das atividades administrativas, em consonância com o Regulamento do
Plano de Gestão Administrativa (PGA). O fundo é atualizado pela rentabilidade dos
investimentos nos quais possua recursos aplicados.

Fundos de investimento
Os fundos de investimento são compostos pelo fundo de liquidez, destinado à cobertura de
inadimplência na carteira de empréstimos; e pelo fundo de quitação por morte, destinado à
liquidação de saldo devedor de empréstimos no caso de falecimento do mutuário. Os fundos são
corrigidos pela rentabilidade dos investimentos.
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Custeio administrativo e rateio das despesas administrativas
A Entidade adota a taxa de administração para o custeio das despesas administrativas, cujo
limite é de 1% dos recursos garantidores do plano de benefícios no final do exercício a que se
referem, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo, nos termos da Resolução CGPC nº 29,
de 31 de agosto de 2009.
A taxa de administração é formada pela parcela das contribuições dos patrocinadores,
participantes e assistidos, pelo resultado dos investimentos, ajustados pelas receitas
administrativas diretas e a rentabilidade do fundo administrativo, conforme definido no
Regulamento PGA.
O rateio das despesas administrativas entre a gestão previdencial e de investimentos é precedido
da análise da natureza, e a atividade envolvida podendo ser classificada diretamente na gestão
previdencial ou investimentos, dependendo da especificidade, ou rateada com a utilização de
percentuais de mão de obra aplicada direta ou proporcional em cada atividade da Entidade.

*

*

Norman Victor Walter Hime
Presidente e Diretor de Benefícios interino
CPF - 344.225.527-91

*

Luiz Claudio Levy Cardoso
Diretor Financeiro
CPF - 776.079.377-49

Reginaldo de Santana Ribeiro
Contador - CRC/RJ - 091.582/O-2
CPF - 712.625.203-04
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