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A – CONTEÚDO GERAL
1. Identificação
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT

Código SIORG: 1988

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
Principal Atividade: Fabricação de obras de caldeiraria pesada
Telefones/Fax de contato:

(21) 2533-3485

Código CNAE: 2513-6/00
(21) 3781-4300

FAX: (21) 2688-3076

Endereço eletrônico: nuclep@nuclep.gov.br
Página da 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 da 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: alterado e copiado na íntegra na 70ª Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, de 29/07/2009,
registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 05/08/2009, sob o n° 00001938622 e publicada no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 08/10/2009.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Não há

Nome
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI
Não há

Nome
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora
Não há

Código SIAFI da Gestão
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2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticas
2.1. Responsabilidades institucionais da unidade – Papel da unidade na execução das
políticas públicas
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, localizada em Itaguaí/RJ, é uma indústria de base
produtora de bens de capital sob encomenda, que atua preferencialmente na área de caldeiraria pesada.
Foi criada pelo Decreto nº 76.805, 16 de dezembro de 1975, com o objetivo de projetar, desenvolver,
fabricar e comercializar componentes pesados relativos à usinas nucleares, à construção naval e
“offshore” e à outros projetos.
A NUCLEP tem vinte e nove anos de atividades operacionais, cujo início ocorreu em maio de 1980.
Neste período, tem agregado à história do país muito de sua própria trajetória, comprovada pelo
fornecimento de componentes pesados de grande complexidade técnica e alto conteúdo tecnológico
para a indústria nuclear, tais como, vasos de pressão do reator, geradores de vapor, pressurizadores,
acumuladores e estruturas do núcleo do reator, condensadores de vapor, contadores de radiação de
corpo inteiro, “racks” supercompactos para armazenamento de elementos combustíveis e demais
trocadores de calor.
O “know-how” tecnológico que a NUCLEP acumulou durante anos de atuação, partindo da então
incipiente indústria nuclear, fez com que a empresa aproveitasse seu potencial industrial, abrindo novos
mercados. Assim, aproveitando as características de suas instalações e o potencial de seu corpo técnico,
vem atuando como complementadora do parque industrial nacional, adquirindo em consequência,
capacitação para o fornecimento de componentes pesados de alta tecnologia, tais como reatores, vasos
de pressão, trocadores de calor, hidrociclones, tanques, mesas de prensa, estruturas metálicas pesadas,
atendendo a uma demanda específica, tanto no Brasil quanto no exterior, para os campos das indústrias:
“offshore”, química e petrolífera, naval, siderúrgica, mineração, hidrelétrica, termoelétrica, petróleo e
gás.
No setor naval, a empresa se destacou na fabricação dos cascos resistentes dos submarinos da Marinha
do Brasil. A partir de 1986, a NUCLEP iniciou o desenvolvimento da tecnologia de fabricação de
cascos resistentes para a produção em série de submarinos. A NUCLEP já fabricou o casco resistente
para quatro submarinos e, desta forma, em parceria com a Marinha do Brasil, possibilitou ao país ser
integrante do limitado grupo de nações detentoras desta tecnologia.
Tornou-se, assim, uma empresa detentora de tecnologia e habilitada ao fornecimento de componentes
pesados para as indústrias nuclear e convencional como objetivo.
Em virtude da descontinuidade do Programa Nuclear Brasileiro, ocorrida na década de 80, a NUCLEP
durante muitos anos esteve com as atividades muito reduzidas, utilizando-se de muito pouco de sua
capacidade instalada.
Foi, entretanto, a partir do ano de 2004, que se iniciou o processo de revitalização operacional da
empresa, visando ampliar o escopo das atividades da NUCLEP, com a adoção de novas diretrizes
empresariais, implementadas pela gestão atual, em atendimento às políticas do Governo Federal em
demandas estratégicas da nação em equipamentos e componentes pesados, objetivando o aumento do
conteúdo nacional no fornecimento de bens e serviços.
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Tais medidas que foram absolutamente necessárias para a consolidação do aumento substancial da
capacidade de produção da NUCLEP, permitiram à empresa a diversificação de produtos, com a
fabricação de obras de grande porte e de alta complexidade técnica, que merecem destaque em 2009:
 o início do fornecimento, no segmento nuclear, com desenvolvimento de tecnologia e nacionalização,
de componentes para as obras de expansão das instalações fabris da Indústrias Nucleares do Brasil
– INB, em Resende-RJ, como a estação de lavagem de cilindros 30B e do protótipo de contêiner de
transporte terrestre e marítimo de elementos combustíveis, dentre outros;
 o prosseguimento do contrato de fornecimento, no segmento nuclear, de equipamentos para a planta
química do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP;
 a continuidade do contrato de construção dos blocos estruturais da plataforma semisubmersível P56, firmado com a BrasFels, propiciou a consolidação dos conhecimentos e da tecnologia de
construção destes blocos, projetando a NUCLEP como fornecedor potencial para as estruturas
“offshore” tanto para perfuração quanto para produção dos futuros campos, incluindo a área do présal. Ao final de 2009, a NUCLEP já havia entregue 24 dos 28 blocos contratados, cujo escopo de
fabricação é de 8,4 mil toneladas. A entrega do último bloco está programada para março de 2010.
 o fornecimento de equipamentos (vasos de pressão, tanques, aquecedores, resfriadores e flotador),
para diversas unidades da PETROBRAS, localizadas na Bacia de Campos-RJ e nos estados Rio
Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo, por meio de contratos diretos firmados
entre a NUCLEP e a PETROBRAS, no final de 2008;
 a continuidade do contrato com a empresa GE, dos Estados Unidos da América, para a fabricação de
12 carcaças de exaustão de fluxo duplo para turbinas a vapor, destinadas a usinas termelétricas no
exterior, cuja obra foi iniciada no mês de outubro de 2008. O escopo totaliza 1,9 mil toneladas, com
prazo de entrega final em 2012. A primeira carcaça está programada para ser entregue em março de
2010;
 a continuidade do contrato com a empresa IMPSA, da Argentina, para a fabricação de componentes
de turbinas (distribuidores, anéis inferiores e anéis de descarga), com peso total de 4,0 mil
toneladas, destinados ao Complexo Energético Manuel Piar, na Venezuela, cuja obra foi iniciada no
final de 2008;
 a continuação da participação efetiva em reuniões internacionais do Projeto IRIS – International
Reactor Innovative and Secure -, que trata do desenvolvimento de um reator nuclear de geração
III+, projeto este realizado por diversas empresas, laboratórios e universidades de 10 países, dentre
os quais o Brasil, representado pela NUCLEP, cuja participação compreende o projeto e a
fabricação de componentes nucleares para os sistemas primário e secundário das futuras centrais
nucleares que utilizarão o reator IRIS. A próxima reunião geral do projeto ocorrerá em maio de
2010;
 Os dois contratos firmados com a PETROBRAS, sendo um para serviços de recuperação do BOP e
outro para modificação nas estruturas do BOP Carrier e do “trolley”, incluindo a desmontagem, o
transporte e a montagem final, na Plataforma P-23, contribuíram para diversificar a participação da
NUCLEP em obras “offshore” com maior valor agregado, como prestadora de serviços de alta
tecnologia neste segmento.
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2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais
Neste exercício de 2009, a NUCLEP em razão de sua missão institucional, procurou adequar a estrutura
programática das ações do PPA sob sua responsabilidade à expressão de suas atividades visando, acima
de tudo, reverter a sua situação empresarial buscando, a médio prazo, o equilíbrio econômicofinanceiro, estabelecendo medidas de atuação calcadas em ajustar os custos fixos, aumentar o
faturamento, diversificar os produtos por ela fabricados, incorporar novas tecnologias de fabricação em
seu “status quo” e, sobretudo, permitir acompanhar o seu desempenho quanto ao cumprimento de suas
atribuições diretas de atender às demandas estratégicas da nação em equipamentos e componentes
pesados.
O desenvolvimento das ações coordenadas com a execução das atividades em sua unidade industrial,
tem sido a estratégia para atender aos compromissos ligados às atribuições direcionadas para produção,
para o aprimoramento de programas de capacitação de recursos humanos e para o aperfeiçoamento do
parque fabril necessário à revitalização operacional.
A ação de incentivo do Governo Federal ao desenvolvimento industrial do país, mormente de aumentar
o conteúdo nacional no fornecimento de bens e serviços, em decorrência do atual cenário de acelerada
evolução tecnológica e de internacionalização de negócios, faz com que o papel da NUCLEP seja de
grande importância tanto pela experiência comprovada na fabricação de equipamentos e estruturas de
grande porte e alta qualidade quanto pelas características únicas de sua capacidade instalada.
Características essas que são fundamentais para a inclusão de novos produtos, com maior valor
agregado.
Com a demanda interna que tem se mostrado aquecida em vários setores de atividade econômica, como
Petróleo e Gás, Metalurgia, Etanol, Naval e Geração de Energia e, em consonância com as diretrizes de
seu órgão supervisor, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a NUCLEP implementou ações para o
alcance das metas estabelecidas em seu Planejamento Estratégico de Negócios para o período de 2007 a
2012, calcado numa alavancagem de gestão empresarial por resultado, de forma a criar uma
diferenciação competitiva junto ao mercado e, consequentemente, o incremento de seu faturamento para
o alcance do equilíbrio econômico-financeiro.
O processo em curso, visando a resgatar antigas vocações e novas oportunidades de negócios, cria
condições para a consecução dessa iniciativa de recuperação da unidade industrial da NUCLEP, que
suporta as adequações e ampliações das instalações disponíveis para uma nova visão de negócios, e que
foi desenhada a partir do reconhecimento do importante papel estratégico do setor de bens de capital no
processo de desenvolvimento da economia brasileira.
As vendas no ano de 2009 atingiram o montante de R$ 22.816.001,18, ficando aquém das metas
previstas, devido ao adiamento da assinatura de vários contratos, principalmente aos relativos aos
equipamentos para a usina nuclear Angra 3, à fabricação dos cascos resistentes para os novos
submarinos da Marinha do Brasil, e de componentes para plataformas “offshore”, que foram previstos
para serem firmados em 2009, e que deverão ser consolidados em 2010. Em 2009, as vendas ficaram
assim distribuídas, para os diversos segmentos de negócio:
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VENDAS 2009: SEGMENTOS DE NEGÓCIO
(milhões de reais)
0,14
1%

PETRÓLEO

1,45
6%

NUCLEAR

OUTROS

21,22
93%

A evolução das vendas e conseqüentes faturamentos, nos últimos anos, podem ser observados,
conforme a seguir:

NUCLEP - EVOLUÇÃO DAS VENDAS
2001 a 2009
250.000.000,00

( R$ )

200.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

0,00
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ano

7

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
AV. GEN. EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, N° 200 - 23825-410 - ITAGUAÍ - RJ - TEL.: (21) 3781-4300/ FAX : (21) 2688-3076
CNPJ: 42.515.882/0003-30 - E. MAIL: nuclep@nuclep.gov.br

NUCLEP - EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO
2001 a 2009
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Com base nos objetivos estratégicos estabelecidos neste planejamento, quer seja tornar a empresa capaz
de contribuir com os programas de Governo na área industrial, quer seja realizar obras de interesse
estratégico para o Estado brasileiro, onde a indústria privada seja não-competitiva, a meta estimada de
vendas para o exercício de 2010 é da ordem de R$ 360 milhões, distribuídas nos seguintes segmentos
de negócios:
 Área Nuclear: R$ 100 milhões
 Marinha do Brasil: R$ 150 milhões
 Petróleo e Gás: R$ 100 milhões
 Outros: R$ 10 milhões

2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade
2.3.1. Relação dos Programas
As ações sob responsabilidade da NUCLEP estão inseridas no Programa 1113 – Nacional de Atividades
Nucleares, gerenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. Tais ações inserem-se no
segmento de Modernização Industrial do conjunto de Projetos/Ações da Política Industrial, Tecnológica
e de Comércio Exterior (PITCE) executados no âmbito do MCT.
Portanto, conforme descrito acima, esse programa não é de responsabilidade da NUCLEP.
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2.3.2. Principais Ações do Programa
As principais ações do Programa 1113, coordenadas pela NUCLEP, são:
Ação 4930: Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia; e
Ação 2485: Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada.
As outras ações da NUCLEP, também incluídas no Programa 1113, são as seguintes:
Ação 2004: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes;
Ação 2011: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados;
Ação 2012: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados;
Ação 2272: Gestão e Administração do Programa;
Ação 0110: Contribuição à Previdência Privada.
2.3.2.1. Ação 4930: Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta
Tecnologia.
Tabela 1 – Dados gerais da ação

PROGRAMA: NACIONAL DE ATIVIDADES NUCLEARES ( 1113 )
AÇÃO: Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta
Tecnologia ( 4930 )
Tipo:

Atividade.

Finalidade:

Produzir equipamentos, sob encomenda, na área de bens
de capital, para as indústrias nuclear e pesada de alta
tecnologia, visando à auto-suficiência em setores
específicos de interesse nacional e ao fortalecimento das
exportações no âmbito das indústrias de base.

Descrição:

Projeto, fabricação e montagem de equipamentos para as
indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia, que são
realizados utilizando-se as instalações fabris e portuárias,
maquinaria, corpo técnico qualificado e tecnologia da
Companhia.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas:

NUCLEP

Coordenador nacional da ação:

Jaime Wallwitz Cardoso

Unidade executora:

NUCLEP
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Áreas responsáveis por gerenciamento ou
execução da ação:

Diretoria Industrial

2.3.2.2. Ação 2485: Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada
Tabela 2 – Dados gerais da ação
PROGRAMA: NACIONAL DE ATIVIDADES NUCLEARES ( 1113 )
AÇÃO: Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada ( 2485 )
Tipo:

Atividade.

Finalidade:

Capacitar profissionais para as indústrias nuclear e pesada
de alta tecnologia, nas diferentes áreas metal-mecânica,
em função das peculiaridades técnicas, de segurança e
ambientais.

Descrição:

Utilização de instalações escolares, laboratórios, oficinas e
programas específicos de formação de mão-de-obra
especializada voltadas às atividades de qualificação de
jovens para o primeiro emprego e à requalificação de
pessoal.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas:

NUCLEP

Coordenador nacional da ação:

Jaime Wallwitz Cardoso

Unidade executora:

NUCLEP

Áreas responsáveis por gerenciamento ou
execução da ação:

Centro de Treinamento Técnico da NUCLEP

2.3.2.3. Ação 2004: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus
Dependentes
Tabela 3 – Dados gerais da ação
PROGRAMA: NACIONAL DE ATIVIDADES NUCLEARES ( 1113 )
AÇÃO: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus
Dependentes ( 2004 )
Tipo:

Atividade.

Finalidade:

Proporcionar aos servidores, empregados, seus
dependentes e pensionistas condições para manutenção da
saúde física e mental.
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Descrição:

Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e
odontológica aos servidores e empregados, ativos e
inativos, dependentes e pensionistas.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas:

NUCLEP

Coordenador nacional da ação:

Jaime Wallwitz Cardoso

Unidades executoras:

NUCLEP

Áreas responsáveis por gerenciamento ou
execução da ação:

Diretoria Administrativa

2.3.2.4. Ação 2011: Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados.
Tabela 4 – Dados gerais da ação
PROGRAMA: NACIONAL DE ATIVIDADES NUCLEARES ( 1113 )
AÇÃO: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados ( 2011 )
Tipo:

Atividade.

Finalidade:

Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela
União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio
parcial das despesas realizadas com transporte coletivo
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares,
servidores e empregados públicos da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição
de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e
sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e
da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências para
os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n°
7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de
agosto de 2001.

Descrição:

Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de
natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das
despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e
empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica
e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências
para os locais de trabalho e vice-versa.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas:

NUCLEP

Coordenador nacional da ação:

Jaime Wallwitz Cardoso

Unidade executora:

NUCLEP
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Áreas responsáveis por gerenciamento ou
execução da ação:

Diretoria Administrativa

2.3.2.5. Ação 2012: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Tabela 5 – Dados gerais da ação
PROGRAMA: NACIONAL DE ATIVIDADES NUCLEARES ( 1113 )
AÇÃO: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados ( 2012 )
Tipo:

Atividade.

Finalidade:

Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia,
pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com
recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do
servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticketalimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.

Descrição:

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de
pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e
empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou
mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou
refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas:

NUCLEP

Coordenador nacional da ação:

Jaime Wallwitz Cardoso

Unidade executora:

NUCLEP

Áreas responsáveis por gerenciamento ou
execução da ação:

Diretoria Administrativa

2.3.2.6. Ação 2272: Gestão e Administração do Programa.
Tabela 6 – Dados gerais da ação
PROGRAMA: NACIONAL DE ATIVIDADES NUCLEARES ( 1113 )
AÇÃO: Gestão e Administração do Programa ( 2272 )
Tipo:

Atividade.

Finalidade:

Constituir um centro de custos administrativos dos
programas, agregando as despesas que não são passíveis
de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
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Descrição:

Essas despesas compreendem: serviços administrativos;
pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria
ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e
conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou
alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da
informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao
desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos;
despesas com viagens e locomoção (aquisição de
passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de
informações gerenciais internos; estudos que têm por
objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação
de políticas públicas; promoção de eventos para discussão,
formulação e divulgação de políticas, etc; produção e
edição de publicações para divulgação e disseminação de
informações sobre políticas públicas e demais atividadesmeio necessárias à gestão e administração do programa.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas:

NUCLEP

Coordenador nacional da ação:

Jaime Wallwitz Cardoso

Unidade executora:

NUCLEP

Áreas responsáveis por gerenciamento ou
execução da ação:

Não aplicável

2.3.2.7. Ação 0110: Contribuição à Previdência Privada.
Tabela 7 – Dados gerais da ação
PROGRAMA: NACIONAL DE ATIVIDADES NUCLEARES ( 1113 )
AÇÃO: Contribuição à Previdência Privada ( 0110 )
Tipo:

Operação Especial.

Finalidade:

Assegurar que as autarquias, as fundações, as
empresas públicas, as sociedades de economia
mista e as demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União possam contribuir como
patrocinadoras às entidades fechadas de
previdência privada nos termos da Lei 8.020/90 e
alterações.

Descrição:

Pagamento da participação da patrocinadora
(contribuição) conforme plano de custeio (custos
do plano de
benefícios), de acordo com o Decreto 606/92.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas:

NUCLEP
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Coordenador nacional da ação:

Jaime Wallwitz Cardoso

Unidade executora:

NUCLEP

Áreas responsáveis por gerenciamento ou
execução da ação:

Não aplicável.

2.4. Desempenho Operacional
Preliminarmente às informações relativas ao desempenho operacional da NUCLEP, em conformidade
com os instrumentos normativos pertinentes, fazemos breves considerações acerca da gestão
empresarial no exercício de 2009, destacando alguns pontos positivos e negativos que impactaram as
metas institucionais e/ou programáticas traçadas, a saber:
Impactos Positivos:


Afirmação da capacidade da NUCLEP, já reconhecida pelo mercado, de fornecer equipamentos de
grande porte para o setor nuclear e off-shore, de obras pioneiras no Brasil. Com isso, a NUCLEP
atinge um dos principais objetivos desta administração, qual seja o de capacitar a empresa à atender
as demandas estratégicas do país, alcançando reconhecimento nacional e internacional como
fabricante de equipamentos pesados.



Entrega dos Blocos Estruturais do casco da Plataforma P-56, com eficiência e qualidade atestadas e
reconhecidas pela Petrobras e pelo contratante, no prazo.



Aumento significativo do faturamento em 2009 e previsto para 2010. Até 2003 o faturamento da
Nuclep variou entre 3 e 7 milhões de reais. De 2004 até os dias atuais, o faturamento da NUCLEP
aumentou consideravelmente, chegando a 79 milhões de reais em 2009. As perspectivas para 2010
são de que a NUCLEP continue aumentando de forma significativa seu faturamento. Destaque-se
que referido faturamento inclui o cumprimento da finalidade precípua da Companhia, haja vista
estarem sendo negociados contratos para a fabricação de equipamentos para a Usina Nuclear de
Angra 3, bem como para os cascos resistentes dos 4 submarinos nucleares da Marinha do Brasil,
cujos contratos serão assinados em 2010, além de outras encomendas em negociação.



Redução do percentual da Fonte 100 sobre as receitas da companhia de 80% (até 2004) para 63%
em 2009.



Melhoria dos resultados operacionais no Balanço da empresa.



Recuperação do parque fabril da NUCLEP, por meio do retrofitting de máquinas inoperantes e/ou
com operação deficiente há mais de 10 anos.



Reintegração de Posse do Terminal Portuário da NUCLEP, que há anos vinha sendo explorado e
operado com total inadimplência contratual pelo Arrendante.



Implantação efetiva do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração-PCCR da NUCLEP, por meio da
eliminação do denominado “enquadramento cego” na empresa e, consequentemente, da
implementação das tabelas salariais do PCCR na sua totalidade.



Equacionamento da dívida com o Nucleos (quantia incontroversa).
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Impactos Negativos:


Ausência de capacidade plena para investimento.



Investimentos realizados com recursos provenientes dos faturamentos das encomendas, como, por
exemplo, os retrofittings, acarretando impacto negativo no fluxo de caixa.



Ausência de Capital de Giro, que compromete a geração de caixa e, consequentemente, a
estabilidade financeira, freando de forma substancial o crescimento da Companhia.



Ausência de solução para a transferência da titularidade do terreno da fábrica, da INB para a
NUCLEP.

2.4.1. Programação Orçamentária
Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

24207

Código SIAFI da UGO
113208

Programação das Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários

2 – Juros
e
Encargos
1 – Pessoal e Encargos Sociais da Dívida

3- Outras Despesas Correntes

Exercícios

LOA

2008

2008 2009

2008

2009

Dotação proposta pela UO

49.584.916,00 55.695.440,00

-

-

33.115.607,00

81.814.593,00

PLOA

49.584.916,00 55.695.440,00

-

-

33.115.607,00

81.814.593,00

LOA

49.584.916,00 55.695.440,00

-

-

33.115.607,00

81.814.593,00

Suplementares

12.391.015,00 34.850.000,00

-

-

48.438.997,00

47.147.040,00

Especiais
CRÉDITOS

2009

Extraordinários

Abertos

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.554.604,00

128.972.404,00

Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

61.975.931,00 90.545.440,00

10.771,00
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Programação das Despesas de Capital
4 – Investimentos

CRÉDITOS

LOA

Origem dos Créditos
Orçamentários

5 – Inversões
Financeiras

6- Outras Despesas
de Capital

Exercícios

Dotação proposta pela UO

2008
2009
2.358.000,00 4.404.338,00

2008
-

2009
-

2008
-

2009
-

PLOA

2.358.000,00 4.404.338,00

-

-

-

-

LOA

2.358.000,00 4.404.338,00

-

-

-

-

Suplementares

10.793.200,00

432.960,00

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

Créditos Cancelados

-

-

-

-

-

-

Outras Operações

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Especiais
Extraordinários

Total

13.151.200,00 4.837.298,00

Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Origem dos Créditos
Orçamentários

9 – Reserva
de
Contingênci
a

Exercícios

CRÉDITOS

LOA

2008

2008

2009

2008

2009

82.700.523,00 137.510.033,00

2.358.000,00

4.404.338,00

-

-

82.700.523,00 137.510.033,00

2.358.000,00

4.404.338,00

-

-

LOA

82.700.523,00 137.510.033,00

2.358.000,00

4.404.338,00

-

-

Suplementares

60.830.012,00

81.997.040,00 10.793.200,00

432.960,00

-

-

Dotação proposta pela
UO
PLOA

Abertos
Reabert
os
Abertos
Extraordinári
Reabert
os
os
Créditos Cancelados
Especiais

Outras Operações
Total

-

2009

10.771,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.837.298,00

-

-

143.530.535,00 219.517.844,00 13.151.200,00
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Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Despesas Correntes
UG
concedente
ou
recebedora

Natureza da
Movimentação de
Crédito
Interna
Externa

Concedidos
Recebidos
Concedidos
Recebidos

Natureza da
Movimentação de
Crédito
Interna
Externa

-

Classificação
da ação

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

Despesas de Capital

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

-

-

-

UG
concedente
ou
recebedora

Classificação
da ação

4Investimentos

5- Inversões
Financeiras

6 – Outras
Despesas de
Capital

-

-

-

-

-

Concedidos
Recebidos
Concedidos

Durante o exercício não houveram créditos orçamentários concedidos ou recebidos de UG não
associada à UJ,por este motivo não existem informações para esta planilha.

2.4.2. Execução Orçamentária
Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ
Despesas por Modalidade de Contratação
Modalidade de Contratação
Licitação
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão
Concurso
Consulta
Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
Diárias
Outros (NÃO SE APLICA)

Despesa Empenhada
2008
2009
50.897.039,21
82.691.118,00
156.542,57
2.961.694,43
3.297.285,69
34.058.811,61
42.587.351,66
36.649.938,08
13.876.533,17
24.466.183,18
39.122.047,01
9.563.102,41
17.944.612,41
14.903.080,77
21.177.434,60
1.278.805,77
1.480.032,06
1.278.805,77
1.480.032,06
61.113.731,46
90.208.790,18
61.113.731,46
90.208.790,18
4.878.574,37
10.233.183,96

Despesa Liquidada
2008
2009
50.897.039,21
82.691.118,00
156.542,57
2.961.694,43
3.297.285,69
34.058.811,61
42.587.351,66
13.876.533,17
36.649.938,08
24.466.183,18
39.122.047,01
9.563.102,41
17.944.612,41
14.903.080,77
21.177.434,60
1.278.805,77
1.480.032,06
1.278.805,77
1.480.032,06
61.113.731,46
90.208.790,18
61.113.731,46
90.208.790,18
4.878.574,37
10.233.183,96
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Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
Grupos de Despesa
1 – Despesas de Pessoal
1o. Elem. Desp. 11
2o. Elem. Desp. 13
3o. Elem. Desp. 07
3o. Elem. Desp. 16
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida
Demais elementos do grupo
3- Outras Despesas Correntes
1o. Elem. Desp. 39
2o. Elem. Desp. 30
3o. Elem. Desp. 91
Demais elementos do grupo

Despesa Empenhada
2008
2009
61.113.731,46
90.208.790,18
37.056.393,59
52.409.726,96
15.590.122,52
24.194.995,06
3.312.798,00
6.524.818,82
3.554.417,35
5.579.249,34
1.600.000,00
1.500.000,00
72.869.404,38
128.689.083,03
56.399.366,02
107.021.460,71
9.668.152,70
9.252.054,31
3.878.290,06
5.103.057,95
2.923.595,60
7.312.510,06

RP não
Despesa Liquidada
processados
2008
2009
2008 2009
61.113.731,46
90.208.790,18
37.056.393,59
52.409.726,96
15.590.122,52
24.194.995,06
3.312.798,00
6.524.818,82
3.554.417,35
5.579.249,34
1.600.000,00
1.500.000,00
72.869.404,38
128.689.083,03
56.399.366,02
107.021.460,71
9.668.152,70
9.252.054,31
3.878.290,06
5.103.057,95
2.923.595,60
7.312.510,06
-

Valores Pagos
2008
2009
60.076.774,72
90.022.214,02
36.824.368,03
52.223.150,80
14.785.191,34
24.194.995,06
3.312.798,00
6.524.818,82
3.554.417,35
5.579.249,34
1.600.000,00
1.500.000,00
59.852.677,04
113.205.031,42
44.357.736,36
93.941.346,94
8.979.709,01
8.962.598,88
3.876.261,96
5.103.057,95
2.638.969,71
5.198.027,65
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Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
Grupos de Despesa
4 - Investimentos
1- Elem. Desp. 39
1- Elem. Desp. 52
2- Elem. Desp. 52
2- Elem. Desp. 39
3- Elem. Desp. 30
3- Elem. Desp. 51
Demais elementos do grupo
5 - Inversões Financeiras
Demais elementos do grupo
6 - Amortização da Dívida
Demais elementos do grupo

Despesa Empenhada
2008
2009
8.651.198,15
4.837.298,00
7.711.859,75
2.865.635,91
832.531,48
1.145.445,56
91.166,26
546.604,27
15.640,66
279.612,26
-

RP não
processados
Despesa Liquidada
2008
2009
2008
2009
8.651.198,15
4.837.298,00
7.711.859,75
2.865.635,91
832.531,48
1.145.445,56
91.166,26
546.604,27
15.640,66
279.612,26
-

-

Valores Pagos
2008
2009
3.124.239,95
3.744.073,89
2.279.114,85
2.415.765,09
772.749,98
564.992,52
56.734,46
546.604,27
15.640,66
216.712,01
-
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Execução Orçamentária de Créditos recebidos pela UJ por Movimentação
Despesas por Modalidade de Contratação
Despesa Empenhada
2008
2009
-

Modalidade de Contratação
Licitação
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão
Concurso
Consulta
Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
Diárias
Outros

Despesa Liquidada
2008
2009
-

Durante os exercícios de 2008/2009, a empresa não foi beneficiaria de créditos recebidos por
movimentação interna e externa, por este motivo não existem informações para esta planilha.
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
Grupos de Despesa
1 – Despesas de Pessoal
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da
Dívida
Demais elementos do grupo
3- Outras Despesas Correntes
Demais elementos do grupo

Despesa
Empenhada
2008
2009
-

Despesa
Liquidada
2008
2009
-

RP não
processados
2008
2009
-

Valores Pagos
2008
2009
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Durante os exercícios de 2008/2009, a empresa não foi beneficiaria de créditos recebidos por
movimentação interna e externa, por este motivo não existem informações para esta planilha.
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Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa
4 - Investimentos
Demais elementos do grupo
5 - Inversões Financeiras
Demais elementos do grupo
6 - Amortização da Dívida
Demais elementos do grupo

Despesa
Despesa
RP não
Valores
Empenhada Liquidada processados
Pagos
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
-

Durante os exercícios de 2008/2009, a empresa não foi beneficiaria de créditos recebidos por
movimentação interna e externa, por este motivo não existem informações para esta planilha.

2.4.3. Evolução de Gastos Gerais
DESCRIÇÃO
1. PASSAGENS
2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM
VIAGENS
3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
3.1. Publicidade
3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação
3.3. Tecnologia da informação
3.4. Outras Terceirizações
4. CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
5. SUPRIMENTO DE FUNDOS
TOTAIS

ANO
2008

2007

2009

356.094,24

349.098,01

623.070,35

54.431,78

134.440,79

272.013,43

46.537.610,26 71.107.059,81 126.313.967,19
698.853,94

535.414,95

372.352,55

1.556.120,23

1.062.249,54

8.762.390,98

43.866,61

68.537,69

47.298,78

44.238.769,48 69.440.857,63 117.131.924,86
-

-

-

1.195.095,00

1.278.805,77

1.480.032,06

48.089.061,87 72.869.404,38 128.689.083,03
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Análise Crítica
Nos últimos anos, a NUCLEP vem empreendendo um programa de recuperação do seu potencial de
produção e de faturamento, baseado em metas de planejamento de longo prazo, definidas pela Direção
da empresa:
1Ações para a melhoria da competitividade, que objetivam tornar a empresa mais eficiente nos
vários processos-chave, desde a apresentação das propostas comerciais, até a execução e entrega das
obras contratadas, sempre buscando atender satisfatoriamente os prazos e demais condições pactuadas
com os seus clientes e parceiros. Destacam-se como focos principais a qualidade, a credibilidade e a
produtividade, maximizando as capacidades da empresa, notadamente nos segmentos de usinagem de
componentes de grande porte, tratamento térmico e soldagem, aproveitando diferenciais positivos de
competitividade, tais como as certificações internacionais, a natural vocação para atuar em projetos da
área nuclear e a capacidade de escoar a produção por via marítima;
2Esforço comercial alinhado com os principais pontos da missão da NUCLEP, destacando-se a
inserção da empresa nos grandes projetos estratégicos, propulsores do desenvolvimento nacional, tais
como a produção de equipamentos de grande porte e de alto valor agregado para atender:
a. À manutenção e expansão da indústria petrolífera, em especial as encomendas para
a Petrobras, incluindo neste âmbito os equipamentos para as plataformas de
petróleo, em especial, os blocos estruturais para plataformas semissubmersíveis
offshore, os quais a NUCLEP possui expertise de fabricação;
b. Às encomendas do setor elétrico/hidrelétrico;
c. O setor de construção naval, em especial o programa de modernização da frota da
Marinha Brasileira, com a fabricação dos submarinos convencionais e de propulsão
nuclear;
d. À retomada do programa nuclear brasileiro, considerando a efetiva participação da
empresa na fabricação de equipamentos para a usina nuclear de Angra 3
(acumuladores, condensadores, racks supercompactos dentre outros.
Para concretizar metas ambiciosas, como as acima comentadas, tem sido necessário um substancial
esforço da Diretoria e de todas as áreas da empresa. Sabe-se, entretanto, pelas experiências históricas de
todas as empresas que passaram por processos semelhantes ao da NUCLEP, o grau extremo de
dificuldade para retomar a capacidade produtiva de um parque industrial, considerando também os
longos anos de reduzida atividade, notadamente nas décadas de 1990 e 2000, quando a NUCLEP ainda
aguardava uma redefinição da sua missão, face ao enxugamento do programa nuclear brasileiro
original.
Sem dispor de recursos livres adequados, destinados especificamente para investir na manutenção e
modernização das principais máquinas e processos, a Diretoria, nos últimos anos, vem aplicando
recursos de caixa para atender às emergências que surgem ao longo do tempo, por exemplo, ameaçando
a paralisação das máquinas. Neste contexto, máquinas paradas representam hoje a principal ameaça ao
processo de retomada plena das atividades, o que comprometeria todas as metas de competitividade
almejadas. Fundamental lembrar que o processo de diversificação das atividades da NUCLEP, além de
provocar a redefinição do layout fabril, exige também a criação e alteração dos controles
administrativos, o que ainda não foi totalmente implementado face à ausência de recursos.
Concluindo, a NUCLEP ainda não atingiu um volume de faturamento que permita produzir recursos
excedentes de caixa, decorrentes de suas atividades de produção própria, para atender aos investimentos
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necessários para a retomada plena de suas operações. A cada ano se repete o trinômio – Orçamento
insuficiente / Déficits de caixa ao longo do exercício / Negociação intensa junto ao MCT e parceiros
comerciais para tentar viabilizar a cobertura desses déficits.
Analisando exclusivamente pelo aspecto de risco e retorno de negócios, consideradas as oportunidades
comerciais que hoje se apresentam, a empresa necessitaria de um aporte de recursos livres, via aumento
de capital ou através de parceiros estratégicos, para se preparar adequadamente, com vistas a atingir um
novo patamar de performance de produção e faturamento.
Alguns breves retrospectos financeiros espelham essa nova realidade:
· Nos nove anos, de 1995 a 2003, a NUCLEP registrou receitas próprias acumuladas no
montante de R$ 54,5 milhões;
·
No período subsequente, de 2004 a 2009, acumulou receitas no valor de R$ 222,5 milhões, o
que representou 408,3% de acréscimo, ou seja, em seis anos, em relação aos nove anos
anteriores;
·
Em 2008 e 2009 as receitas próprias foram de R$ 45,6 milhões e R$ 79,2 milhões,
respectivamente, o que espelha uma elevação de 73%. Somente esses dois últimos anos somam
R$ 124,8 milhões, ou 45,1% do total acumulado nos 15 anos.

2.4.4. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela NUCLEP

Função Subfunção
Programa
(1)
(2)

Ação

Tipo da
Ação

Unidade
de
Prioridade
Medida
(3)

Meta a
Meta
Meta
ser
prevista realizada realizada
em 2010

19

662

1113

4930

Atividade

3

tonelada

5.000,00

7.001,00

5.000,00

19

128

1113

2485

Atividade

3

unidade

200,00

29,00

718,00

19

301

1113

2004

Atividade

3

unidade

2.765,00

1.959,00

2.220,00

19

331

1113

2011

Atividade

3

unidade

668,00

715,00

719,00

19

306

1113

2012

Atividade

3

unidade

688,00

715,00

718,00

Legenda:
(1) Funcão:

19 - Ciência e Tecnologia.

(2) Subfunções:
662 – Produção Industrial.
128 – Formação de recursos humanos.
301 – Atenção básica.
331 – Proteção e benefícios ao trabalhador.
306 – Alimentação e nutrição.
(3) Produtos referentes às unidades de medida: Ação 4930 – Equipamento produzido.
Ação 2485 – Profissional capacitado.
Ação 2004 – Pessoa beneficiada.
Ação 2011 – Servidor beneficiado.
Ação 2012 – Servidor beneficiado.
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2.4.4.1. – Análise da Execução Física das Ações
2.4.4.1.1. – Cumprimento das Metas Físicas
1.

Ações 2004, 2011 e 2012 – Essas ações cumpriram seus objetivos de prover alimentação e
transporte adequados a todos os empregados da NUCLEP para o exercício de suas funções, e
de garantir assistência médica e odontológica aos empregados e seus dependentes em níveis
adequados. As metas físicas foram atingidas com exceção da ação 2004, 2.765 pessoas
beneficiadas, que foi fixada acima da quantidade de beneficiários previstos, situação esta que
já foi corrigida para o exercício de 2010.

2.

Ação 4930 – Em 2009, foram produzidas 7.001 toneladas, 20% acima da meta física prevista,
o que garantiu à NUCLEP o faturamento de R$ 79,195 milhões (fonte 250) nesse exercício
contra R$ 64,153 milhões previstos no LOA 2009, ou seja, 23% superior ao previsto. Dessa
forma, esta ação cumpriu o objetivo de proporcionar à NUCLEP os recursos próprios acima
da previsão original da Lei orçamentária para o exercício de 2009.

3.

Ação 2485 – A NUCLEP formou 29 novos profissionais no exercício de 2009, cumprindo,
assim, 14,5% da meta física prevista (200 profissionais capacitados). Entretanto, além da
formação dos 29 novos profissionais, a NUCLEP proporcionou 7.765 horas de treinamento
para melhorar a capacitação dos seus empregados, o que representou, em média, 10,9 horas
por empregado em 2009. A capacitação dos empregados da NUCLEP não foi incluída no
resultado desta ação, o que causou a distorção no seu resultado. Em 2010 não haverá esta
distorção pois a meta física abrangerá profissionais formados e capacitados.

2.4.4.2. – Ações que apresentaram problemas de execução
1.

Apesar de apresentar resultado superior à meta física, a Ação 4930 foi prejudicada pela falta de
recursos financeiros adequados para a sua execução. Alguns contratos tiveram seus prazos e,
conseqüentemente, o seu faturamento prejudicado no exercício de 2009 pela dificuldade de
adquirir os materiais e serviços necessários à sua consecução, por falta de capital de giro.

2.

As Ações 2004, 2011 e 2012 também foram prejudicadas, neste caso em razão dos recursos
previstos pela LOA 2009 ter sido consideravelmente inferiores às necessidades reais da
NUCLEP. As diferenças foram cobertas por recursos próprios (fonte 250). Para o exercício de
2010, a NUCLEP solicitou valores orçamentários compatíveis com as previsões de gastos
dessas ações.

2.4.4.3. – Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas
Sem comentários.
2.4.4.4. – Ações prioritárias na LDO
Sem comentários.

2.4.5. Indicadores de Desempenho
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.
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 Gestão de Recursos Humanos
i. Capacitação de Profissionais
 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 à 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 para atender às suas necessidades produtivas.
b) Tipo: Efetividade
c) Fórmula de Cálculo: Meta alcançada x 100 = 29 x 100 = 80,55%
Meta para 2009
36
Meta: formar em 2009 80% do quantitativo de alunos concluintes
Alunos concluintes: 36
Alunos formados: 29
80% é o índice histórico de desempenho dos alunos egressos do mesmo público alvo, dos últimos 20
anos.
d) Método de medição: anual, evidenciada pelo número de alunos aprovados.
e) Responsável pelo cálculo/medição: Antonio Augusto de Aquino e Castro
Gerente de Treinamento Técnico
f) Avaliação do resultado: a meta foi atingida, face às ações didático-pedagógicas implementadas e
consolidadas ao longo dos últimos anos letivos.
 Indicador: Índice de treinamento
a) Utilidade: os programas de capacitação e de desenvolvimento de recursos humanos são voltados à
qualificação, re-qualificação e aperfeiçoamento profissional contínuo do corpo de empregados da
Empresa nos processos operacionais, administrativos, técnicos e gerenciais.
b) Tipo: efetividade
c) Fórmula de cálculo: Homens horas treinados x 100 = 28.954 x 100 = 8,39%
Horas trabalhadas
344.632
Meta: atingir em 2009 o índice de treinamento de 1,5% em relação às horas trabalhadas. Este foi o
padrão definido em meta de gestão, aceito nacionalmente e reconhecido por auditorias independentes
externas.
Homens horas treinados: 28.954
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Horas trabalhadas: 344.632
d) Método de medição: medição trimestral, evidenciada por meio da documentação do treinamento
realizado e das horas apropriadas pela área de planejamento da produção.
e) Responsável pelo cálculo/medição: Antonio Augusto de Aquino e Castro
Gerente de Treinamento Técnico
f) Avaliação do resultado: a diferença (6,89%) entre o percentual alcançado e a meta estabelecida devese à intensificação de atividades em treinamentos referentes à implantação do Sistema de Avaliação de
Desempenho de Pessoal da NUCLEP.
ii. Melhoria da gestão de recursos humanos, voltada à satisfação dos clientes internos
 Indicador: índice de absenteísmo
a) Utilidade: como indicativo para o desenvolvimento de uma nova cultura organizacional de gestão de
recursos humanos, tendo como valores centrais o trabalho como fonte de realização pessoal e o
crescimento como forma de expansão integral.
A Empresa revisou o método atual de medição do nosso índice de absenteísmo, que se apresentava não
factível com a nossa realidade. Incluímos novos paradigmas como os afastamentos até o 15º dia, por
constituírem custo para a empresa e passamos a considerar os dias efetivamente trabalhados, deixando
de usar médias, que nos afastam da realidade. Excluímos as horas usadas do acordo coletivo, pois essas
horas constituem direito do empregado, por entendermos que a NUCLEP está localizada longe do
centro urbano e é de difícil acesso.
b) Tipo: eficiência
c) Fórmula de cálculo: Horas não trabalhadas x 100 = 8325:35:00 x 100 = 6,91%
Horas efetivamente trabalhadas
120456:00:00
Meta: manter o índice de absenteísmo anual de 2010 abaixo do limite de 6,5%.
Este índice está inserido nos padrões definidos pelas metas de gestão.
Número de horas não trabalhadas: 8325:35:00 (Somatório das Faltas e Atrasos descontados/mês e do
Afastamento até o 15º dia/mês =1683:50:00 + 721:45:00 + 5920:00:00)
Horas efetivamente trabalhadas: 120456:00:00 (Multiplica-se 8 horas/dia x nº de empregados/mês x nº
de dias efetivamente trabalhados/mês = 8 x 717 x 21)
d) Método de medição: medição mensal, evidenciada por meio do registro de faltas, atrasos e
afastamentos ocorridos até o 15º dia.
e) Responsável pelo cálculo/medição: Marco Antonio Maranhão Costa
Gerente Geral de Recursos Humanos
f) Avaliação do resultado: com os novos paradígmas para calcular o índice, percebemos que houve um
aumento, considerável, nos percentuais, concluímos que os números atuais espelham a nossa realidade.
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iii. Satisfação de Clientes
 Indicador: Índice de Satisfação dos Clientes
a) Utilidade: obter a percepção dos clientes da NUCLEP quanto ao atendimento, desempenho industrial
(qualidade e prazo de entrega), desempenho do produto e satisfação geral relativos às obras e serviços
realizados pela NUCLEP.
b) Tipo: eficiência
c) Fórmula de cálculo: o procedimento para medir a satisfação dos clientes considera as pesquisas com
os clientes baseadas em perguntas cujas respostas são valoradas. Além disso, cada pergunta tem a sua
ponderação em razão da importância no contexto. O valor percentual do indicador é calculado pela
média aritmética das médias ponderadas de cada cliente que respondeu à pesquisa.
Meta: atingir 85% de satisfação
Índice Medido: 83,46% de satisfação
Este índice é definido internamente na NUCLEP, em função de três fatores básicos:
- Resultado imediatamente anterior e média histórica;
- Necessidade de haver melhoria sempre; e
- Meta passível de ser alcançada no período.
d) Método de medição: média dos índices obtidos nas pesquisas de satisfação semestrais, enviada a
todos os clientes da NUCLEP, com cálculo e avaliação conforme procedimento interno da NUCLEP,
disponíveis na área comercial da empresa.
e) Responsável pelo cálculo/medição: Marcelo Melo Moraes
Gerente Geral Comercial
f) Avaliação do resultado: o índice de satisfação obtido em 2009 (83,46%) foi 1,54% inferior à meta.
Este índice é aceitável pois é superior aos índices medidos em 2008 (81,39%) e 2007 (76,10%), o que
demonstra uma melhora contínua na satisfação dos clientes. Tal resultado deveu-se, principalmente, às
ações tomadas pela NUCLEP para resolver os problemas financeiros que afetaram a execução das obras
em carteira e à melhoria da gestão dos contratos firmados com os clientes. Cabe ressaltar que o
desempenho em serviço dos equipamentos produzidos pela NUCLEP tem sido avaliado pelos clientes
como excelente (100% de satisfação) desde que este índice começou a ser medido. Esse percentual de
100% não se refere somente ao fato da NUCLEP entregar o produto conforme os requisitos de
qualidade do cliente e sim ao desempenho do produto em serviço. Tal tipo de acompanhamento é
previsto pela norma ISO 9001-2008, cuja certificação a NUCLEP detém.

 Gestão Operacional
 Indicador: índice de ocupação de mão-de-obra (IOMO)
a) Utilidade: apurar o desempenho dos processos de engenharia do produto, planejamento e controle da
produção para a fabricação de equipamentos e componentes.
b) Tipo: eficiência
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c) Fórmula de cálculo: Horas efetivas trabalhadas x 100 = 348.957,26 x 100 = 75%
Horas disponíveis
463.629,67
Meta: atingir em 2009 o índice médio de 72% de ocupação de mão-de-obra, estabelecido em função das
ações para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ. Padrões criados com base
em dados estatísticos ou práticas da Empresa.
Horas efetivas trabalhadas diretamente aplicadas nas obras: 348.957,26
Horas fabris disponibilizadas: 463.629,67
d) Método de medição: medição mensal, evidenciada pela documentação de apropriação de mão-deobra 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) Responsável pelo cálculo/medição: Carlos Alberto Guimarães Amarante
Gerente de Programação Fabril
f) Avaliação do resultado: a meta foi superada em 3%, tendo alcançado o índice de 75% durante o ano
de 2009 em face das ações tomadfas durante o período.
 Indicador: Índice de produtividade
a) Utilidade: apurar o desempenho da mão-de-obra aplicada nas obras em carteira.
b) Tipo: eficiência
c) Fórmula de cálculo: K = HH. orçado = 262.651 = 0,78
HH. realizado 338.609
Meta: Alcançar em 2009 a média de produtividade de K = 1,2, estabelecido em função das ações para a
melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ. Padrões criados com base em dados
estatísticos ou práticas da Empresa.
Homens-hora (HH) orçadas: 262.651
Homens-hora (HH) realizadas (aplicadas nas obras): 338.609
OBS: índice relativo aos valores de HH orçado e HH realizado somente das obras encerradas em 2009,
realizadas na maioria delas em regime de três turnos de trabalho.
K=1 (normal); k<1= improdutividade; k>1= produtividade
d) Método de medição: trimestral, evidenciado pela documentação na área de planejamento e controle
da produção, de apropriação de mão-de-obra e da Autorização de Início do Projeto (AIP).
e) Responsável pelo cálculo/medição: Carlos Alberto Guimarães Amarante
Gerente de Programação Fabril
f) Avaliação do Resultado: a meta não foi atingida, tendo alcançado o índice de 078% durante o ano de
2009, valor admissível dentro dos parâmetros atuais, principalmente devido à complexidade na
execução das obras dos Geradores de Vapor para Angra 1.
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 Indicador: Índice de reparo
a) Utilidade: apurar o desempenho da mão-de-obra aplicada nas obras em carteira.
b) Tipo: Eficiência
c) Fórmula de cálculo: HH Reparo = 4.126
HH Realizado

= 1,56%

264.224

Meta: Reduzir a média do índice de retrabalho do ano de 2009 para 2%.
d) Método de medição: mensal, evidenciado pela documentação na área de planejamento e controle da
produção, de apropriação de mão-de-obra e da Autorização de Início de Projeto (AIP), realizadas na
maioria delas em regime de três turnos de trabalho.
e) Responsável pelo cálculo/medição: Carlos Alberto Guimarães Amarante
Gerente de Programação Fabril
f) Avaliação do resultado: A meta foi superada em 0,44%, tendo alcançado o índice de 1,56% durante o
ano de4 2009, resultante das ações tomadas no planejamento e durante a execução dos diversos serviços
realizados durante o período.

3. Informações sobre a composição de recursos humanos
Composição de Quadro de Recursos Humanos
Situação apurada em 31/12/2009
Regime do Ocupante do Cargo

Lotação Efetiva

Lotação Autorizada

Lotação Ideal

NA

NA

NA

Próprios

NA

NA

NA

Requisitados

NA

NA

NA

Celetistas

687

791

1134

Cargos de livre provimento

12

12

12

Estatutário

NA

NA

NA

Não Estatutário

NA

NA

NA

326

326

145

1025

1129

1291

Estatutários

Terceirizados
Total
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Composição e Custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009

QUADRO PRÓPRIO
Vencimento e
vantagens
TIPOLOGIA
Qtd.
Retribuições Gratificações
Adicionais Indenização
fixas
Estatutário (inclusive os cedidos, com ônus)
2007
0
2008
0
2009
0
Celetista (inclusivo os cedidos, com ônus)
2007
645
21.174.514,26
1.208.960,92 4.451.249,45 138.974,10
2008
681
24.172.765,09
1.285.046,09 4.804.134,77
83.031,10
2009
715
34.492.494,05
1.556.521,31 6.736.642,52
93.119,79
Cargos de Provimento em Comissão ou de natureza Especial ( sem vínculo)
2007
11
848.064,14
2008
12
905.321,34
2009
12
Requisitados com ônus para UJ
2007
0
2008
0
2009
0
Requisitados sem ônus para UJ
2007
0
2008
0
2009
0

Finalidade
2007
2008
2009

1.125.354,77
-

Conservação e
Vigilância
Qtd.
Custo
42
396.480,95
66
531.206,83
102 1.003.944,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

QUADRO TERCEIRIZADO
Atividade de
Área-fim
Apoio Administrativo
Qtd.
Custo
Qtd. Custo
72
222.432,67
0,00
105
240.628,06
0,00
224 15.004.142,85
0,00

Estagiários
Qtd.
Custo
9
92.680,00
12 125.508,01
15 165.285,50

Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009

Nat.

Contrato

Observação:
-

Empresa contratada Vigência do Contrato
(CNPJ)
Início
Fim
-

-

-

Nível de Escolaridade
Quantidade
Médio
Superior
AT
EF
AT
EF
-

-

-

-

Sit.
-
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Análise Crítica
Adequação quantitativa e qualitativa dos quadros à missão organizacional
Apesar da reconhecida qualidade técnica na produção de componentes pesados, com destaque para a
área de solda, percebe-se que ainda há muitos desafios a serem superados no que tange à adequação
quantitativa e qualitativa dos quadros de pessoal à missão organizacional. Muito se tem de caminhar no
sentido de qualificar e desenvolver o nosso capital humano. Várias ações foram implantadas neste
sentido, como o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). A busca pela redução da mão-de-obra
terceirizada pode ser evidenciada pelas constantes solicitações de aumento de quadro próprio
encaminhadas aos órgãos competentes durante o ano de 2009.
Adequação dos quantitativos de área-meio em relação à área-fim
Analisando o quadro funcional da Empresa, constatou-se que a relação entre o quantitativo de
empregados alocados na área meio e na área fim é de 0,2137. Ou seja, para cada 10 empregados cujas
funções têm relação direta com a industrialização, 2 prestam suporte administrativo ou logístico.
Desempenho funcional dos servidores e funcionários
Durante o exercício de 2009, foi desenvolvida a Política e os formulários de Avaliação de Desempenho
e a implantação de todo o sistema. Do universo de 687 empregados, 541 foram avaliados, dos quais
53,79% tiveram as seus desempenhos considerados como “supera” ou “excede”. Destes resultados, foi
desenvolvido um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para cada avaliado, o qual serviu de base
primordial para a elaboração dos Planos de Treinamento Técnico (PAT-T) e Treinamento e
Desenvolvimento (PAT-D).
Necessidades de redução ou ampliação do quadro de recursos humanos, tanto próprio, quanto
terceirizado
De acordo com o levantamento das necessidades de pessoal para atender às crescentes demandas de
fabricação, feito pela área de Recursos Humanos, foi constatada a necessidade de aumentar o quadro de
pessoal em 458 vagas, o que equivalia a 64,24% do total de empregados. Assim, foi encaminhado ao
DEST, a solicitação de ampliação de quadro de pessoal A-016/09, inclusive para cumprir a
determinação contida no Ofício-Circular nº 12/2005-MCT/SPOA, de 18/08/2005 e no Ofício nº
589/2005/MP/SE de 20/07/2005, que visa reservar o exercício de funções previstas no Plano de Cargos
e Salários da Empresa para empregados ingressados por meio de Concurso Público.
Necessidades de renovação do quadro próprio de recursos humanos no médio e longo prazo
Em 2006, a NUCLEP publicou o edital do Concurso Público NCP 001/2006, que se destinava ao
preenchimento inicial de 57 vagas, além de formação de cadastro reserva. Ao todo, 221 candidatos
classificados no concurso em referência foram convocados para admissão. Em 31/12/2009, 12,95% do
total de empregados havia sido renovado por meio do concurso público.
Planos de capacitação do quadro de recursos humanos
Durante o ano de 2009, realizamos os seguintes treinamentos com caráter de educação continuada:
o Mediação e Gestão de Conflitos, construindo um ambiente mais harmônico, saudável e
produtivo, através do desenvolvimento de competências e valores tais como: liderança,
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o

o

o

o

motivação, tolerância, respeito, educação, comprometimento e compartilhamento do
conhecimento.
Treinamento de Avaliadores – com o objetivo de capacitá-los nas técnicas de feedback,
informar sobre as normas e procedimentos da Avaliação de Desempenho. Dos 146
avaliadores previstos foram treinados, em sala de aula, 132 (abrangência de 90%), além
da atividade de coaching, onde foram atendidos 40% dos avaliadores (alguns que
passaram pelo treinamento em sala de aula e outros que não puderam comparecer a este
treinamento).
Treinamento de Avaliados – com o objetivo de informar sobre os critérios, política e
procedimentos da Avaliação de Desempenho. Dos 452 avaliados previstos, foram
treinados 364 (abrangência de 80,5%).
Aprimoramento de Secretárias e Assistentes – com o objetivo de atualizar as técnicas de
secretariado visando a melhoria dos processos administrativos e gerenciais, além de
melhorar a satisfação dos clientes em geral.
Atendimento ao Público – com o objetivo de desenvolver comportamentos e atitudes
que assegurem a satisfação do cliente (interno e externo), desenvolvendo um padrão de
excelência para a organização como um todo.

Impactos de terceirização na produtividade da UJ
A terceirização na NUCLEP representa 31,37% do total de mão de obra, englobando prestadores de
serviço e terceirizados. Mesmo a Empresa tendo promovido sucessivos esforços no sentido de diminuir
este tipo de contratação, verificamos que a crescente produção torna necessário este tipo de ingresso na
Empresa.
Política remuneratória da UJ
Com o objetivo de impulsionar a gestão da remuneração na Empresa, foram tomadas as seguintes
medidas, durante o exercício de 2009:
• A elaboração da Instrução de Serviço que normatiza e regulamenta o Processo Seletivo Interno, com
o objetivo de garantir o encarreiramento dos empregados;
• O início das análises e revisões das políticas vigentes de progressão salarial com vistas à
implantação de melhorias;
• A criação, por meio da Portaria P-019/2009, da Comissão Paritária de Revisão do PCCR, cujos
membros se encarregarão, primordialmente, de dar suporte à consultoria especializada na revisão do
plano, no que tange à identificação de suas lacunas e pontos críticos, no delineamento e na
implantação de uma nova estrutura de cargos/funções e salários, na adaptação à cultura e às
peculiaridades da Empresa e na disseminação, de forma transparente, a todos os seus funcionários.

4. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos
Não há registro, em 31/12/2009, na Conta Contábil 2.1.2.1.1.11.00
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5. Inscrições de Restos a Pagar no Exercício e os saldos de Restos a Pagar de
Exercícios Anteriores
Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição
2008
2007
2006
Ano de
Inscrição
2008
2007
2006
Observações:

Inscritos
671
29
15

Cancelados

Pagos

101
13.455.768,01
9
10.465,79
6
1.383,63
Restos a Pagar não Processados

A Pagar
806.403,37
46.055,80
12.369,53

Inscritos

Cancelados

Pagos

A Pagar

-

-

-

-

Análise Crítica
A necessária realização do retrofiting das máquinas operatrizes vem acarretando impacto negativo no
fluxo de caixa, além disso, a ausência de Capital de Giro compromete a geração de caixa da empresa.
Assim, os saldos das Inscrições de Restos a Pagar nos exercícios de 2006, 2007 e 2008, são decorrentes
de insuficiência de recursos financeiros.

6. Informações sobre transferências (recebidas e realizadas) no Exercício
No exercício de 2009, a NUCLEP não firmou Convênio que tenha caracterizado transferência de
recursos financeiros.

7. Previdência Complementar Patrocinada
a) Identificação da Entidade: NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social
CNPJ n° 30.022.727/0001-30
b) Demonstrativo anual:
b1): Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes
b2): Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes
b3): Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora
MÊS

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

FOLHA DE
SALÁRIOS
PARTICIPANTES
R$
2.991.906,91
2.886.866,42
3.103.878,18
4.218.876,96
3.719.175,88
3.356.961,70
3.863.599,64

CONTRIBUIÇÃO – R$
EMPREGADO
(A)
155.959,53
148.844,41
167.656,40
165.867,29
196.813,56
181.359,77
196.959,01

EMPRESA
(B)
246.832,32
238.166,48
256.069,95
348.057,35
306.832,01
276.949,34
318.746,97

TOTAL – R$
(A+B)
402.791,85
387.010,89
423.726,35
513.924,64
503.645,57
458.309,11
515.705,98
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Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
13° Salário
Dezembro
TOTAL

3.315.103,64
3.604.815,39
3.296.996,36
4.552.336,24
4.398.739,03
4.079.562,54
47.038.998,52

177.107,02
182.327,30
172.701,45
249.091,90
182.834,97
213.237,92
2.390.760,53

273.496,05
297.397,27
272.002,20
375.567,74
362.895,97
336.563,91
3.909.577,56

450.603,07
479.724,57
444.703,65
624.659,64
545.730,94
549.801,83
6.300.338,09

b4): Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora
Amortização da Dívida Equacionada
MÊS
2009
Novembro
Dezembro
TOTAL

TERMO DE TRANSAÇÃO
EVENTO
1ª Parcela
2ª e 3ª Parcelas

VALOR – R$
820.959,53
1.650.131,42
2.471.090,95

b5): Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições:
 Em 06/07/2007, a Juíza da 30ª Vara Cível da Comarca 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 à 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, o primeiro pagamento, referente à parcela de novembro de 2009, deverá ser
feito até o 2º dia útil de dezembro de 2009 e no mês de dezembro de cada ano será paga uma
prestação cuja importância é equivalente a duas prestações. Pelo quadro apresentado em b4) é
demonstrado o cumprimento do pagamento das parcelas vencidas em 2009.
 No que tange ao restante da dívida, em 17.12.2008, foi realizado perante à 11ª Câmara Cível o
julgamento da Apelação n.º 2007.001.65700, interposta pela NUCLEP, no âmbito do processo nº
2002.001.153437-3. A questão encontra-se pendente de julgamento perante ao Tribunal de Justica
do Rio de Janeiro (11ª Câmara Cível), fato que deverá ocorrer no curso do corrente ano de 2010.
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b6): Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal:
BASE - DEZEMBRO 2009
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EMPRESTIMOS AOS PARTICIPANTES
OUTROS REALIZÁVEIS
TOTAL DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
DISPONÍVEL
EXIGÍVEL OPERACIONAL (PROGRAMA DE
INVESTIMENTOS)
RECURSOS GARANTIDORES

712.677.927,05
106.632.139,19
19.671.684,30
15.933.843,89
6.455.363,75
861.370.958,18
1.684.604,23
(24.530,43)

82,58%
12,36%
2,28%
1,85%
0,75%

863.031.031,98

100,00%

0,20%
0,00%

A fundamentação legal foi a Resolução CMN nº 3456/2007 e, posteriormente, a CMN nº 3792/2009
que revogou a CMN nº3456/07.
b7): A Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar encontra-se indisponível, em
conformidade com a justificativa apresentada na correspondência NUCLEOS PR-022/2010, datada de
09/02/2010 – ANEXO I
b8): Política de investimentos da entidade fechada de previdência complementar, evidenciando o
retorno das aplicações, em conformidade com a Resolução CMN nº 3792/2009, datada de 29/09/2009 –
ANEXO II
b9): O Parecer da Auditoria Independente encontra-se apenso como ANEXO III, emitido pela KPMG
Auditores Independentes.
b10): A avaliação atuarial, emitida pelo atuário responsável TOWERS PERRIN, encontra-se apenso
como ANEXO IV, datado de 03/02/2010.
b11): Ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no art. 25 da Lei Complementar n°
108/2001:
 Em 2009, foi realizada auditoria no NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social, entidade fechada
de previdência complementar, sem fins lucrativos, pela equipe de auditores das auditorias internas
das empresas patrocinadoras, Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR, Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. – INB e Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, cujas
atividades são regidas por legislação específica, instituída pela Secretaria de Previdência
Complementar – SPC, do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS.
 Este trabalho abrangeu o período de junho de 2007 a maio de 2009 e, o resultado da fiscalização
encontra-se descrito no Relatório de Auditoria n° 008/2009, de 14/10/2009.
 A fiscalização do NUCLEOS é exercida pelas patrocinadoras através de suas Auditorias Internas
que juntas formam uma equipe de auditores internos das patrocinadoras, com profissionais de cada
uma delas. As auditorias são realizadas no NUCLEOS a cada dois anos, seguindo-se ao ano que foi
realizada a auditoria o acompanhamento relacionado ao atendimento às não conformidades
observadas e as eventuais respostas em relação aos itens não atendidos.
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Durante o ano de 2009 foram acompanhados os atendimentos dos pontos pendentes e ou
solucionados relativos às auditorias realizadas em 2005 e 2007, que resultaram, respectivamente,
nos Relatórios de Auditoria nº 006/2005, de 25 de maio de 2005 e nº 007/2007, de 31/10/2007,
conforme apresentados nas Sínteses dos Relatórios de Auditoria do Exercício de 2005 e 2007,
assim como a Síntese do Relatório de Auditoria do Exercício de 2009. ANEXO V

8. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos
Não há informação a relatar com relação a esse item.

9. Renúncias Tributárias
Não há informação a relatar com relação a esse item.

10. Operações de fundos
Este item não é requerido para a Empresa.

11A. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno
As informações encontram-se apensas no ANEXO VI.

11B. Determinações e recomendações do TCU
As informações encontram-se apensas no ANEXO VII.

12. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão
praticados no exercício

QUANTIDADE

REGISTRADOS NO
SISAC

Admissão

63

33

Desligamento

46

15

Aposentadoria

0

0

Pensão

0

0

ATOS
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A diferença entre a quantidade de atos praticados no exercício e a quantidade de registrados no
Sistema SISAC, existe em razão dos admitidos e desligados que ocupam cargos comissionados e os
aprendizes não serem informados no SISAC.
A NUCLEP não mantém controle dos julgamentos do TCU sobre os atos de admissão e
desligamento, por não ter tido informações de indeferimentos até a presente data.

13. Registros atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV
As informações encontram-se apensas no ANEXO VIII.

14. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a
avaliação da conformidade e do desempenho da gestão
Não há informação a relatar com relação a esse item.

B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO
1. Informações Contábeis da Gestão
1.1. Declaração do contador responsável pela Unidade Jurisdicionada
A Declaração encontra-se apensa como ANEXO IX.

1.2. Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas
As informações encontram-se apensas no ANEXO X.

1.3. a) Composição acionária do capital social
As informações encontram-se apensas no ANEXO XI.

1.3. b) Posição da Unidade Jurisdicionada como detentora de investimento permanente
em outras sociedades.
A NUCLEP não possui investimentos em outras sociedades.

1.4. Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis
As informações encontram-se apensas no ANEXO XII
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C – CONTEÚDO ESPECÍFICO
1. Conteúdos específicos por Unidade Jurisdicionada ou grupo de unidades afins
1.1. Demonstrativo analítico das despesas com ações de publicidade e propaganda (item 4
– Tabela C - Anexo II – DN-TCU-100/2009)
As informações encontram-se apensas no ANEXO XIII.

1.2. Demonstrativo da remuneração paga aos membros do conselho de administração e
do conselho fiscal (item 13 – Tabela C - Anexo II – DN-TCU-100/2009)
As informações encontram-se apensas no ANEXO XIV.

1.3. Declaração de que as atas das reuniões do conselho de administração e do conselho
fiscal estão à disposição dos órgãos de controle interno e externo (item 13 – Tabela C Anexo II – DN-TCU-100/2009)
A Declaração específica à esse item encontra-se apensa como ANEXO XV.

Itaguaí-RJ, 03 de março de 2010.

JAIME WALLWITZ CARDOSO
Presidente

ALEXANDRE PORTO GADELHA
Diretor Comercial

FERNANDO DA CRUZ MAGALHÃES
Diretor Industrial

PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGA
Diretor Administrativo
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ANEXOS
RELATÓRIO DE GESTÃO 2009
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ANEXO I
Item 7 – b7). Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar
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ANEXO II
Item 7 – b8). Política de investimentos da entidade fechada de previdência
complementar

RETORNO DOS INVESTIMENTOS - 2009
Programa de
Renda Fixa
Investimentos
JANEIRO
1,71
1,18
FEVEREIRO
0,83
1,02
MARÇO
1,91
1,03
ABRIL
2,10
0,64
MAIO
2,30
1,45
JUNHO
0,39
0,76
JULHO
1,43
0,96
AGOSTO
(0,56)
(0,97)
SETEMBRO
1,84
0,81
OUTUBRO
0,54
0,46
NOVEMBRO
1,65
0,83
DEZEMBRO
1,00
1,05
NO ANO 2009
16,20
9,61
Período

Renda
Variável
4,77
(0,55)
6,34
9,80
8,56
(3,03)
4,01
1,46
9,15
0,84
7,33
0,58
60,61

Imóveis

Empréstimos

1,68
0,98
1,04
0,93
0,93
0,95
0,99
1,04
1,04
1,00
1,01
1,01
13,35

1,02
0,93
1,28
0,95
0,82
1,17
1,21
1,04
0,85
0,70
0,78
0,86
12,25

Mínimo
Atuarial
1,13
0,80
0,69
1,04
1,09
0,91
0,72
0,57
0,65
0,73
0,86
0,73
10,36
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ANEXO III
Item 7 – b9). Parecer da Auditoria Independente
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ANEXO IV
Item 7 – b10). Avaliação Atuarial 2009
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ANEXO V
Item 7 – b11). Ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no art. 25
da Lei Complementar n° 108/2001

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. – ELETRONUCLEAR

SÍNTESE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA
EXERCÍCIO DE 2009
Situação em 11/01/2010

SINTESE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2009

Auditoria Realizada: NUCLEOS

Relatório Especial nº. 05/2009 – 30/06/2009
Item Pto

Inconformidades Observadas

POSIÇÃO: 11/01/2010

Recomendações da Auditoria Interna

U.O

Respostas das Unidades Organizacionais

Prazo
Previsto

Situação

57

a)

Valor de venda do imóvel que serviu de
paradigma de venda com base em laudo de
avaliação realizada por empresa contratada
pelo próprio locatário interessado na sua
aquisição.

Solicitar doravante, sempre que possível, outra(s) NUCLEOS
avaliação(ões) de empresa(s) especializada(s) do
Mercado Imobiliário, quando o valor de venda for
com base em laudo de empresa de avaliação
contratada pelo comprador, no sentido de se obter
ainda mais segurança e transparência no preço
de Mercado para venda do patrimônio do Núcleos,
valores estes garantidores dos benefícios futuros
dos participantes.

Através da carta P-265/09 de 09/07/09, a
Eletronuclear comunicou a recomendação ao
NUCLEOS.

Solucionado

58

b)

Defasagem de 10 meses entre a data de
emissão do laudo de avaliação e a data de
efetivação da venda dos imóveis da Rua
General Polidoro, 316 e Rua Real Grandeza,
301.

Solicitar doravante, sempre que possível, a NUCLEOS
atualização da(s) avaliação(ões) de empresas
especializadas do Mercado Imobiliário para uma
data base menos defasada, no sentido de se
obter ainda mais segurança e transparência no
preço atualizado do Mercado para venda.

Através da carta P-265/09 de 09/07/09, a
Eletronuclear comunicou a recomendação ao
NUCLEOS.

Solucionado

59

c)

Identificação de erros nos dados cadastrais do Solicitar à empresa de avaliação contratada pelo
laudo de avaliação elaborado, que serviu de NUCLEOS que elaborou o Laudo de Avaliação
base para a compra do imóvel na Barra da do Imóvel, que corrija por meio de documento
Tijuca.
formal de revisão do laudo, os dados referentes
a endereço e área, de forma ao laudo identificar
perfeitamente o imóvel.

NUCLEOS

Através da carta P-265/09 de 09/07/09, a
Eletronuclear comunicou a recomendação ao
NUCLEOS

Solucionado
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Relatório nº. 08/2009 – 14/10/2009
Item

Pto

90

a)

Inconformidades Observadas

POSIÇÃO: 11/01/2010

Auditoria Realizada: NUCLEOS
Recomendações da Auditoria Interna

Inexistência de reconhecimento formal das a) Notificar formalmente a Patrocinadora INB
autoridades competentes do enquadramento
quanto à possível responsabilidade solidária
da CAN na imunidade tributária
de seus ex-gestores, face os efeitos
fiscais/tributários
imputados
à
CAN,
decorrentes da execução do Convênio nº
3/03/011, firmado em 06/08/2003, veiculados
ao Auto de Infração nº 100824, com origem na
Municipalidade do Rio de Janeiro e à Ação
Civil Pública que deu origem ao Processo
nº2008.51.O1.O17865-7,
movida
pelo
Ministério Público Federal;
b) Que após a emissão do relatório do grupo de
trabalho formado com participação de
representantes das Patrocinadoras, a CAN
avalie a pertinência de reformulação de seu
posicionamento
diante
das
possíveis
modificações de regime tributário a que possa
vir a ser submetida, e que as patrocinadoras
sejam informadas quanto aos reflexos
tributários e financeiros decorrentes da
possível perda da condição de imunidade ora
atribuída à CAN;
c) Dar publicidade aos beneficiários da CAN a
respeito de sua real situação financeira e dos
esforços para seu saneamento fiscal/tributário;

d) Avaliar a oportunidade de realização de uma
campanha junto aos seus beneficiários
visando apurar as ações de interesse que
possam contribuir para viabilização da
continuidade operacional da CAN;
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U.O

Respostas das Unidades Organizacionais

Prazo
Previsto

Situação

NUCLEOS

A recomendação foi acatada e instrumentalizada
por meio da correspondência CAN-PR 023/2009,
datada de 10/11/2009.

Solucionado

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que o referido grupo de trabalho ainda
não emitiu seu relatório e que tão logo o assunto
seja objeto de análise pelo Conselho Deliberativo,
as patrocinadoras serão informadas sobre a
deliberação.

Pendente

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que o atendimento a
esta
recomendação depende da decisão do Conselho
Deliberativo acerca do relatório final do Grupo de
Trabalho, cujo prazo de entrega é 30 de novembro
de 2009.

Pendente

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que o atendimento a
esta
recomendação depende da decisão do Conselho
Deliberativo acerca do relatório final do Grupo de
Trabalho, cujo prazo de entrega é 30 de novembro
de 2009.

Pendente

NUCLEOS

NUCLEOS
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Relatório nº. 08/2009 – 14/10/2009
Item

91.

POSIÇÃO: 11/01/2010

Auditoria Realizada: NUCLEOS

Pto

Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

b)

Prestação de serviços pela CAN à
Eletronuclear, sem amparo contratual/
convênio.

a) Promover um encontro de contas com a
ELETRONUCLEAR, para apurar o valor do
débito atualizado, a fim de viabilizar a
regularização da dívida existente, tendo em
vista que a situação financeira daquela
Caixa, pode prejudicar a continuidade das
operações com as demais Patrocinadoras e
beneficiários;
b) Envidar esforços visando dar amparo às
prestações dos serviços que originaram o
débito da ELETRONUCLEAR, tendo em vista
à inexistência de convênio ou contrato que
ampare a operação com a referida
Patrocinadora;

U.O

NUCLEOS

NUCLEOS

Respostas das Unidades Organizacionais

Pendente

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que apesar da inexistência de
convênio, as atividades da CAN foram
desempenhadas em atendimento á solicitação
expressa da Eletronuclear, com o que resta
configurada tacitamente a contratação sendo
dispensável nova formalização neste sentido.

Pendente

Pendente

NUCLEOS

Acatando a sugestão, fixamos o dia 31 de
dezembro de 2010, como data final para
pagamento amigável do valor devido pela
ELETRONUCLEAR

d) Avaliar a oportunidade de recorrer a meio
judicial, caso necessário, no intuito de
resguardar
seus
direitos
junto
a
ELETRONUCLEAR;

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a questão foi objeto de análise
pelo Conselho deliberativo que, considerando os
riscos jurídicos existentes, optou, inicialmente, por
formular
protesto
ininterrupto
do
prazo
prescricional para cobrança judicial, medida que
será adotada até o final deste ano.
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NUCLEOS

Situação

Como relatado na correspondência CAN
DF-004/09, o encontro de contas sugerido já foi
realizado. Os extratos do balancete de julho e da
ata da 12ª Reunião Extraordinária do Conselho
Deliberativo corroboram tal informação.

c) Estabelecer prazo para que a referida
Patrocinadora possa assumir todos os
compromissos ora sobre responsabilidade da
CAN;

e) Avaliar junto às patrocinadoras a oportunidade
de criação de personalidade jurídica própria
para cada um dos fundos ora administrados
pela CAN, quais sejam FAMES da
ELETRONUCLEAR, Fundão (PMA) e FABES
da INB e o FABES da NUCLEP.

Prazo
Previsto

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que o atendimento à recomendação
constante neste item depende da decisão do
Conselho Deliberativo acerca do relatório final do
Grupo de Trabalho, cujo prazo de entrega é 30
de novembro de 2009.

Pendente

Pendente

IMPRESSO EM: 28/5/2010

SINTESE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2009
Relatório nº. 08/2009 – 14/10/2009
Item
92

POSIÇÃO: 11/01/2010

Auditoria Realizada: NUCLEOS
Prazo
Previsto

Pto

Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

U.O

Respostas das Unidades Organizacionais

Situação

c)

Vínculo entre contratações de serviços
distintos

a) Abster-se
de
admitir
vínculo
entre
instrumentos contratuais distintos, uma vez
que tal prática é prejudicial, por gerar
dependência e onerar a prestação dos
serviços contratados.

NUCLEOS

A sugestão foi acatada e instrumentalizada por
meio da ata da 510ª reunião da Diretoria
Executiva, datada de 03 de novembro de 2009.

Solucionado

b) Considerar os resultados das pesquisas de
preços realizadas pelo Instituto, em
observância aos princípios da isonomia e da
economicidade, que devem ser observados
por todos os administradores de recursos de
terceiros.

NUCLEOS

A recomendação já é observada nas
contratações realizadas pelo instituto e é refletida
na IN 001/2009. Vale registrar, aqui, que tal
instrução normativa foi substituída pela IN
007/2009 em razão da recomendação constante
do item 4.1.a, abaixo.

Solucionado

93

d)

Justificativa inadequada para contratação

Especificar de forma clara e objetiva os
requisitos básicos para que se obtenham
propostas
de
empresas
adequadamente
capacitadas para os serviços que se deseja
contratar, a fim de que sejam respeitados os
princípios básicos da igualdade, do julgamento
objetivo e da economicidade que norteiam uma
boa administração.

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a recomendação foi acatada e
instrumentalizada por meio da IN 007/2009

A Confirmar

94

e)

Contabilização inadequada das despesas

Proceder à indicação da natureza do
lançamento, com a devida descrição da conta
contábil, nos casos de lançamentos que
ultrapassem 0,10 (um décimo) do valor do
respectivo grupo de contas, conforme a boa
prática contábil.

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a recomendação foi acatada e
instrumentalizada por declaração do Gerente
Financeiro que é o contador do instituto. O
documento comprobatório está em anexo a
referida carta.

Solucionado

95

f)

Ausência de Comprovante de Regularidade
Fiscal e Previdenciária

Requisitar dos prestadores de serviços
elencados no enunciado 331 do TST, os
comprovantes mensais de regularidade fiscal e
previdenciária relativa aos seus empregados
alocados aos serviços.

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a recomendação já é observada
e foi instrumentalizada no manual Operacional –
PC – GAP – 02. O documento comprobatório
está em anexo a referida carta.

Solucionado

96

g)

Exposição a riscos no segmento de IPO.

Reavaliar a política de investimentos junto aos
administradores de fundos exclusivos, não
obstante a autonomia a eles conferida,
objetivando proporcionar maior seletividade e
subsídios para atuação no segmento de IPO,

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a política de investimentos do
Instituto, ao estabelecer como limite de alocação
o percentual de 15%, é restritiva em relação aos
limites fixados pela legislação regente, que

Solucionado
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SINTESE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2009
Relatório nº. 08/2009 – 14/10/2009
Item

Pto

Inconformidades Observadas

POSIÇÃO: 11/01/2010

Auditoria Realizada: NUCLEOS
Recomendações da Auditoria Interna

U.O

como forma de mitigar a exposição aos riscos
envolvidos nesse tipo de papel, uma vez que as
projeções dos gestores terceirizados não se
confirmaram, ensejando redução de ganhos do
Instituto nesse segmento do mercado financeiro.

Respostas das Unidades Organizacionais

Prazo
Previsto

Situação

estabelece o percentual de 50%. Com relação a
assertiva de que os gestores externos se
equivocaram nas projeções realizadas, deve-se
atentar para o fato de que todo investimento
contempla risco, principalmente os de renda
variável. Por sua vez, a avaliação do risco
depende de fatores externos, que oscilam
constantemente e refletem no retorno esperado.

97

h)

Ausência de código de conduta para o
NUCLEOS

Dar prosseguimento ao atual estágio de
implementação do Código de Conduta do
Instituto e que o mesmo defina objetivamente,
quando possível, os atos regulares de gestão,
uma vez que a falta dessa definição já foi objeto
de argumento para sustentar o custeamento da
defesa jurídica de ex-Conselheiros do Instituto,
arrolados em ações judiciais promovidas por
terceiros contra suas pessoas, conforme
observado
no
Parecer
nº 002/NUCLEOS/PR/AJU, de 15/01/2008.

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a minuta do código de conduta e
ética foi aprovada pela Diretoria Executiva, em
sua 510ª Reunião, realizada em 03 de novembro
de 2009. em razão disso, o assunto será
encaminhado para apreciação do Conselho
Deliberativo, que o analisará oportunamente.

Pendente

98

i)

Recondução irregular.

Avaliar com o Conselho Deliberativo e as
Patrocinadoras
do
Instituto
quanto
ao
esclarecimento em definitivo, refletido em revisão
do Estatuto sobre a recondução de conselheiros
quando há alternância de mandatos ora como
titulares ora como suplentes.

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que o Conselho Deliberativo
entendeu, por maioria, que os cargos de
Titulares e Suplentes são distintos em suas
características e funções, cada qual com suas
atribuições
devidamente
delimitadas
pelo
Estatuto vigente do Nucleos. Tal entendimento
está corroborado nos termos dos pareceres
jurídicos da lavra do Assessor Jurídico do
Nucleos e do Dr. Alexandre Maimoni (consultor
externo).

Pendente

99

j)

Falha no controle das contas de telefones
celulares dos membros do Conselho

a) Aprimorar os controles do NUCLEOS
referentes às cobranças das contas de
celular
dos
membros
do
Conselho
Deliberativo;

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que as recomendações foram
acatadas e instrumentalizadas no Processo –
GAP-PR-05 – Controle de Ligações Telefônicas.
Afora isso, podem ser evidenciadas pelos
comprovantes em anexo a referida carta.

Solucionado

b) Realizar a cobrança do pagamento do boleto
emitido ao Conselheiro.

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que as recomendações foram

Solucionado
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SINTESE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2009
Relatório nº. 08/2009 – 14/10/2009
Item

Pto

POSIÇÃO: 11/01/2010

Auditoria Realizada: NUCLEOS

Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

U.O

Respostas das Unidades Organizacionais

Prazo
Previsto

Situação

acatadas e instrumentalizadas no Processo –
GAP – PR – 05 – Controle de Ligações
telefônicas.
Afora isso, podem ser evidenciadas pelos
comprovantes em anexo a referida carta.
100

k)

Reduzido Escopo nas
Auditoria Contratada.

atividades

da

a) Realizar, por meio da empresa de auditoria
contratada,
o
acompanhamento
do
cumprimento das recomendações de seu
relatório;

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a recomendação já é observada
como se vê do objeto do contrato de prestação
de serviços firmado com a empresa de auditoria.

Solucionado

b) Elaborar uma previa programação do que
será abordado pela auditoria contratada com
base no mapeamento de risco para definição
das áreas a serem auditadas, tendo por base
sua relevância e materialidade, e que seja
feito o comparativo entre o previsto e o
realizado.

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que não é possível uma definição
prévia pelo Instituto das áreas que serão objeto
de auditoria tendo em vista a independência que
rege as atividades dos auditores.

Solucionado

c)

Realizar, além da auditoria de TI, a auditoria
de processos, tais como financeira, em
investimentos, de gestão, administrativa, de
gastos e na concessão de benefícios, áreas
estas que contemplam maior risco.

NUCLEOS

Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a recomendação já é observada
como se vê do objeto do contrato de prestação
de serviços firmado com a empresa de auditoria
(documento anexo a referida carta). Entendemos
que a KPMG tenha dado maior ênfase de TI,
neste primeiro trabalho, visto que esta atividade
concentra todo o sistema de controle do Nucleos
e
nas
próximas
auditorias
certamente
contemplará os demais pontos recomendados
Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a recomendação já é objeto de
preocupação constante da Diretoria Executiva do
Instituto. Todavia, nem todos os riscos são
passíveis de controle por parte do Instituto, um
exemplo disso é o de aumento da expectativa de
vida.
Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que a recomendação já é objeto de
preocupação constante da Diretoria Executiva do
Instituto, que, semestralmente, adota as
providências necessárias à tentativa de

Solucionado

101

l)

Risco do déficit atuarial vir a ultrapassar
10% do Exigível atuarial.

Acompanhar através de controles internos para
minimizar o risco do déficit vir a ultrapassar 10%
do exigível atuarial, pois não há mais a
possibilidade de reverter fundos previdências.

NUCLEOS

102

m)

Fundo de Participação em desacordo com a
Resolução CMN – nº 3456

Continuar evidenciando esforços no plano de
ação para que a Entidade se enquadre nos
limites legais no que se refere às aplicações em
cotas de fundos de investimento de participação
(FIP).

NUCLEOS
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Item

103

Pto

n)

Inconformidades Observadas

Plano Básico de benefícios do NUCLEOS
pendente de aprovação pela SPC.

POSIÇÃO: 11/01/2010

Auditoria Realizada: NUCLEOS
Recomendações da Auditoria Interna

Envidar esforços visando consolidar as
alterações cabíveis ao PBB, face sua
inadequação à legislação vigente.

Página 7 de 7

U.O

Respostas das Unidades Organizacionais

NUCLEOS

negociação das cotas do fundo (via leilão
eletrônico). A dificuldade de alienação das cotas
do FIP CRT decorre do fato de tratar-se de fundo
sem liquidez e cujo resgate do valor investido
somente se dará no fim do prazo de concessão,
distante ainda 12 anos.
Foi informado através da carta PR-197/2009 de
13/11/2009 que nos anos de 2008 e 2009 o atual
Corpo técnico do Instituto deu prosseguimento
aos processos de alteração do regulamento do
PBB com o objetivo de adequá-lo a legislação
vigente. Atualmente, aguarda-se manifestação
do DEST.

Prazo
Previsto

Situação

Pendente

IMPRESSO EM: 28/5/2010

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. – ELETRONUCLEAR

SÍNTESE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA

EXERCÍCIO DE 2007

Situação em 11/01/2010

SINTESE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2007
Relatório de Auditoria nº. 007/07 de 31/10/2007

POSIÇÃO: 11/01/2010

Auditoria Realizada: NUCLEOS
Recomendações da Auditoria Interna

Inconformidades Observadas

121. a)

Rentabilidade incompatível com a média dos
fundos de pensão do mesmo porte.

Recomendamos ao NUCLEOS preparar um Nucleos
estudo com o objetivo de implementar as
medidas corretivas necessárias à obtenção de
um rentabilidade compatível com a média dos
Fundos de Investimento de mesmo porte.

O NUCLEOS informou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, que julgou improcedente a
recomendação da Auditoria, tendo em vista que o
Instituto já realiza estudos periódicos, conforme pôde
ser verificado pela própria auditoria em seu trabalho
de campo.
O fato de estarem sendo realizados estudos
periódicos não significa que não exista nenhuma
providência no sentido de tirar o NUCLEOS da
incômoda posição de menor rentabilidade entre os
fundos de Investimento listados, seja qual for o critério
adotado pela Revista para elaboração do “ranking das
rentabilidades”, merecendo um reestudo a respeito.

Solucionado

122. b)

Inexistência do Cálculo da Rentabilidade dos
Investimentos em Carteira Própria pelo
Custodiante HSBC.

Recomendamos que o cálculo da rentabilidade e Nucleos
das posições diárias da carteira própria sejam
realizados pelo custodiante HSBC, que é o
responsável por esta atribuição.

O NUCLEOS informou através da correspondência PR084/2008 de 10/04/08 que a separação da carteira
própria já vem sendo praticada pelo custodiante HSBC,
tendo sido encaminhado o relatório correspondente
como evidência.

Solucionado

123. c)

Inexistência de laudo de avaliação de imóvel
atualizado elaborado por empresa especializada
que fundamente o valor de venda do Shopping
Light.

Recomendamos que doravante todas as Nucleos
alienações ou aquisições de investimentos no
segmento de imóveis sejam amparadas por
laudo técnico de avaliação elaborado por
empresa especializada.

O NUCLEOS encaminhou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, cópia das páginas com os
valores obtidos nos Laudos de Avaliação das empresas
Planne e Apsis.

Solucionado

124. d)

Existência de inadimplentes quanto ao
pagamento de empréstimos concedidos pelo
NUCLEOS e que tiveram o contrato de benefício
cancelado.

Recomendamos que o NUCLEOS avalie à Nucleos
possibilidade de inscrever o nome dos devedores
inadimplentes com valores superiores a R$
1.000,00 no SERASA e SPC, como forma de
provocar uma negociação para pagamento dos
empréstimos em atraso de ex-participantes, nos
casos em que o NUCLEOS tenha cancelado o
contrato de benefício.

O NUCLEOS informou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, que o SPC foi contatado e
não mostrou interesse na prestação do serviço. Já o
SERASA apresentou um custo/benefício inadequado,
tendo em vista o baixo índice de inadimplência e o
tempo de existência dos principais débitos em atraso.
O NUCLEOS procedeu a uma análise detalhada para
identificar a origem dos débitos e equacionou
providências individualizadas para os casos existentes,
solicitando o comparecimento do ex-participante para
quitação ou renegociação dos débitos.

Solucionado

125. e)

Aumento significativo do orçamento do custeio
administrativo nos exercícios de 2006 e 2007.

a)
Elaborar o orçamento anual com a
devida sobriedade, procurando adequar as

O
NUCLEOS
encaminhou
através
da
correspondência PR-084/2008 de 10/04/08 cópia do

Solucionado
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Recomendações da Auditoria Interna
despesas administrativas à realidade atual do
Instituto, evitando que as mesmas sofram
aumentos
b) Apresentar com antecedência ao Conselho
Deliberativo – CD, o orçamento com memória
de cálculo com a justificativa para todas as
despesas significativas, como forma de facilitar
a sua análise e aprovação por aquele órgão.

126. f)

127. g)

Aumento das despesas efetivamente realizadas
em relação à prevista no orçamento dos
exercícios 2005 e 2006..

Inconsistência no percentual divulgado do
custeio administrativo em relação a receita de
contribuições.

POSIÇÃO: 11/01/2010

U.O

Providências

Prazo
Previsto

Situação

Orçamento 2008 e da respectiva aprovação (132ª.
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo).
Solucionado

Nucleos
O
NUCLEOS
encaminhou
através
da
correspondência PR-084/2008 de 10/04/08 cópia do
Orçamento 2008 e da respectiva aprovação (132ª.
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo).

a)
Manter as despesas previstas no Nucleos
orçamento dentro dos limites estabelecidos,
como forma de não onerar ainda mais o
Instituto.

O
NUCLEOS
encaminhou
através
da
correspondência PR-084/2008 de 10/04/08 cópia do
Relatório de Execução Orçamentária – Sintético e
Analítico e do Relatório de Controles Internos do
Conselho Fiscal (1º. Semestre de 2006) e da
respectiva aprovação (130ª. Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo).

Solucionado

b) Comunicar ao Conselho Deliberativo com Nucleos
antecedência os casos em que for detectada
insuficiência de verba para a despesa orçada,
justificando o motivo e quais as providências
deverão ser tomadas.

O NUCLEOS encaminhou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08 cópia do Relatório de
Execução Orçamentária – Sintético e Analítico e do
Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal (1º.
Semestre de 2006) e da respectiva aprovação (130ª.
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo).

Solucionado

a)

Calcular o percentual de despesas Nucleos
administrativas a ser divulgado em seus
relatórios
gerenciais,
através
da
comparação do total das despesas
realizadas (exceto aquelas decorrentes de
aplicações financeiras) com as receitas de
contribuições normais previstas nos incisos
II a V do artigo 41 do PBB vigente até
15/08/2007 (art. 46 do novo PBB).

O NUCLEOS informou através da correspondência
PR-229/2007 de 07/12/07, que a contribuição
extraordinária se caracteriza como contribuição de
natureza normal, o que ilide a inconformidade.

Solucionado

b)

Submeter à apreciação do Conselho Nucleos
Deliberativo o percentual limite que deve
vigir quanto as despesas administrativas do
Instituto, após o que deverá ser
homologado pelas Patrocinadoras e ser
objeto de revisão do Plano Básico de
Benefícios-PBB.

O NUCLEOS informou através da correspondência
PR-229/2007 de 07/12/07, que vem praticando o
percentual de 15%, e que este é exclusivamente para
as despesas com a administração do programa
previdencial, de acordo com a legislação em vigor.

Solucionado

O NUCLEOS informou através da correspondência PR-

Solucionado

c)

Revisar o Plano Básico de Benefícios – Nucleos
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Auditoria Realizada: NUCLEOS

Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

U.O

PBB, a fim de harmonizar o percentual
limite a ser praticado com o disposto no
referido Plano e submeter à aprovação da
Secretaria de Previdência ComplementarSPC, após aprovação prévia do Conselho
Deliberativo e das Patrocinadoras.

Providências

Prazo
Previsto

Situação

229/2007 de 07/12/07, que vem praticando o
percentual de 15%, e que este é exclusivamente para
as despesas com a administração do programa
previdencial, de acordo com a legislação em vigor,
tornando desnecessária a revisão do Plano Básico de
Benefícios - PBB.

128. h)

Quantidade excessiva de correspondências
enviadas aos participantes gerando aumento nas
despesas com os correios.

Reduzir o quantitativo de correspondências aos
participantes e assistidos, agrupando em
períodos dentro do possível e limitando às que
sejam
de
real
interesse,
visando
a
economicidade do Instituto;

Nucleos

O NUCLEOS informou através da correspondência PR084/2008 de 10/04/08, que dos 660 participantes que
responderam à campanha realizada pelo NUCLEOS
para opção do recebimento de correspondências, 324
optaram por receber via e-mail, reduzindo o
quantitativo de correspondências via correio.

Solucionado

129. i)

Despesas realizadas com Consultoria e
Marketing superiores à prevista no orçamento do
exercício de 2006.

Avaliar os serviços prestados pelas empresas de
Consultoria e Marketing com o objetivo de
reduzir as despesas com justificativas e
esclarecimentos aos participantes e assistidos.

Nucleos

A auditoria das patrocinadoras realizada no NUCLEOS,
em 2009, não constatou divergências significativas
entre o orçado e o realizado, nas despesas com
consultoria e marketing.

Solucionado

130. j)

Contratação direta de serviços advocatícios e de
atuaria sem consulta à 3 (três) prestadores de
serviço.

a)

Consultar um mínimo de 3 (três) empresas
nos processos de contratação de serviços,
com o objetivo de ser obtido o menor
preço
de
mercado
visando
à
economicidade

Nucleos

O NUCLEOS informou através da correspondência
PR-229/2007 de 07/12/07, que doravante cuidará
para que sejam consultadas um mínimo de 3
empresas, nos processos de contratação de serviços.

Solucionado

b)

Na impossibilidade de obtenção de 3 (três)
propostas,
justificar
formalmente
a
contratação direta.

Nucleos

O NUCLEOS encaminhou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, o processo de contratação
de licença de uso de software com a justificativa como
evidência.

Solucionado

131. k)

Adjudicação de proposta em processo de
contratação de serviços que não apresentou o
menor preço e sem a respectiva justificativa.

Recomendamos ao NUCLEOS, buscar aumentar Nucleos
seu espectro de proponentes, sempre que
possível, visando obter melhores opções para
atendimento de suas necessidades, com
observância da economicidade pertinente, bem
como que as fundamentações para adjudicações
de empresas com propostas menos vantajosas
sob o ponto de vista econômico sejam
devidamente
subsidiadas
de
justificativas
capazes de dar sustentabilidade à contratação.

O NUCLEOS encaminhou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, o processo de contratação
de serviços de avaliação de imóveis e o processo de
compra de material de escritório, como evidência.

Solucionado

132. l)

Existência de 37 (trinta e sete) contratos de
assessoria jurídica com escritórios de advocacia.

Recomendamos analisar quais dos 37 (trinta e Nucleos
sete) contratos de assessoria jurídica devem ser
mantidos e quais podem ser suprimidos,

O NUCLEOS encaminhou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, a Planilha de Prestadores
de Serviços com os contratos de assessoria jurídica,

Solucionado
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Auditoria Realizada: NUCLEOS

Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

U.O

passando a representação para a equipe jurídica
própria do Instituto
133. m)

Existência de contratos de assessoria jurídica
sem uma estimativa do valor total contratado,
nem do quantitativo das horas adicionais x custo,
quando for o caso.

Incluir o valor total estimado em todos os Nucleos
contratos de prestação de serviços;

b)

Nos casos de contratos que envolvam Nucleos
horas adicionais, incluir uma planilha com a
estimativa de horas e a atividade
desempenhada;
Nos casos de ocorrência de serviços Nucleos
adicionais não previstos na planilha
original, que seja submetida à aprovação
prévia do NUCLEOS, objetivando a
elaboração de aditamento ao contrato,
visando oferecer o devido respaldo aos
faturamentos;
Numerar os contratos como forma de Nucleos
facilitar a sua identificação, o órgão
responsável por seu acompanhamento
(requisitante) e o ano de sua assinatura

d)

e)

Controle Inadequado
Consultoria Jurídica.

135. o)

Documentos Fiscais sem a devida Identificação
do Objeto

das

Despesas

com

Prazo
Previsto

Situação

O
NUCLEOS
encaminhou
através
da
correspondência PR-084/2008 de 10/04/08, o contrato
número 00084-00 firmado em 09/01/2008 com o
escritório Abreu, Barbosa e Viveiros Advogados S/S,
como evidência.
O NUCLEOS informou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, que não ocorreram
contratos envolvendo horas adicionais.

Solucionado

O NUCLEOS informou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, que não ocorreram
contratos envolvendo serviços adicionais.

Solucionado

O
NUCLEOS
encaminhou
através
da
correspondência PR-084/2008 de 10/04/08, a Planilha
de Controle com todos os contratos numerados.

Solucionado

O NUCLEOS informou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, que vários contratos
firmados são finalizados com a entrega dos serviços
ou tem prazo definido com renovações automáticas.

Solucionado

Nucleos

O
NUCLEOS
encaminhou
através
da
correspondência PR-084/2008 de 10/04/08, a Planilha
de Controle de Pagamentos Escritórios – Fevereiro
2008, com os documentos fiscais, valores pagos por
contrato, descrição dos serviços correspondentes e
demonstrativos das despesas reembolsáveis.

Solucionado

Instruir aos prestadores de serviço que Nucleos
incluam nas Notas Fiscais o número do

O
NUCLEOS
encaminhou
através
da
correspondência PR-084/2008 de 10/04/08, a Planilha

Solucionado

Fixar o prazo de vigência contratual, tendo Nucleos
em vista reduzir a incidência de
contratações por período indeterminado.

Recomendamos
estabelecer
um
acompanhamento e controle de cada contrato,
contabilizando cada fatura em cada contrato, e
deduzindo do valor total do contrato, a fim de se
obter o saldo remanescente após cada
pagamento e impossibilitando o pagamento de
serviços não incluídos no escopo contratado.
a)

Providências
dos quais 9 (nove) foram rescindidos ou encerrados.

a)

c)

134. n)

POSIÇÃO: 11/01/2010
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Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

U.O

contrato, bem como a adequada descrição
do serviço que foi executado;

c)

Classificação dos dirigentes na qualidade de
empregados,
baseado
na
premissa
de
subordinação ao Conselho Diretor do Instituto.

Providências

Prazo
Previsto

Situação

de Controle de Pagamentos Escritórios – Fevereiro
2008, com os documentos fiscais, valores pagos por
contrato, descrição dos serviços correspondentes e
demonstrativos das despesas reembolsáveis.
O
NUCLEOS
encaminhou
através
da
correspondência PR-084/2008 de 10/04/08, a Planilha
de Controle de Pagamentos Escritórios – Fevereiro
2008, com os documentos fiscais, valores pagos por
contrato, descrição dos serviços correspondentes e
demonstrativos das despesas reembolsáveis.
O NUCLEOS encaminhou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, a Planilha de Controle de
Pagamentos Escritórios – Fevereiro 2008, com os
documentos fiscais, valores pagos por contrato,
descrição
dos
serviços
correspondentes
e
demonstrativos das despesas reembolsáveis.

Solucionado

Proceder à nova análise quanto à pertinência da Conselho O NUCLEOS informou através da correspondência
decisão de classificar os membros da Diretoria Delibe- PR-084/2008 de 10/04/08, que considera este
Executiva na qualidade de empregados, bem
rativo
assunto encerrado, nos termos da manifestação do
como quanto à determinação da reversão e
Conselho Deliberativo contido na ata da 163ª.reunião
suspensão dos efeitos produzidos pela decisão
extraordinária do Conselho Deliberativo.
constante da Ata da 128ª Reunião Ordinária
A PJ.P respondeu através da COI PJ.P/RN/241/08 de
desse Colegiado, de 24/11/2006, sem prejuízo
03/07/08 concluindo que: é sobremodo importante
da devolução ao Instituto dos valores pagos em
assinalar que as deliberações aprovadas nas reuniões
duplicidade;
extraordinárias do NUCLEOS, devem ser seguidas de
acompanhamento por todos os dirigentes do Fundo de
Pensão com seus respectivos patrocinadores em todas
as etapas dos processos, quer sejam as matérias de
conteúdo técnico, administrativo ou econômico,
acompanhado e monitorado pelas Auditorias Internas e
pelos conselheiros de administração e fiscal da
Instituição, para que o resultado final esteja em
consonância com as medidas propostas e aprovadas
nas Reuniões Extraordinárias da Fundação, o que de
certo não ocorreu em todos os fatos aqui registrados.

Solucionado

b)

136. p)

POSIÇÃO: 11/01/2010

Liberar para pagamento as notas de débito
referentes a reembolsos, somente se
estiverem devidamente acompanhadas dos
respectivos comprovantes das despesas;

Manter cópia das Notas Fiscais certificadas e
liberadas para pagamento junto com o
controle dos saldos contratuais, em ordem
cronológica, a fim de possibilitar sua
verificação posterior e eventual fiscalização.
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138. r)

139. s)

Inconformidades Observadas

POSIÇÃO: 11/01/2010

Auditoria Realizada: NUCLEOS
Recomendações da Auditoria Interna

U.O

Providências

Submeter à aprovação das Patrocinadoras as Conselho O NUCLEOS informou através da correspondência
decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo Delibe- PR-084/2008 de 10/04/08, que considera este
rativo
não previstas no Estatuto ou Plano Básico de
assunto encerrado, nos termos da manifestação do
Benefícios, conforme estabelecido no Artigo 53
Conselho Deliberativo contido na ata da 163ª.reunião
do referido Instrumento
extraordinária do Conselho Deliberativo.
A PJ.P respondeu através da COI PJ.P/RN/241/08 de
03/07/08 concluindo que: é sobremodo importante
assinalar que as deliberações aprovadas nas reuniões
extraordinárias do NUCLEOS, devem ser seguidas de
acompanhamento por todos os dirigentes do Fundo de
Pensão com seus respectivos patrocinadores em todas
as etapas dos processos, quer sejam as matérias de
conteúdo técnico, administrativo ou econômico,
acompanhado e monitorado pelas Auditorias Internas e
pelos conselheiros de administração e fiscal da
Instituição, para que o resultado final esteja em
consonância com as medidas propostas e aprovadas
nas Reuniões Extraordinárias da Fundação, o que de
certo não ocorreu em todos os fatos aqui registrados.
Pagamento de férias em dobro a ex-empregado Efetuar cobrança imediata junto ao ex Diretor Nucleos O NUCLEOS informou através da correspondência
PR-084/2008 de 10/04/08, que considera este
que ocupou a Presidência do Instituto, apesar do Presidente do NUCLEOS, Sr. Marcos Elias, a fim
assunto encerrado, nos termos da manifestação do
mesmo ter gozado férias na condição de de serem ressarcidas as importâncias pagas
indevidamente ao referido ex dirigente a título de
Conselho Deliberativo contido na ata da 163ª.reunião
“contrato de trabalho suspenso”.
férias em dobro, tendo em vista que o mesmo
extraordinária do Conselho Deliberativo.
gozou férias no período em que permaneceu
A PJ.P respondeu através da COI PJ.P/RN/241/08 de
com o contrato de trabalho suspenso não
03/07/08 concluindo que: é sobremodo importante
computado no cálculo original
assinalar que as deliberações aprovadas nas reuniões
extraordinárias do NUCLEOS, devem ser seguidas de
acompanhamento por todos os dirigentes do Fundo de
Pensão com seus respectivos patrocinadores em todas
as etapas dos processos, quer sejam as matérias de
conteúdo técnico, administrativo ou econômico,
acompanhado e monitorado pelas Auditorias Internas e
pelos conselheiros de administração e fiscal da
Instituição, para que o resultado final esteja em
consonância com as medidas propostas e aprovadas
nas Reuniões Extraordinárias da Fundação, o que de
certo não ocorreu em todos os fatos aqui registrados.
Preenchimento inadequado das Fichas Registro Atentar para o adequado preenchimento das Nucleos Recomendação implementada
Fichas Registro de Empregados, visando não
de Empregados.
expor o Instituto a demandas judiciais;
Descumprimento do artigo 53 do Estatuto do
Nucleos.
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Auditoria Realizada: NUCLEOS

Inconformidades Observadas

140. t)

Inexistência de Tabela Salarial aprovada
contemplando a faixa de remuneração destinada
a dirigentes oriundos do quadro próprio de
empregados.

Obter aprovação formal para o Plano de Cargos Nucleos
e Salários existente.

O NUCLEOS informou através da correspondência PR084/2008 de 10/04/08, que o Conselho Deliberativo
aprovou o Plano de Cargos e Salários com vigência
retroativa a 01/01/07.

Solucionado

141. u)

Pagamento de verba rescisória indevida
correspondente
ao
complemento
salarial
recebido por ex-dirigentes quando encerravam a
sua missão no Instituto e retornavam à
Patrocinadora de origem.

Recomendamos estudar a viabilidade de serem Nucleos
ressarcidas
as
importâncias
pagas
indevidamente
aos
empregados
das
Patrocinadoras que foram cedidos ao NUCLEOS
na condição de dirigentes e que ainda
mantenham vínculo com a Patrocinadora ou com
o Instituto.

O NUCLEOS informou através da correspondência PR229/2007 de 07/12/07, ser inviável o ressarcimento das
importâncias
pagas
aos
empregados
das
patrocinadoras cedidos ao Instituto na condição de
dirigentes.

Solucionado

142. v)

Implementação
Definida – CD.

Solucionado

143. x)

Desenquadramento dos Planos de Saúde
NUCLEOS SAÚDE I e II, diante das novas
exigências estabelecidas pela ANS - Agência
Nacional de Saúde..

Recomendamos retomar o processo de análise e Nucleos O NUCLEOS informou através da correspondência
implementação do Plano CD, tendo em vista o Saúde PR-084/2008 de 10/04/08, que apesar do
mesmo oferecer menos riscos ao Instituto.
equacionamento do déficit através do Termo de
acordo com a NUCLEP, assinado em 21/11/2007,
aliado ao resultado positivo dos investimentos de
2007 e reversão de parte do fundo de cobertura de
oscilações de riscos, é preciso considerar que as
obrigações com os participantes do Nucleos são
reavaliadas anualmente e que uma série de
premissas são utilizadas podendo estas não se
confirmarem. Alegou, ainda que é importante que se
tenha uma solução definitiva da dívida da Nuclep, que
dará ao NUCLEOS uma tranqüilidade maior para
propor e/ou dar continuidade à implantação de um
Plano de Contribuição Definida.
O NUCLEOS ainda afirmou que não cabe a esta
auditoria formular entendimentos que não estão sob a
sua competência, e também que ficou evidenciado que
a recomendação foi improcedente e assim o Instituto
entendia que o assunto estava encerrado
O NUCLEOS procederá à implantação do Plano CD
oportunamente.
a) Atualizar o documento “Análise de Nucleos Diante do NUCLEOS ter decidido pela extinção dos
Viabilidade Técnica” elaborado pela Saúde planos de saúde NUCLEOS SAÚDE I e II, esta
empresa SOLUTION, considerando as
recomendação perdeu a sua razão.
recentes normas emitidas pela ANS, e o
fato dos planos de saúde não contarem
com recursos de patrocínio, a fim de

do

Plano

de

Contribuição

Recomendações da Auditoria Interna
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Auditoria Realizada: NUCLEOS

Inconformidades Observadas

144. y)

Criação indevida de uma Gerência para a CAN –
Caixa de Assistência do NUCLEOS..

145. z)

Pagamento de curso MBA pelo NUCLEOS a
empregada da CAN, sem correlação com suas
atividades desenvolvidas.

146. aa) Existência de termo de convênio com a
Patrocinadora INB com prazo de vigência
expirado.

147. bb) Atraso

na

entrega

das

Demonstrações

POSIÇÃO: 11/01/2010

Recomendações da Auditoria Interna
consolidar o impacto sobre a situação
financeira dos planos NUCLEOS SAÚDE I
e II.
b) Avaliar a necessidade de revisar o
cadastramento do NUCLEOS SAÚDE junto
à ANS, tendo em vista que no cadastro em
vigor consta a figura das Patrocinadoras
como garantidoras dos planos;
c) Identificar as medidas necessárias visando o
enquadramento dos planos NUCLEOS
SAÚDE I e II às exigências da ANS,
mantendo os filiados informados e
procedendo à consulta prévia em caso da
necessidade de novos aportes.
Criar cargos de gerência somente após um
estudo detalhado que justifique sua despesa,
visando à economicidade da Caixa de
Assistência do NUCLEOS e submetê-lo ao
Conselho Deliberativo;
Elaborar um procedimento de concessão de
reembolso de cursos em que fique evidenciada a
compatibilidade entre o escopo do curso e a
atividade desenvolvida pelo empregado a ser
contemplado.
a)
Programar a emissão dos aditamentos aos
convênios com antecedência suficiente
para que não ocorra o vencimento da
vigência, a fim de dar cobertura à
prestação de serviços pela CAN.

U.O

Providências

Nucleos Diante do NUCLEOS ter decidido pela extinção dos
saúde planos de saúde NUCLEOS SAÚDE I e II, esta
recomendação perdeu a sua razão.

Nucleos Diante do NUCLEOS ter decidido pela extinção dos
saúde planos de saúde NUCLEOS SAÚDE I e II, esta
recomendação perdeu a sua razão

Prazo
Previsto

Situação

Solucionado

Solucionado

Nucleos

Recomendação implementada.

Solucionado

Nucleos

Recomendação implementada

Solucionado

CAN

Recomendação implementada.

Solucionado

b)

Emitir o aditamento ao convênio com a INB
de forma a validar a continuidade do
serviço;

CAN

Recomendação implementada.

Solucionado

c)

Numerar
os
futuros
termos
de
convênio/aditamento
com
as
Patrocinadoras, como forma de possibilitar
melhor localização e identificação.

CAN

Recomendação implementada.

Solucionado

Recomendamos
à
CAN
enviar
as
Demonstrações Financeiras para análise e

CAN

A CAN informou através da correspondência PR-

Solucionado
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Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

U.O

Providências

Prazo
Previsto

Situação

Financeiras da CAN ao seu Conselho Fiscal.

aprovação do Conselho Fiscal do NUCLEOS,
imediatamente após a sua conclusão, de forma a
não gerar solução de continuidade na aprovação
das prestações de contas.

Divergência ocorrida na posição da conta
FABES/ APOSENTADOS da CAN do mês de
fevereiro/2007.

a)

Proceder a reconciliação das contas da
CAN, a fim de serem identificadas as
origens das divergências apontadas;

CAN

A CAN informou através da correspondência PR084/2008 de 10/04/08, que durante os trabalhos de
auditoria foi entregue cópia da carta onde a INB
solicitava da auditoria uma avaliação dos critérios de
rateio, a fim de melhor instruir o processo de
certificação
das
diferenças
apontadas
pelo
NUCLEOS, que foram objeto de cobrança às
patrocinadoras, e que como a auditoria não realizou
tal avaliação, o NUCLEOS contratou profissional
especializado.
A CAN encaminhou através da correspondência PR084/2008 de 10/04/08, a planilha de Encontro de
Contas Patrocinadoras – CAN.

Solucionado

b)

Criar um procedimento de reconciliação
das contas da CAN, de forma que seja
assegurada a consistência do saldo
apresentado.

CAN

O NUCLEOS informou através da correspondência PR084/2008 de 10/04/08, que o processo de conciliação e
análise de contas está em contínuo aprimoramento, o
que poderá ser constatado pela Auditoria em suas
próximas visitas.

Solucionado

a)

Elaborar procedimento de controle e
cobrança dos empréstimos concedidos, de
forma a manter atualizados todos os saldos
dos devedores;

CAN

A CAN encaminhou através da correspondência PR084/2008 de 10/04/08, cópia dos processos de
Administração do Fundo de Auxílio Funeral e
Convênio Farmácia.

Solucionado

b)

Efetuar a cobrança do débito, solicitando à
ETN que processe o desconto em sua
folha de pagamento.

CAN

A CAN encaminhou através da correspondência PR084/2008 de 10/04/08, cópia do recebimento do
crédito da associada Valeria Trachez Garcia
Guimarães.

149. dd) Falha no controle de empréstimos de recursos
administrados pela CAN.

150. ee) Divergência entre o valor da dívida apresentado
pela NUCLEP e pelo NUCLEOS.

084/2008 de 10/04/08, que as demonstrações
financeiras somente são encaminhadas ao Conselho
Fiscal para sua análise, após a conclusão dos serviços
de auditoria externa com a respectiva emissão do
relatório e parecer..

Recomendamos
reconciliar
os
valores Nucleos O NUCLEOS informou através da correspondência PRregistrados da dívida da NUCLEP de forma a
084/2008 de 10/04/08, que enviou cartas à NUCLEP
identificar a causa da divergência e efetuar os
com a posição contábil.
devidos ajustes.
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U.O.

Providências

Prazo
Previsto

Situação

14.

a)

Contratação do BANCO PACTUAL como
gestor dos fundos de investimentos
“URÂNIO” e “TITÂNIO” (aproximadamente
R$ 96 milhões), após o mesmo ter sido
substituído
por
apresentar
a
pior
rentabilidade acumulada no ano de 2003,
dentre as gestões dos fundos de renda fixa
do NUCLEOS.

Implementar, doravante, maior rigor e consistência
quanto às decisões afetas ao processo de seleção
de bancos gestores da carteira de investimentos,
instituindo prazos e condições para que a instituição
bancária, dispensada por mau desempenho, fique
impedida de voltar a gerir os recursos da Entidade.

NUCLEOS

O Nucleos apresentou cópia das Atas da Diretoria
Executiva e do Conselho Deliberativo em que foi
aprovada a substituição dos referidos fundos. Não
houve a aprovação do Conselho Consultivo de
Investimentos, tendo em vista o referido conselho se
encontrar naquela data, com as atividades
interrompidas.
O NUCLEOS apresentou a Política de Investimentos
2007-2011, devidamente aprovada pelo Conselho
Deliberativo, que em seu item 2.6.2.3. – Observações,
Subitem c. estabelece que o gestor que tiver seu
mandato substituído só poderá se habilitar após o
transcurso de 2 anos da sua substituição.

Solucionado

15.

b)

Necessidade de reavaliação do modelo de
gestão
compartilhada
da
carteira
terceirizada, haja visto os resultados obtidos
e a atual estrutura operacional da diretoria
financeira do NUCLEOS.

Reavaliar o modelo da gestão compartilhada dos
fundos de renda fixa e variável, adequando o nível
de participação dos profissionais da área financeira
do NUCLEOS à infra-estrutura existente.

NUCLEOS

O NUCLEOS apresentou a Política de Investimentos
2007-2011, devidamente aprovada pelo Conselho
Deliberativo, que em seu item 2.6.2.3. – Observações,
Subitem c., 2º Parágrafo estabelece que o NUCLEOS
não possuirá fundos não discricionários” no exercício
2007.

Solucionado

16.

c)

Contratação de bancos gestores de fundos a)
de investimentos com base, principalmente,
na aceitação da gestão compartilhada,
intencionada pelo NUCLEOS, em detrimento
de critérios técnicos.

Adotar, doravante, nos processos de escolha e
substituição dos bancos gestores terceirizados,
a priorização dos critérios técnicos, tal como
previsto na Ata 79 do Comitê Consultivo de
Investimentos (CCI), de 23/01/2002; e

NUCLEOS

Apresentada ata da transferência de dois fundos
BRAM e ABN.

Solucionado

b)

Efetuar estudos visando ao aperfeiçoamento
dos critérios técnicos para seleção de bancos
gestores, constantes da Ata 79 do CCI, como,
por exemplo, a utilização de indicadores do
desempenho na gestão de fundos, como o
Índice de Sharpe.

NUCLEOS

Foram apresentados os índices Sharp dos Fundos
Európio, Energia PCH, Megawatt, Monazita, Titânio,
Urânio e Zircônio.

Solucionado

Buscar, doravante, nas situações em que o perfil de
risco dos investimentos seja alterado para uma linha
conservadora, que os títulos de menor risco sejam
mantidos em carteira.

NUCLEOS

O NUCLEOS apresentou a Política de Investimentos
2007-2011, devidamente aprovada pelo Conselho
Deliberativo, que em seu item 10.2.2. –
Enquadramento para Novas Contrapartes de Créditos
Privados (posteriores a 01/09/2005) estabelece que o
Instituto só adquirirá em sua carteira própria e de
fundos
de
investimento
exclusivos,
títulos
classificados como de baixo risco de crédito e que
tenham sido avaliados por agência de classificação de
risco em funcionamento no País.

Solucionado

17.

d)

Utilização de recursos do fundo de renda
fixa
“LANTÂNIO”
(R$
2,8
milhões)
objetivando transformar o fundo de renda
variável “ZIRCÔNIO”, de pior rentabilidade
em 2004, em um fundo de renda fixa.
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Item Pto
18.

e)

Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

Elevada concentração - 63,56% em ABR/05 a)
– dos valores da carteira terceirizada em
apenas dois bancos (INDUSTRIAL E WEST
LB) - R$ 275,5 milhões.
b)

19.

f)

Manutenção do BANCO INDUSTRIAL como a)
gestor do fundo “ZIRCÔNIO”, em que pese a
rentabilidade auferida em 2004 (-21,67%
contra
17,76% do IBOVESPA) e a
realização de operação financeira (HEDGE) b)
que resultou em perda financeira.

c)

20.

g)

POSIÇÃO: 11/01/2010

Prazo
Previsto

U.O.

Providências

NUCLEOS

Apresentada ata de transferência, onde o Banco
Industrial foi substituído pela ABN AMRO REAL S.A..,
em 11/10/05.

Solucionado

O Nucleos esclareceu que o Bradesco foi escolhido
por ser a maior instituição bancária e a segunda
considerando também as públicas, além de ter
apresentado uma taxa de administração atraente de
0,03% ao ano para papéis de longo prazo. E que a
alta concentração devia-se à existência de muitos
recursos (64%) investidos em títulos marcados a
vencimento de longo prazo (NTN-B, NTN-C e
Debêntures), na sua maioria adquiridos com preços
acima do Mercado, o que inviabilizou qualquer
negociação a curto prazo e causou o desinteresse de
outros bancos: Banco do Brasil, (que não aceitou
papéis de longo prazo), e Banco ABN Real (que
considerou a taxa ofertada pelo Bradesco muito
baixa). .

Solucionado

Acatou-se a recomendação e o referido fundo foi
transferido para a BRAM – Bradesco Asset
Management, em 25/07/05.

Solucionado

implementar,
formalmente,
através
de
procedimentos, a Política de Avaliação de
Gestores Terceirizados, tal como estabelecido
nas diretrizes aprovadas, pelo Conselho
Deliberativo, na Política de Investimentos; e

O NUCLEOS apresentou a Política de Investimentos
2007-2011, devidamente aprovada pelo Conselho
Deliberativo, que em seu item 2.6.2.4. – Processo de
Avaliação,
Acompanhamento
e
Substituição
estabelece a Política de Avaliação de Gestores
Terceirizados.

Solucionado

reavaliar, doravante, o nível de aplicação dos
recursos do NUCLEOS
no mercado de
derivativos, tendo em vista a existência de
elevados riscos inerentes a esta modalidade de
investimento.

O limite de 35% é o máximo estabelecido de acordo
com a Política de Investimentos de 2006 e com o
estabelecido pela Resolução CMN nº 3.121/03.

Solucionado

O Nucleos apresentou cópia do contrato e novo
aditamento com a Risk Office.

Solucionado

Agilizar o processo de substituição do Banco
West LB como gestor provisório do fundo
“URÂNIO”; e
implementar ações visando a reduzir o atual
nível de concentração da gestão terceirizada
dos recursos, através, por exemplo, da
realização de processo seletivo de novos
gestores.

agilizar o processo de substituição do Banco
Industrial como gestor do fundo “ZIRCÔNIO”,
tendo em vista os resultados obtidos por sua
gestão;

Fragilidade das justificativas apresentadas Proceder, doravante, análises prévias por
para as tomadas de decisão quanto à empresas de consultorias de riscos de mercado,
participação em investimentos.
para tomada de decisão que envolva recursos do
NUCLEOS.

NUCLEOS

NUCLEOS

Situação
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21.

22.

h)

i)

POSIÇÃO: 11/01/2010

Inconformidades Observadas
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Participação no fundo de cotas da a)
concessionária Rio - Teresópolis (CRT) em
percentual superior ao limite de 25%
estabelecido pela resolução 3121 do
Conselho Monetário Nacional (CMN).

cumprir os limites estabelecidos nas normas e
resoluções fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional- CMN antes de realizar operações
financeiras, notadamente quando da aquisição
de cotas de fundos de sociedades de propósito
específico; e

b)

Expedir correspondência à CRT e à Oliveira
Trust, administrador do fundo, reiterando
providências urgentes, seja através da
captação de novos cotistas para o Fundo, seja
através da transformação das cotas em
debêntures, no sentido de regularizar a
situação.

Prazo
Previsto

U.O.

Providências

NUCLEOS

De acordo com a carta PR-201/2009 de 17/11/2009, o
NUCLEOS informou ter realizado novo leilão das
cotas do fundo de investimento, todavia não obteve
êxito. Diante disso, está sendo programado outro
leilão, com previsão de realização em fevereiro de
2010. O NUCLEOS ainda pediu para encerrar a
referida pendência, pois a solução depende
exclusivamente do interesse de terceiros na aquisição
ou da liquidação do fundo de participação em 2021. O
ponto deverá permanecer pendente até que o
NUCLEOS elimine a exposição pelo descumprimento
da Resolução 3121 do Conselho Monetário Nacional
(CMN), o que sujeita o Instituto à penalizações.

Situação

Pendente

Solucionado

Recomendação implementada.

Deficiência
nos
controles
(registros a) Obter, doravante, dos Administradores dos
históricos)
de
acompanhamento
da Fundos Terceirizados, a composição analítica dos
composição das carteiras terceirizadas.
papéis com as posições diárias e, principalmente, a
do último dia de cada mês, em arquivo magnético;

NUCLEOS

O Nucleos apresentou o Código de Auto Regulação
da ANDIB, cujo artigo 7o. estabelece que a
responsabilidade pelas movimentações dos ativos
registrados
junto
aos
depositários,
agentes
escrituradores, câmaras e sistemas de liquidação,
bem como pela informação ao cliente acerca dessas
movimentações é de responsabilidade do custodiante.

Solucionado

b) Manter as composições analíticas de todos os
Fundos Terceirizados em arquivos individuais;

NUCLEOS

Recomendação implementada

Solucionado

O Nucleos apresentou documentação correspondente
ao ajuste realizado.

Solucionado

c) Solicitar, formalmente, ao Banco Industrial, a
justificativa da diferença de R$ 3.041.224,42 entre o
saldo do citado banco e o do custodiante do fundo;
e
d)
Proceder ao acompanhamento eficaz dos
saldos dos Fundos Terceirizados, apresentados

NUCLEOS

NUCLEOS

O Nucleos apresentou os saldos emitidos pelo banco
custodiante.

Solucionado
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Prazo
Previsto

U.O.

Providências

Situação

NUCLEOS

A solução definitiva foi identificada como sendo a
venda da participação, o que tem sido perseguido
pela atual Diretoria.

Solucionado

pelos seus gestores, comparando-os com os
saldos fornecidos pelo banco custodiante.

23.

j)

Necessidade de implementação de medidas
que aumentem o nível de controle dos
investimentos realizados no SHOPPING
CENTER LIGHT.

24.

k)

Deficiência dos controles dos valores de a)
empréstimos concedidos a participantes.

proceder à análise objetivando a terceirização
da cobrança de valores de empréstimos de
pequena monta, de forma a recuperar os
valores não pagos, nas situações em que não
compense impetrar ação judicial;

NUCLEOS

O NUCLEOS apresentou cópia do contrato com a
Empresa Lyvey Administração e Empreendimentos
Ltda, assinado em 28/08/06, que tem por objeto a
cobrança de valores não pagos.

Solucionado

b)

exigir fiador (item 10.3 da IN no 001/04) do
autopatrocinado com saldo de empréstimo no
NUCLEOS, quando da saída da Patrocinadora,
visando ao cumprimento integral do contrato de
mútuo e evitando-se a ocorrência de casos
semelhantes; e

NUCLEOS

O Nucleos encaminhou procedimento aprovado em
que é exigido o fiador nos casos mencionados.

Solucionado

c)

exigir a garantia adicional (fiador), quando o
empréstimo exceder o limite de 80%, prevista
no item 10.4.3 da Instrução Normativa 001/04.

NUCLEOS

Cabe ao Nucleos apresentar evidências da garantia
adicional

Solucionado

Intensificar as ações de controle das informações
prestadas
pelos
Administradores
do
empreendimento, visando à eliminação das
impropriedades apontadas, bem
como
ao
aprimoramento do acompanhamento exercido sobre
as informações prestadas nos relatórios gerenciais,
contábeis e financeiros, de forma que permita o
exercício de tomada de decisões pontuais, em
consonância com o objetivo de obter maior retorno
do investimento realizado.

25.

l)

Periodicidade de reuniões do Comitê
Consultivo de Investimentos – CCI – em
desacordo com o regulamento próprio.

Que seja observada a freqüência mensal estipulada
no Regulamento do CCI para a ocorrência de suas
reuniões, bem como que seja evidenciado,
oportunamente e em ata, os motivos de seu
eventual impedimento.

NUCLEOS

Apresentado ata da 104º reunião do CCI com o
calendário das reuniões. (WP – 15)

Solucionado

26.

m)

Cálculo de suplementação em desacordo
com os termos do plano básico de
benefícios gerando, mensalmente,
pagamento a menos ao participante, de R$
373,98.

a)

abolir a prática, de imediato, uma vez que não
há legitimidade para a sua aplicação; e

NUCLEOS

Apresentado comprovante de depósito do Banco do
Brasil.

Solucionado

b)

complementar o valor do benefício pago a
menos ao participante.

Apresentado comprovante de depósito do Banco do
Brasil.

Solucionado

Recomendação implementada

Solucionado

27.

n)

Fragilidade no controle dos valores a serem a)
ressarcidos pelo INSS cujo saldo passou de

intensificar a articulação junto ao INSS, visando
à obtenção dos meios que permitam a

NUCLEOS
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Item Pto

Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

R$ 321 mil, em 2003, para R$ 815 mil em
2004.
b)

28.

o)

Falta de conciliação entre os registros
contábeis e a posição da gerência de
seguridade
supletiva
quanto
aos
adiantamentos concedidos por auxíliodoença.

POSIÇÃO: 11/01/2010

U.O.

Prazo
Previsto

Providências

Situação

conciliação do saldo; e
buscar junto ao INSS o ressarcimento dos
valores devidos.

Providenciar, junto ao proprietário do Sistema de
Benefícios, o desenvolvimento de relatório que
permita a conciliação dos registros contábeis com a
posição da Gerência de Seguridade Supletiva.

NUCLEOS

De acordo com a carta PR-201/2009 de 17/11/2009, o
NUCLEOS informou que desde a realização da
auditoria, o NUCLEOS promoveu diversas ações
internas para a regularização das referidas
pendências, visando a conciliação dos respectivos
registros contábeis.
Em relação ao item 27, Pto n, a posição contábil em
31.08.2009 é de R$ 391.134,11, já tendo sido
efetuada substancial redução, considerando que na
época dos trabalhos da auditoria o valor era de R$
815.845,91.
A dificuldade para finalizar o assunto consiste na falta
de documentação do passado, pois identificamos a
ausência dos documentos necessários para lastrear
as respectivas baixas contábeis.
O NUCLEOS resolveu então realizar uma última
tentativa junto ao INSS, conforme a correspondência
PR-181/2009, de 10/09/2009, tendo sido protocolada
em 15/09/09, após audiência com o destinatário na
mesma data. Verbalmente, o Chefe do Serviço, Sr.
José Marcio Julidori Carneiro, informou que realizará
todos os esforços que forem necessários para
responder ao NUCLEOS o mais breve possível, pois
acionará a DATAPREV.
Recebida a resposta do INSS e ainda havendo
eventuais diferenças que não possam ser conciliadas,
o assunto será encaminhado ao Conselho
Deliberativo para se proceder a baixa contábil do valor
remanescente. Atualmente, aguarda-se manifestação
da autarquia.

Pendente

De acordo com a carta PR-201/2009 de 17/11/2009, o
NUCLEOS informou que em relação ao item 28, Pto
o, a posição contábil em 31/08/2009 é de R$
202.689,74, já tendo sido efetuada uma substancial
redução, considerando que na época dos trabalhos da
auditoria era de R$ 455.494,70. A mesma dificuldade
é verificada no presente caso, pois não há mais
documentação que suporte novas conciliações do
restante do saldo.
Assim, como se trata de assunto apenas de âmbito

Pendente
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Item Pto

29.

30.

31.

p)

Inconformidades Observadas

Falta de controle das cobranças emitidas
pela gerência de administração de pessoal
referentes aos empregados cedidos às
patrocinadoras, NUCLEOS SAÚDE E Caixa
de Assistência do NUCLEOS – CAN.

Recomendações da Auditoria Interna

a)
efetuar melhorias no controle existente, de
forma a garantir o ressarcimento dos custos por
parte das cessionárias no menor espaço de tempo
possível; e

U.O.

NUCLEOS

b) cobrar da Caixa de Assistência do NUCLEOS CAN a taxa de administração, da mesma forma
como ocorre com as Patrocinadoras.

q)

Empregados contratados pelo NUCLEOS e Abolir a prática haja vista o procedimento não
cedidos
na
mesma
data
à
INB, encontrar amparo no Estatuto do NUCLEOS.
ELETRONUCLEAR E NUCLEOS SAÚDE.

NUCLEOS

r)

a) Recomendamos que seja implementada
segregação no Plano de Custeio Administrativo do
NUCLEOS, entre os planos de saúde NUCLEOS
Saúde I e II, visando a individualizar os seus
resultados, bem como assegurar a independência
financeira dos mesmos, de forma que tal
segregação seja evidenciada mensalmente nos
registros contábeis da Entidade; e

NUCLEOS

Ausência de segregação de resultados no
fundo assistencial entre NUCLEOS SAÚDE I
E NUCLEOS SAÚDE II.

s)

Oportunidade de melhoria do processo de
rateio com adoção de critério mais adequado
em relação à conta de telefone e
manutenção.

Recomendamos que seja adotado, para fins de
rateio, o sistema de tarifação, onde o custo real da
utilização dos recursos de telefonia pode ser
diretamente alocado a cada área.
Adicionalmente, recomendamos que o rateio das
despesas com o sistema de telefonia – contrato de
manutenção – seja rateado proporcionalmente ao
resultado auferido pela distribuição tarifária

Prazo
Previsto

Providências
interno do NUCLEOS, a diretoria encaminhará
oportunamente para a reunião do Conselho
Deliberativo proposta para baixa contábil do saldo
remanescente.
O Nucleos encaminhou os documentos de controle de
cobrança implementados.

Situação

Solucionado

O Nucleos informou que não está cobrando uma taxa
de administração da CAN pelo fato da mesma não
possuir recursos suficientes.

Solucionado

O NUCLEOS enviou através da carta PR-034/2009 de
09/03/2009, os termos de rescisão do contrato de
trabalho dos empregados cedidos a INB, atendendo

Solucionado

Verificamos através do balancete analítico de
outubro/2007 que o NUCLEOS Saúde I e II,
apresentou a segregação no Plano de Contas
conforme recomendado.

Solucionado

assim a recomendação da auditoria.

b) Recomendamos que as Patrocinadoras
promovam contratação de auditoria independente
visando à realização de trabalhos de auditoria que
permitam avaliar todos os procedimentos adotados
na gestão, inclusive de natureza médica, dos planos
de saúde NUCLEOS Saúde I e II, haja vista que os
mesmos não foram objeto de auditoria das
Patrocinadoras desde sua implantação.
32.

POSIÇÃO: 11/01/2010

O NUCLEOS apresentou o Relatório da empresa
SOLUTION Consultoria em Medicina, contratada para
avaliar a gestão e todos os fluxos operacionais. (Vide
Relatório NUCLEOS Nº001/2007 posicionamento da
Diretoria do NUCLEOS sobre o Relatório de Auditoria
das Patrocinadoras Nº 007/2007, fls. 662 / 764 do
volume 2.2 - Evidências/Anexos).
NUCLEOS

Verificamos através dos documentos CI-GAP160/2007 e CI-GAP-154/2007 as evidências do rateio
entre as áreas do Instituto, das despesas com
ligações telefônicas. (Vide Relatório NUCLEOS
Nº001/2007 posicionamento da Diretoria do
NUCLEOS sobre o Relatório de Auditoria das
Patrocinadoras Nº 007/2007, fls. 767 / 781 do volume

Solucionado

Solucionado
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Item Pto

Inconformidades Observadas

Recomendações da Auditoria Interna

U.O.

retromencionada.
33.

t)

POSIÇÃO: 11/01/2010

Prazo
Previsto

Providências

Situação

2.2 - Evidências/Anexos).

Necessidade de aperfeiçoamento dos a)
controles relativos aos gastos de viagem.

controlar o cumprimento do prazo de dois dias
para a apresentação da prestação de contas de
viagem, de acordo com a Instrução Normativa
001/00 de 28/02/00;

b)

juntar à prestação de contas de viagem os
comprovantes referentes à passagem aérea e
hospedagem, de acordo com a Instrução
Normativa 001/98 de 01/06/98;

Verificamos os documentos de prestações de contas
encaminhados pelo NUCLEOS evidenciado que os
comprovantes referentes à passagem aérea e
hospedagem vêm sendo juntados aos mesmos. (Vide
Relatório NUCLEOS Nº001/2007 posicionamento da
Diretoria do NUCLEOS sobre o Relatório de Auditoria
das Patrocinadoras Nº 007/2007, fls. 789 / 801 do
volume 2.2 - Evidências/Anexos).

c)

autorizar
pagamentos
somente
quando
estiverem respaldados por documentos fiscais
originais, devidamente certificados, ou seja,
acompanhados da declaração do requisitante
do serviço de que está de acordo com os
termos da cobrança;

Verificamos que as prestações de contas e os recibos
de adiantamento apresentados pelo NUCLEOS, estão
devidamente autorizados e respaldados por
documentos fiscais originais.

Solucionado

d)

exigir dos prestadores de serviço que juntem
aos processos de cobrança o demonstrativo
com os quantitativos e preços unitários de cada
serviço prestado, de forma a compor e justificar
o valor da cobrança; e

O NUCLEOS encaminhou a IN 001/00 e evidências
de que os prestadores de serviços vêm juntando ao
processo de cobrança, os demonstrativos com os
quantitativos e preços unitários de cada serviço
prestado.

Solucionado

e)

analisar o demonstrativo solicitado à Empresa
Fidelidade Viagens e Turismo Ltda. e verificar a
procedência dos valores cobrados referentes à
Sra. Marcia Gonçalves e aos Srs. Paulo

O NUCLEOS apresentou cópia da carta da Fidelidade
Viagens e Turismo Ltda de 24/10/06 com o
detalhamento da fatura 0006480, na qual a mesma
assume que houve um erro e apresenta a

Solucionado

NUCLEOS

Verificamos que entrou em vigor uma nova Instrução
Normativa (IN 011/2006) a partir de 01/01/2007 que
estabelece novos procedimentos normatizando o
processo de reembolso de despesas efetuadas por
empregados e diretores do NUCLEOS. Nesta nova
IN o prazo para prestações de contas caso tenha sido
concedido adiantamento, é de até 5 (cinco) dias.
Constatamos que o referido prazo vem sendo
atendido conforme se verifica nos documentos
enviados pelo NUCLEOS (Vide Relatório NUCLEOS
Nº001/2007 posicionamento da Diretoria do
NUCLEOS sobre o Relatório de Auditoria das
Patrocinadoras Nº 007/2007, fls. 789 / 801 do volume
2.2 - Evidências/Anexos).

Solucionado

Solucionado
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U.O.

Gonçalves, Walter Kuhl e Gildásio Amado
Filho, constantes da Nota de Débito / Fatura
0006480, e requisitar a imediata devolução das
importâncias pagas que não forem pertinentes.
34.

u)

POSIÇÃO: 11/01/2010

Necessidade de celebração de aditivo a)
contratual, haja vista a ambigüidade
existente quanto à interpretação da cláusula
de multa por atraso de pagamento da dívida
assistencial da INB.

razão da importância e dos reflexos inerentes à
situação
observada
(distorção
das
demonstrações contábeis, negociação da
dívida, cálculo atuarial e ações judiciais),
entendemos, a fim de resguardar a Entidade
contra futuros questionamentos quanto aos
corretos valores dos cálculos das multas por
atraso de pagamento da dívida assistencial da
INB, que deva ser celebrado aditivo contratual
que elimine a ambigüidade da cláusula 4.5.1 do
Aditivo no 2 do Contrato 3/92/008; e

b)

proceder à cobrança formal das multas por
atraso
de
pagamentos
pendentes
de
recebimentos.

Prazo
Previsto

Providências

Situação

correspondente correção.

NUCLEOS

O Nucleos esclareceu que a cobrança das multas por
atraso foram incluídas no valor total a ser
desembolsado pela patrocinadora INB a título de
dívida em negociação em 2006.

Solucionado

O NUCLEOS apresentou cópia da sentença que
homologou o Acordo de Parcelamento da Dívida e
multa existente com à Patrocinadora Indústrias
Nucleares do Brasil AS- INB.

Solucionado

35.

v)

Nomeação de diretor de benefícios sem Proceder à revisão do ato de gestão praticado para
observância das normas vigentes.
a escolha do Diretor de Benefícios, desta feita
obedecendo à norma interna que estabelece a
forma de seleção prévia para o titular do citado
cargo,
por meio de eleições, nos termos
explicitados na Ata da 85ª Reunião Extraordinária do
Conselho Deliberativo, em vigor.

NUCLEOS

O Nucleos apresentou a homologação do Parecer
Maimoni pelo Conselho Deliberativo, quanto à
nomeação do Diretor de Benefícios sem eleição,
devendo ser evidenciada a alteração do Estatuto do
Núcleos, em que fique estabelecido o sistema de
escolha do Diretor de Benefícios através de eleição
entre os seus participantes.

Solucionado

36.

w)

Falta de comprovação dos requisitos legais Cumprir a Lei Complementar no 108, de 29/05/2001,
para exercício da atividade nos Conselhos em especial, neste caso, o artigo 18 combinado com
o artigo 20, que é aplicável à constituição dos
Deliberativo e Fiscal.
Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto,
objetivando demonstrar a comprovada experiência
dos membros dos colegiados citados, por meio da
adequada aferição dos requisitos mínimos
estabelecidos para exercício dos cargos em
questão.

NUCLEOS

O NUCLEOS apresentou a Nota Técnica 004/06 de
25/01/2006 homologada pelo Conselho Deliberativo
em relação ao assunto e se compromete a aprimorar
as exigências para o preenchimento de cargos
eletivos.

Solucionado

37.

x)

Recondução de membro do Conselho Fiscal Rever o ato administrativo promulgado em
em desacordo com o previsto no estatuto da 16/06/2003, haja vista a vedação de recondução ao
entidade.
cargo de conselheiro fiscal, conforme preceituam os
termos do Estatuto do Instituto e da Lei
Complementar no 108, de 29/05/2001.

NUCLEOS

O NUCLEOS apresentou a homologação pelo
Conselho Deliberativo aprovando o parecer que
analisou a recondução ao cargo de conselheiro fiscal.

Solucionado
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U.O.

Providências

Prazo
Previsto

Situação

38.

y)

Remuneração
percebida
por
diretor Recomendamos que o NUCLEOS, implemente
financeiro sem conhecimento do Conselho instrumento de controle capaz de identificar a
Deliberativo e da Diretoria Executiva.
procedência de todo e qualquer tipo de
remuneração aos seus representantes, decorrente
de investimentos realizados, visando à adoção de
procedimentos que assegurem seu repasse
tempestivo à Entidade.

NUCLEOS

O Nucleos apresentou cópia dos comprovantes da
devolução do “Pró Labore” recebido pelo diretor
financeiro no período entre março/2005 e julho/2005,
conforme estabelecido na 109a. Ata de Reunião do
Conselho Deliberativo.

Solucionado

39.

z)

Aprovação da política de investimentos de Recomendamos a aprovação da Política de
2005 fora do prazo previsto no estatuto da Investimento dentro dos prazos estabelecidos no
entidade.
Estatuto.

NUCLEOS

Encaminhado o documento assinado.

Solucionado

40.

aa)

Pagamento de abono a membros da
DIRETORIA EXECUTIVA, em 2003 e 2004,
em desacordo com o critério estabelecido
pelo Conselho de Curadores, à época,
majorando o total em R$ 9 mil.

Submeter o caso novamente a uma Assessoria
Jurídica independente e, se for o caso, buscar junto
aos Diretores beneficiados o ressarcimento dos
valores desembolsados a mais.

NUCLEOS

O Nucleos apresentou a homologação do Parecer do
escritório Tostes Malta pelo Conselho Deliberativo.

Solucionado

41.

bb)

Reembolso de despesas pagas pelo
NUCLEOS aos membros do
Conselho
Deliberativo e Fiscal, sem a efetiva
comprovação dos gastos, caracterizando
remuneração vedada pelo estatuto da
entidade.

Implementar ações objetivando a restituição, à
Entidade, das importâncias percebidas pelos
membros do Conselho Deliberativo e Fiscal a título
de reembolso de despesas ou ajuda de custo, que
não tenham sido objeto de comprovação dos gastos
efetivamente ocorridos.

NUCLEOS

De acordo com a carta PR-201/2009 de 17/11/2009, o
NUCLEOS informou que apesar de o Conselho
Deliberativo ter sido cientificado dos termos do
parecer AJU-10/2009 na 182a reunião extraordinária,
realizada em 27/06/2009 ( extrato da ata em anexo), a
Diretoria
Executiva,
acatando
recomendação
constante da correspondência do chefe da auditoria
em referência, deliberou em sua 504a reunião, de
10/09/2009, submeter o assunto formalmente à
deliberação do conselho deliberativo que, por sua vez,
aprovou os termos do Parecer Jurídico 10/2009, no
sentido de não persistir na cobrança de reembolso de
despesas pagas sem comprovação do ex-conselheiro
João Manoel Gonçalves Barbosa, conforme extrato da
ata da sua 146a , reunião ordinária, em anexo.

Solucionado

42.

cc)

Percepção, por integrante do Conselho Implementar ações, após realização de amplo
Deliberativo, de ajuda de custo em levantamento, para que os valores recebidos por
duplicidade.
conselheiros a título de reembolso de despesas ou
ajuda de custo, que tenham sido objeto de cobertura
pelas Patrocinadoras, sejam ressarcidos ao
NUCLEOS.

NUCLEOS

O Nucleos encaminhou os comprovantes das
despesas de viagem do Conselheiro Neildo de Souza
Jorge, recebidos da INB, a título de participar em
atividades do Nucleos, no período compreendido
entre 04/06/2003 e 14/12/2004, num total de R$
37.309,98 (97 viagens).
O Nucleos deverá
encaminhar correspondência à INB informando
detalhadamente as datas das reuniões e as despesas
de viagem reembolsadas ao referido conselheiro para
análise, permitindo assim à INB, a seu exclusivo
critério, debitar do empregado o que foi pago em

Solucionado
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U.O.

Prazo
Previsto

Providências

Situação

duplicidade.
43.

dd)

Assinaturas de contratos com terceiros em Atender, em situações análogas, os ditames
desacordo com o estabelecido no estatuto estabelecidos no Estatuto do NUCLEOS, em
da entidade.
especial quanto às competências estabelecidas nos
Capítulos IX e X do mencionado instrumento
normativo.

NUCLEOS

O Nucleos encaminhou cópia de contratos
recentemente celebrados com terceiros em que ficou
evidenciado o atendimento ao Estatuto da Entidade.

Solucionado
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ANEXO VI
Item 11A. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno

Recomendação

Item

Recomendações do Orgão de Controle Interno
Plano de Providências ref. ao Rel. de Auditoria da CGU nº 224644 - Ex. 2008
Descrição da Recomendação

1/3

Setor
Responsável

Providências adotadas

pela
implementação

(ou justificativas para o caso de não cumprimento)

1.2.3.1 001 Abster-se de parcelar o objeto
contratual em função do número de
empresas pré-qualificadas a
participarem de processos
licitatórios.

ASU

O Presidente emitiu a CI 04/09, de 21/09/2009, solicitando
às Gerências da empresa, que observem estritamente a
determinação de não parcelar o objeto contratual em função
do número de empresas pré-qualificadas a participarem de
processos licitatórios.

1.2.3.1 002 Cumprir o estabelecido no inciso II
do § 2º do Art. 40 da Lei n.º
8.666/93, apresentando orçamento
detalhado de custos unitários.

ASU

O Presidente emitiu a CI 04/09, de 21/09/2009, solicitando
às Gerências da empresa que observem estritamente o
cumprimento da lei, exigindo que os licitantes apresentem
orçamento detalhado de custos unitários. Nos casos em que
seja impossível o detalhamento dos custos unitários, o
Parecer Técnico que embasa o processo licitatório deve
explicitar os motivos dessa impossibilidade.

1.2.3.1 003 Buscar alternativas para evitar a
contratação de mão-de-obra para
realizar as atividades finalísticas da
empresa, trazendo ao controle
interno as propostas de solução
encontradas quando da revisão do
Plano de Providências Permanente.

CRH

A NUCLEP informou a CGU que, em novembro, o DEST
aprovou mais 115 vagas para o seu Quadro de Pessoal e que
estas vagas estão sendo ocupadas por aprovados no Concurso
Público realizado em 2006. Informou também que, em
janeiro, solicitou mais 113 vagas ao DEST e está aguardando
aprovação. Segundo informado, à medida em que os novos
efetivos estão ingressando, a NUCLEP está reduzindo o seu
quantitativo de mão-de-obra terceirizada.

1.2.3.2 001 Planejar e programar de forma mais
efetiva as suas aquisições, no intuito
de evitar a contratação direta de
serviços.
1.2.3.3 001 Abster-se de incluir, nos editais das
licitações, cláusulas que
caracterizem restrições à
competitividade, com exigências não
previstas em lei.

ASU

O Presidente emitiu a CI 04/09, de 21/09/2009, solicitando
às Gerências da empresa que se observe, sempre que
possível, as determinações propostas pela CGU.

ASU

O Presidente emitiu a CI 05/09, em 21/09/2009, para a
Diretoria Administrativa, Gerência de Suprimentos e
Consultoria
Jurídica,
responsabilizando-os
pelo
cumprimento da seguinte recomendação: “Não exigir mais
inscrição e atestado do CREA, do Rio de Janeiro, e sim do
CREA do Estado em que a licitante tenha sede. Determina
também atenção para que não se exija CREA de empresas
que não sejam de engenharia, e sim o registro na entidade
profissional correspondente, nos editais que não se tratarem
de serviços de engenharia. Alerta a Gerência de
Suprimentos, para se abster de incluir, nos editais das
licitações, qualquer outra cláusula que caracterize restrições
à competitividade, com exigências não previstas em lei.”

1.2.3.3 002 Obedecer ao princípio da vinculação
ao instrumento convocatório de
forma que as exigências
estabelecidas no edital estejam
também previstas nos respectivos
instrumentos contratuais.

ASU

O Presidente emitiu a CI 05/09, em 21/09/2009, p/ a
Diretoria Administrativa, Gerência de Suprimentos e
Consultoria Jurídica, responsabilizando-os pelo
cumprimento da recomendação de: “Obedecer ao princípio
da vinculação ao instrumento convocatório de forma que as
exigências estabelecidas no edital estejam também previstas
nos respectivos instrumentos contratuais.”

1.2.3.3 003 Rerratificar o contrato C-542/CS301 a fim de incluir cláusula,
prevendo o recolhimento da garantia
conforme previsto no edital.

ASU

Foi enviado por e-mail a CGU, o termo de rerratificação do
contrato contrato C-542/CS-301 assinado pelas partes.

Recomendação

Item
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Setor
Responsável

Providências adotadas

pela
implementação

(ou justificativas para o caso de não cumprimento)

1.2.3.3 004 Exigir recolhimento da garantia por
parte da contratada.

ASU

O termo de rerratificação do contrato contrato C-542/CS-301
foi assinado em 12/11/2009. Em 27/01/2010, a NUCLEP
informou que “Ficou acordado entre a PROWSHIP e a
NUCLEP que a garantia seria sobre o serviço a ser
executado. Em virtude do contrato C-542/CS-301, iniciado
em 14/05/08, ter vencido em 30/11/09, ou seja, 20 dias após
se rerratificado, não foi feito o pagamento da garantia.
Constatada esta não conformidade, a NUCLEP, apesar de
não ter sido ponto de recomendação da CGU, efetuou a
rerratificação do contrato C-557/DV-112. Este contrato
também é com a PROWSHIP, iniciado em 24/06/08, e em
execução até 23/01/10, por isto, foi feito o pagamento da
garantia.”
A NUCLEP emitiu a Comunicação Interna n.º 010/09 em
10/11/2009.

1.2.3.4 001 Realizar planejamento das
aquisições de bens e serviços para o
exercício financeiro, evitando a
aquisição parcelada que caracteriza
o fracionamento de despesas,
abstendo-se de utilizar a dispensa de
licitação quando há possibilidade de
realizar a aquisição por meio de
processo licitatório regular.

ASU

1.2.3.4 002 A NUCLEP deverá requerer no
mínimo três propostas válidas para
as contratações por dispensa de
licitação, inserindo-as no processo.

ASU

A NUCLEP informou inicialmente que as ISs P-13/94, P14/94, P-15/94, P-17/94, que regulamentam internamente as
aquisições, licitações e contratações, estavam sendo
revisadas, tendo estabelecido o prazo de 30/12/2009 para
emissão das novas ISs. Em 27/01/2010, a NUCLEP
informou que “As ISs que irão revogar as P-13/94, P-14/94,
P-15/94 e P-17/94 ainda se encontram em revisão, em
virtude de, ao serem analisadas pela Consultoria Jurídica, as
mesmas sofreram recomendações. Após o cumprimento
destas recomendações, as mesmas retornarão para um novo
exame da Consultoria Jurídica.”

2.3.1.1 001 Buscar soluções de forma a reduzir a
habitualidade da prática de horas
extras, trazendo ao controle interno
as propostas de solução encontradas
quando da revisão do Plano de
Providências Permanente.

CRH

O gestor havia informado que, para obter uma redução ainda
mais significativa, seria necessária a realização do Concurso
Público tão logo a empresa recebesse autorização do DEST
para aumentar o Quadro de Pessoal. Em 27/01/2010, a
NUCLEP informou: “A redução das horas extras poderá
ocorrer em função do aumento do quadro de pessoal que foi
autorizado parcialmente em novembro de 2009.
Independente disto, atendendo a recomendação da CGU em
2007, as Diretorias Industrial e Administrativa da NUCLEP
passaram a fazer no final de 2007, uma previsão das horas
extras necessárias no mês subsequente e o realizado. As
horas extras, em média, menor que o previsto. No total do
ano de 2009, por exemplo, as horas extras realizadas ficaram
abaixo das previstas. Alem disso, o percentual de horas
extras em relação ao total de horas trabalhadas na NUCLEP
tem ficado dentro da média da industria nacional.”

Recomendação

Item

Recomendações do Orgão de Controle Interno
Plano de Providências ref. ao Rel. de Auditoria da CGU nº 224644 - Ex. 2008
Descrição da Recomendação

2.3.1.1 002 Observar o cumprimento dos art. 58,
61 e 67 da CLT, quanto ao limite de
duas horas de horas extraordinárias
e ao descanso semanal de 24 horas
consecutivas.
2.3.1.1 003 Ampliar o limite de caracteres do
campo “projeto/tarefa” da
Programação de Serviços
Extraordinários ou permitir seu
preenchimento manual, de forma
que fiquem explícitos os serviços
que serão executados durante as
horas extras.

3/3

Setor
Responsável

Providências adotadas

pela
implementação

(ou justificativas para o caso de não cumprimento)

CRH

A NUCLEP informou que a Gerência de Recursos Humanos
tem orientado constantemente as áreas da empresa para o
cumprimento dos art. 58, 61 e 67 da CLT.

PIN

A NUCLEP informou que a providência foi implementada.

Recomendações da Unidade de Controle Interno
Número
Descrição da Recomendação
Relatório Item
01/2009

02/2009

02/2009

02/2009

02/2009

02/2009

03/2009

03/2009

1.0 Alterar a planilha “Custeio Administrativo CAN x
NUCLEP”, inserindo os valores corretos
identificados na documentação, em lugar dos
originalmente registrados. Todos os demais cálculos
nas linhas e colunas referidas à NUCLEP sofrerão
modificações e influenciarão a determinação do valor
da dívida da NUCLEP com a CAN, tendo o valor
final passado de R$199.466,71 para R$187.110,50.

4.1 Efetuar o pagamento das diferenças devidas a um
conselheiro referente ao 13º salário no montante de
R$ 1.473,38, bem como a diferença de R$ 89,48,
paga aos demais conselheiros, correspondente a 10%
do abono de 1% (R$ 894,93) pago aos dirigentes. O
procedimento de pagamento do adiantamento de
50% do 13º Salário em junho/2008 não foi observado
para este conselheiro
4.2 Efetuar o pagamento a um conselheiro de
Administração das diferenças devidas no mês de
novembro/2008 referente ao valor correspondente à
diferença de R$ 89,48, paga aos demais conselheiros,
correspondente a 10% do abono de 1% (R$ 894,93)
pago aos dirigentes
4.3 Fazer contato com o ex-conselheiro instando-o a
devolver aos cofres da NUCLEP os valores recebidos
indevidamente referente aos honorários
correspondentes aos meses de maio (R$ 1.377,72),
junho (R$ 1.404,05) e ao adiantamento de 50% do
13º salário (R$ 702,03).
4.4 Efetuar o desconto imediatamente nos honorários de
um conselheiro da importância relativa ao
adiantamento feito no mês de junho de 2008 e não
compensado no pagamento do 13º Salário em
novembro/2008.
4.5 Efetuar o pagamento das diferenças devidas a um
conselheiro que recebeu honorários a menor nos
meses de junho (R$ 1.377,72 em vez de R$
1.404,05), julho (R$ 1.377,72 em vez de R$
1.404,05) e agosto (R$ 1.377,72 em vez de R$
1.415,02).
4.1 Agilizar o processo de implantação do novo sistema
de folha.
4.2 Revisar todas as Instruções de Serviço vigentes,
atualizando-se os procedimentos e revogando-se as
anteriores somente quando as novas instruções
estiverem revisadas e aprovadas pelo Presidente.

Setor
Responsável
pela
implementação

NUCLEOS

1/7
Providências adotadas

(ou justificativas para o caso de não
cumprimento)
A planilha com as alterações e a apuração
do valor final apontado pela Auditoria
Interna da NUCLEP foi enviada ao
Assessor da Diretoria Executiva do
Nucleos que após examiná-la, respondeu
por email de 16/01/2009 nos seguintes
termos: "Após análise dos documentos
enviados, concordamos com as alterações
nos valores pagos pela Nuclep, e estamos
fazendo as alterações devidas em nossos
controles. Com isto o valor base
(atualizado até set/09 pelo INPC) é de
R$187.110,50”
A CRH-Folha informou que o pagamento
foi efetuado na folha de abril/09

CRH

A CRH-Folha informou que o pagamento
foi efetuado na folha de abril/09
CRH

CRH

A CRH informou que a Ata da AGO
chegou 3 meses após sua realização. Já
foi feito o contato com o respectivo
conselheiro solicitando a devolução. Falta
confirmar com a APF-Tesouraria se
ocorreu o ressarcimento
A CRH-Folha informou que o pagamento
foi efetuado na folha de abril/09

CRH

A CRH-Folha informou que o pagamento
foi efetuado na folha de abril/09
CRH

CRH

A CRH informou que iniciou o processo
de implantação em janeiro/2010

CRH

A CRH informou que esta
providenciando a revisão das 6 IS citadas
no relatório da Auditoria

Recomendações da Unidade de Controle Interno
Número
Descrição da Recomendação
Relatório Item
03/2009

03/2009

03/2009

03/2009

03/2009

03/2009

4.3 Estabelecer Instrução de Serviço sobre
cadastramentos de usuários do SIAPE, fixando-se
qual o nível de ação e nível de cada setor específico,
mantendo sob controle os respectivos
cadastramentos.

4.5 Observar o que determina a IS P-001/2007 quanto ao
registro no PSE de horas extras a serem realizadas.
Tendo em vista que há situações em que o registro na
PSE somente pode ser efetuado posteriormente à sua
realização (casos emergenciais), a Instrução de
Serviço mencionada precisaria ser modificada
prevendo-se prazos para o registro, compatíveis com
a situação ora apresentada. A não conformidade
relatada pela Auditoria refere-se ao lançamento
dessas horas extras após a realização desses serviços,
o que estaria em desacordo com a referida IS.
Esse assunto deverá ser argüido, diretamente, ao
setor que digitou a informação.
4.6 Pesquisar o motivo das divergências entre o
quantitativo de horas demonstradas no controle de
presença e a quantidade de horas pagas relativas ao
mesmo período, adotando providências que evitem
tais ocorrências.
4.7 O ARH deveria solicitar à PIN disponibilizar
programa que permita confrontar as informações
geradas pelos dois sistemas a fim de verificar a
eventual existência dessas ocorrências possibilitando
identificar os motivos porque acontecem e as
possíveis formas de impedir que ocorram.
4.8 Verificar se a apuração do IRRF pelo SIAPE após a
informação do valor da pensão está correta.

4.9 Recomendamos que o ARH dê o visto no item
“ambientação” do check-list, de acordo com a lista de
presença fornecida pelo responsável pela atividade,
que seja conferido se todo o check-list foi cumprido e
devidamente rubricado e que todos os admitidos,
independente de cargo concursado ou comissionado,
realizem o check-list por completo como conditio
sine qua non para a admissão.

03/2009 4.10 Recomendamos que o ARH adote um procedimento
de controle adequado para efetuar a cobrança da
anuidade do registro profissional mesmo após o
vencimento da mesma.

Setor
Responsável
pela
implementação

CRH

2/7
Providências adotadas

(ou justificativas para o caso de não
cumprimento)
A CRH, em email de 21/08/09, informou
que “está desenvolvendo um controle de
acesso dos seus funcionários ao SIAPE,
com as informações de quem deve estar
cadastrado, qual o nível de acesso que o
usuário deverá ter e o controle da
inclusão e exclusão dos admitidos e
demitidos.” Já foi feito contato com o
cadastrador da APF e aguardam
providências do mesmo.
A CRH decidiu intensificar o
cumprimento da respectiva IS.

CRH

A CRH-Folha informou que esta
realizando o levantamento.
CRH

A CRH-Folha informou que esta
realizando o levantamento.
CRH

CRH

CRH

CRH

A CRH informou que implantou em
setembro/09 o cálculo da pensão
alimentícia recomendado pela auditoria
A CRH informou que esta verificando o
cumprimento de todos os itens do checklist e assinando-o ao final da
ambientação.

A CRH informou que foi implantado um
controle de cobrança por email. Quando
ocorrerem atrasos na entrega, será feito
um comunicado a chefia do empregado.

Recomendações da Unidade de Controle Interno
Número
Descrição da Recomendação
Relatório Item
03/2009 4.11 Recomendamos que o ARH faça uma revisão nos
dossiês para verificar outras ocorrências em que o
documento de um outro empregado estava guardado
dentro do dossiê que não lhe pertencia.
03/2009 4.12 Recomendamos que o ARH observe com atenção
quando são apresentados os documentos que
comprovam a residência do empregado, quando este
não se tratar de um familiar direto.

Setor
Responsável
pela
implementação
CRH

CRH

03/2009 4.13 Recomendamos que o ARH não somente receba o
documento, mas que faça uma verificação com
respeito a sua autenticidade e clareza.
CRH

03/2009 4.14 Recomendamos que o ARH efetue diligente
conferência de documentos no ato de admissão antes
de arquivá-lo no dossiê e confira se a assinatura é
similar à que consta na identidade do empregado
CRH

04/2009

04/2009

04/2009

4.1 Recomendamos que a IS-001/04 seja atualizada com
a inclusão de regras claramente explícitas em relação
à constituição de subfundos de caixa pequena
incluindo autorização de existência do fundo pelo
diretor da área, previsão de recomposição do fundo,
regras de prestação de contas, proibição de utilização
pessoal dos recursos, natureza de despesas que o
subfundo pode gastar etc.
4.2 Recomendamos que seja definido claramente na IS as
instruções quanto a prazos para a solicitação de
reembolso aos subfundos e como serão tratadas as
exceções.
4.3 Recomendamos que a IS e o formulário “Solicitação
de Adiantamento de Recursos” sejam revisados de
maneira que não haja discordância entre o que consta
nestes documentos a respeito de um mesmo assunto.

3/7
Providências adotadas

(ou justificativas para o caso de não
cumprimento)
A CRH informou que efetuou uma
revisão do arquivo das pastas dos
empregados.
A CRH informou que, nestes casos,
manterá o procedimento de que o
empregado deve entregar o registro de
embarque do ônibus, uma carta de
próprio punho e a identidade do titutal do
comprovante.
O CRH em email de 21/08/09 informou
que “No caso relatado pela auditoria, o
CRH/RM entrou em contato com o
funcionário que apresentou a não
conformidade no seu Certificado de
Reservista. Ele se propôs a ir ao
Ministério do Exército resolver o
problema. O CRH/RM se compromete a
fazer uma verificação mais intensa dos
documentos apresentados, referentes à
sua autenticidade e clareza.”
O CRH em email de 21/08/09 informou
que “O CRH/RM realizou uma
verificação em todos os dossiês e as
situações de não conformidade, na
assinatura da declaração de que o
colaborador não acumula cargo/emprego
ou função na administração pública direta
e/ou indireta, já foram regularizadas,
através da assinatura desse documento.”
A APF/Tesouraria informou que não
houve tempo para a implementação da
recomendação

APF

APF

APF

A APF/Tesouraria informou que não
houve tempo para a implementação da
recomendação
A APF/Tesouraria informou que não
houve tempo para a implementação da
recomendação

Recomendações da Unidade de Controle Interno
Número
Descrição da Recomendação
Relatório Item
04/2009

04/2009

04/2009

04/2009

04/2009

04/2009

4.4 Recomendamos que sejam feitas, periodicamente,
cobranças aos empregados que requisitaram os
adiantamentos para que apresentem suas prestações
de contas. Tais cobranças devem ser por escrito
(email, CI), dirigidas à gerência do setor do
solicitante, de maneira a envolvê-la e agilizar a
prestação de contas e recomendamos, ainda, que a
APF/Tesouraria esteja atenta ao item 4.2.3 da IS P001/04 que estabelece que o descumprimento de
prazo do item anterior (4.2.2) “implicará no
impedimento de quaisquer novos adiantamentos para
o setor do solicitante”.
4.5 Recomendamos que a Tesouraria faça um controle do
prazo para a prestação de contas e, vencendo este
prazo, comunique a gerência financeira por escrito
para as providências cabíveis.
4.6 Recomendamos que a Tesouraria faça um controle
dos valores que forem prestados contas no decorrer
do ano relativo a cada subfundo de maneira a
permitir a análise sugerida.
4.7 Recomendamos que o fechamento semanal seja
sempre conferido e assinado pelo responsável da
Tesouraria ou por outra pessoa designada para
substituí-lo em eventual impedimento.

4.8 Recomendamos que o perfil de acesso seja definido
de acordo com a área de atuação do usuário e que
quando ocorram movimentações de pessoal, o acesso
ao SIAFI deve ser imediatamente atualizado com as
eventuais alterações em seu perfil e fornecido
também adequado treinamento de reciclagem
recomendamos,ainda, que seja promovida uma
revisão do perfil de todos os usuários existentes com
acesso ao SIAFI, objetivando atualizá-lo e
eventualmente excluir nomes de usuários
correspondentes a empregados desligados ou que não
pertença aos quadros da NUCLEP e / ou
inexistentes.Recomendamos que um relatório com a
situação de todos os cadastrados seja mantida em
poder de órgão designado pela Diretoria para fazê-lo,
contendo nomes dos cadastrados e perfil de cada um,
data de cadastramento, setor de lotação etc.
4.9 Recomendamos que a Tesouraria descontinue a
prática de aceitar documentos que estão em
desacordo com a IS vigente.

Setor
Responsável
pela
implementação

4/7
Providências adotadas

(ou justificativas para o caso de não
cumprimento)
A APF/Tesouraria informou que passou a
realizar as cobranças desde janeiro de
2010

APF

A APF/Tesouraria informou que acatou a
recomendação
APF

APF

APF

APF

APF

A APF/Tesouraria informou que alguns
subfundos são controlados e que pretende
ampliar o controle em 2010 para todos os
subfundos
A APF/Tesouraria esclareceu que a
situação ocorreu em momento de
transição de saída de empregado do setor
e chegada de outro que preparava o
referido documento. Informou ainda que
a conferência permanece sendo feita na
periodicidade determinada.
A APF/Custos, responsável pelo
cadastramento de usuários, informou que
todos os usuários da APF/Registro ao
serem cadastrados no SIAFI, o sistema
automaticamente libera acesso ao
pagamento. Quanto a questão do
relatório, informou que o sistema não tem
esta opção e que para se consultar as
permissões, tem de se fazer a consulta
para cada usuário. Acrescentou que basta
ficar um mês sem logar no sistema para
que a conta seja bloqueada
automaticamente

A APF/Tesouraria informou que passou a
recusar documentos que estejam em
discordância com a IS vigente

Recomendações da Unidade de Controle Interno
Número
Descrição da Recomendação
Relatório Item
04/2009 4.10 Recomendamos que a Tesouraria descontinue a
prática de emissão de vales, visto que isto está em
desacordo com a IS vigente e hoje em dia, todos os
empregados da Empresa dispõe de equipamento de
informática e podem emitir a solicitação utilizando o
modelo constante da IS P-001/04.

04/2009 4.11 Recomendamos que seja providenciado a publicação
na intranet de todas as Instruções de Serviço vigentes
com acesso livre a todos os empregados da NUCLEP.
A atualização das mesmas é uma necessidade que se
impõe antes de sua divulgação na intranet.
04/2009 4.12 Recomendamos que a APF-T, antes de dar o atesto,
verifique se a contabilização, efetivamente, esta
sendo feita da forma correta.
04/2009 4.13 Revisar os demonstrativos eliminando informações
em duplicidade e inserindo informações que não
constam, conforme exposto nas explicações acima,
de maneira que o cruzamento de informações seja
transparente para o leitor.
05/2009

05/2009

05/2009

05/2009

2.1 Recomendamos ao ASU seguir as determinações das
normas internas que estabelecem regras baseadas na
Lei 8666/93,bem como as da própria lei, exigindo
como obrigatório os documentos necessários para
compor o processo como determinado pelos
instrumentos normativos.
2.2 Considerando que por sua atividade fim a Empresa
mantém volume de importação razoável, entende esta
Auditoria ser necessário a demonstração de controle
mais eficaz destes pagamentos de forma que se possa
afiançar se os valores pagos estão compatíveis com
os dos serviços prestados, e ainda, viabilizar, se
possível, a contratação periódica de empresa
especializada, estabelecendo, honorários por volume
de serviços prestados.
2.3 Recomendamos que sejam preenchidos não só o
campo 07 dos documentos “OC e AS” como também,
todos os outros que dêem consistência/confiabilidade
à análise destes documentos.
2.4 Maior ênfase à cobrança aos órgãos envolvidos nos
processos de Ordem de compras e Autorizações de
serviços, em relação aos documentos que envolvam
este processo, de forma que não haja retardamento no
envio destes documentos, evitando-se assim à
necessidade de dar numerações posteriores às OC e
AS com intuito de sanar a incompatibilidade entre as
datas da nota fiscal e a data da OC ou AS.

Setor
Responsável
pela
implementação

APF

APF

APF

APF

ASU

5/7
Providências adotadas

(ou justificativas para o caso de não
cumprimento)
A APF/Tesouraria informou que após ser
identificada a existência do vale
mencionado durante a contagem de caixa
pela Auditoria Interna, imediatamente
acatou a sugestão, tendo sido
descontinuada a prática de utilização de
vale, com, inclusive, a destruição dos
formulários que eram utilizados para
aquele fim.
A APF/Tesouraria esclareceu que
aguarda a revisão da IS para solicitar sua
divulgação

A APF/Tesouraria informou que a partir
de 2010 fará a conferência da
contabilização
A APF/Tesouraria esclareceu que as
informações duplicadas foram corrigidas
e ocorreram em decorrência do período
de transição de empregados. Atualmente
é feito um fechamento horizontal e
vertical que não dá brechas a eventuais
diferenças
Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 08/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 08/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação
ASU

ASU

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 08/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 08/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação
ASU

Recomendações da Unidade de Controle Interno
Número
Descrição da Recomendação
Relatório Item
05/2009

05/2009

06/2009

06/2009

06/2009

06/2009

06/2009

06/2009

2.5 Reiteramos maior acuidade com a numeração desses
processos para que se possa assegurar a existência
física destes e, quando determinado nº não for
utilizado, tenha a denominação de cancelado ou não
utilizado, entretanto não deverão ser feitas reservas
de números. Tal fato já foi objeto de recomendação
no Relatório de Auditoria nº 005/09.
2.6 Recomendamos ao ASU interação junto à PIN para
alterar os parâmetros do sistema de emissão de OC e
AS de maneira que a numeração de CNPJ/CPF seja
devidamente validada pelo dígito verificador,
impedindo eventuais erros e permitindo maior
controle dos documentos emitidos.
1.1 Recomendamos que o almoxarifado faça inventários
periódicos e que mantenha em seus arquivos, registro
dos mesmos. Recomendamos que a recepção e
almoxarifados tenham um procedimento para
documentar situações emergenciais de saídas de
materiais.
1.2 Recomendamos que materiais sem movimentação
sejam submetidos a avaliação da “Comissão
Permanente de Avaliação” e, com base no resultado,
destinados à alienação, conforme previsto na IS –
P002/97 de 06/06/97
1.3 Recomendamos que o almoxarifado deverá manter
todos os itens de seu estoque devidamente
identificados e armazenados em locais
próprios,sempre que possível em um único lugar.
Recomendamos que o almoxarifado deverá manter
sempre limpas e devidamente identificadas tanto sua
área de estocagem como a de circulação.
Recomendamos que seja providenciado o reparo do
telhado do almoxarifado geral visando sanar por
completo esta situação e que todo o espaço possa ser
utilizado
1.4 Recomendamos que seja proibido o consumo de
cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro
produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, dentro
do almoxarifado. Recomendamos que sejam afixados
cartazes informativos sobre a proibição do fumo.
Recomendamos que seja providenciada uma área
própria para fumantes em conformidade com a
legislação vigente e de acordo com as normas de
segurança
1.5 Recomendamos que seja feita a identificação das
prateleiras dos armários que não a contem.
1.6 Recomendamos que o almoxarifado faça uma revisão
na identificação em todas as suas estantes, de
maneira a reorganizá-las, convenientemente

Setor
Responsável
pela
implementação

6/7
Providências adotadas

(ou justificativas para o caso de não
cumprimento)
Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 08/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação

ASU

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 08/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação
ASU

ASU

ASU

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 21/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 21/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 21/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação
ASU

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 21/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação
ASU

ASU

ASU

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 21/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação
Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 21/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação

Recomendações da Unidade de Controle Interno
Número
Descrição da Recomendação
Relatório Item
06/2009

06/2009

1.7 Recomendamos que seja feito um recadastramento
dos níveis de acessos dos usuários do sistema de
controle do almoxarifado. Recomendamos que seja
feita a correção da informação de localização deste
item no sistema Recomendamos que seja programada
uma revisão geral quanto à localização física em
confronto com a cadastral, pois tal incorreção já foi
constatada em 2008
4.0 Recomendamos que seja adotado como prática
contagem periódica dos itens do Almoxarifado, que
os registros que resultarem desta contagem sejam
arquivados no próprio Almoxarifado, bem como
todos os documentos que movimentarem seus
estoques. Entende esta Auditoria tratar-se de
procedimento fundamental a relação da
movimentação de material e os documentos que a
originam

Setor
Responsável
pela
implementação

7/7
Providências adotadas

(ou justificativas para o caso de não
cumprimento)
Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 21/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação

ASU

Em virtude do Relatório ter sido emitido
em 21/12/09, ainda não foi possível
implementar a recomendação
ASU
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ANEXOS VII
Item 11B. Determinações e recomendações do TCU

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
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Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

Código SIORG
048739

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

01

013.188/2005-3

4742-31/09-2

9.13

DE

Ofício

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

Código SIORG
048739

Descrição da Deliberação:
a) adote a modalidade licitatória adequada, de acordo com os artigos 23 e 24 c/c o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666,
de 1993, de maneira a evitar que eventual prorrogação de contrato administrativo de serviços de natureza contínua dela
decorrente resulte em valor total superior ao permitido para a modalidade utilizada, em consonância com o
entendimento firmado por este Tribunal, a exemplo dos Acórdãos Plenários 260/2002, 1.521/2003, 1.808/2004,
1.878/2004 1 .084/2007;
b) cumpra o art. 6º, inciso IX, alínea "f", da Lei nº 8.666, de 1993, fazendo constar no projeto básico o orçamento
detalhado e fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos apropriadamente avaliados, bem como o inciso
II do §2º do art. 7º da mesma lei, atentando que o orçamento deve apresentar a composição de todos os custos unitários
envolvidos na contratação;
c) abstenha-se de prorrogar contratos de fornecimento de passagens aéreas como se de serviços continuados fossem,
utilizando-se, equivocadamente, do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, em conformidade com a jurisprudência
recorrente deste Tribunal;
d) restrinja a contratação por inexigibilidade, com fundamento no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993, àquelas
situações em que a singularidade do objeto justifique a inviabilidade de competição, observando, nesses casos, a correta
formalização dos processos, que devem conter os motivos determinantes da singularidade dos serviços, as razões para
escolha do fornecedor ou executante, além da justificativa do preço, nos termos do art. 26 e seu parágrafo único da
mesma lei;
e) instrua os processos de contratação com estudos detalhados para fundamentar a escolha por locação em detrimento
de aquisição de veículos, considerando fatores tais como: garantias e custos minimizados no primeiro ano de aquisição
de um veículo; vida útil do bem; despesas indiretas; tempo da utilização do veículo; possibilidades ou impedimentos de
eventual financiamento dos bens; custo de oportunidade na aquisição do veículo; e demais fatores que possam
fundamentar a decisão do gestor;
f) restrinja a antecipação de pagamentos a casos excepcionais, mediante as indispensáveis cautelas e garantias, e desde
que prevista no edital de licitação e justificada no respectivo processo, em conformidade com os arts. 38 e 42 do
Decreto nº 93.872, de 1986, c/c o art. 62 da Lei nº 4.320, de 1964 e com os preceitos constantes da Lei nº 8.666, de
1993;
g) reavalie, se ainda não o fez, o teto-limite de 2.216 horas extras mensais e cumpra os arts. 59, 66 e 67 da
Consolidação das Leis do Trabalho, ante a vedação legal para a realização de sobre jornadas superiores a até duas horas
suplementares diárias (art. 59), necessidade de período mínimo de onze horas consecutivas para descanso entre duas
jornadas (art. 66), e de ser assegurado descanso semanal de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos
(art. 67), a todos os empregados, inclusive aos que assumem a função de motorista;
h) adote procedimentos administrativos com vistas a abertura e tramitação de processos licitatórios em tempo hábil, de
modo a evitar dispensas indevidas de licitação embasadas no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, e observe o
1
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prazo máximo de 180 dias para a duração de contrato emergencial;
i) elabore procedimentos de compras com a perfeita caracterização do objeto e a indicação dos recursos orçamentários
para o seu pagamento (art. 14 da Lei nº 8.666, de 1993), bem como abstenha-se de efetuar contratação por
inexigibilidade de licitação nos casos em que seja possível a competição e não haja óbice intransponível à realização do
certame;
j) proceda a regular autuação e constituição dos processos licitatórios, nos termos do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993;
k) abstenha-se de utilizar contrato de prestação de serviços técnicos e/ou especializados da área industrial para alocar
mão-de-obra na execução de atividades rotineiras e burocráticas (atividades-meio), sob pena de configurar contratação
irregular de mão-de-obra;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

Código SIORG
048739

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
a) Foram orientadas as áreas da Empresa e em especial à área de suprimentos para atentar e seguir a determinação;
b) As Gerências responsáveis pela apresentação nos processos de planilhas orçamentárias detalhadas contendo os
valores estimados foram orientadas de forma a que nos próximos processos anexe a referida planilha contendo os
valores estimados para contratação, tendo ficado a responsabilidade da verificação da mencionada apresentação a cargo
da Gerência de Suprimentos no ato de requisição do serviço ou compra;
c) Foi feita uma licitação para a contratação de uma empresa para fornecimento de passagens aéreas;
d) Foram orientadas as áreas da Empresa e em especial à área de suprimentos para atentar e seguir a determinação;
e) Foram orientadas as áreas da Empresa e em especial à área de suprimentos para atentar e seguir a determinação;
f) A Empresa concorda que é necessário o atendimento às disposições legais e continuará empregando seus melhores
esforços no sentido de cumprir a ordem cronológica dos pagamentos de suas obrigações. Entretanto, existem
dificuldades intransponíveis na obtenção de recursos para cumpri-la, e tais óbices impedem a plena certeza de seu
cumprimento. Mesmo assim, serão intensificados os esforços em obter do MCT os recursos para fazer frente às
necessidades quando estas não estiverem dentro das possibilidades de serem gerados pela própria Empresa;
g) A Empresa entende que as circunstâncias que geram as horas extras decorrem de situações inerentes à própria
situação geográfica da NUCLEP, que resulta em deslocamentos longos e impactantes nas atividades de transporte de
pessoal fora de horários normais de expediente. Daí ser necessária a utilização dos condutores de veículos para
suprirem a necessária presença de mão de obra para cumprimento dos compromissos de trabalho. A Empresa tem
realizado um estudo para que se evite a repetição desta situação, encarregando os setores de pessoal e logística para
procurarem uma solução adequada;
h) foram adotados procedimentos necessários para o cumprimento desta determinação;
i) Foram orientadas as áreas da Empresa e em especial à área de suprimentos para atentar e seguir a determinação;
j) Foram orientadas as áreas da Empresa e em especial à área de suprimentos para atentar e seguir a determinação;
k) Foram orientadas as áreas da Empresa e em especial à área de recursos humanos para atentar e seguir a
determinação;
Síntese dos resultados obtidos
O cumprimento das determinações ampliou os controles internos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
2
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gestor
As áreas envolvidas se mostraram prontas a acatar as determinações.

3
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

Código SIORG
048739

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

02

019.582/2006-7

5096-34/09-2

Item

Tipo

Comunicação Expedida

DE

Ofício

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

Código SIORG
048739

Descrição da Deliberação:
Com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei nº 8.443, de 1992, caso não sejam atendidas as notificações, o desconto,
integral ou parcelado, das multas aplicadas, consoante Decisão 226/2002 -d 2ª Câmara, nas remunerações, vencimentos
ou proventos dos responsáveis que integrem a folha de pagamento da Administração Pública Federal, observado o art.
46 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

Código SIORG
048739

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Determinação suspensa por motivo de recurso (recurso de reconsideracao)
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
-
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

Código SIORG
048739

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

03

002.818/2009-1

3259-20/09-2

1.5.1

DE

Ofício

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

Código SIORG
048739

Descrição da Deliberação:
1.5.1.1. atente à correta fundamentação para os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, observando o disposto
nos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993, na doutrina e na jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria;
1.5.1.2. promova, anteriormente à realização de licitações ou contratações diretas, pesquisa de mercado com vistas a
estimar adequadamente os valores dos contratos a serem celebrados, por meio de orçamento detalhado de quantitativos
e preços, atentando para o cumprimento dos arts. 6º, IX, 7º, I, § 2º, I e II, 26, parágrafo único, III, e 40, § 2º, II, da Lei
nº 8.666/1993;
1.5.1.3. planeje adequadamente suas contratações, adotando medidas tempestivas de modo a realizar os devidos
procedimentos licitatórios mesmo para serviços e bens relacionados à atividade fim da empresa, quando não houver
óbice intransponível à atividade negocial da Nuclep, atendendo o disposto na Lei nº 8.666/1993 e a jurisprudência desta
Corte, e evitando a celebração de contratos por dispensa ou inexigibilidade quando não restarem atendidos os requisitos
que caracterizam essas hipóteses;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

Código SIORG
048739

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Foram emitidas circulares interna em novembro/2009 para que fossem cumpridas as recomendações quanto a compra
de material e aquisição de serviço. Também foram providenciadas a revisão das instruções de serviço que
regulamentam internamente as aquisições, licitações e contratações,
Síntese dos resultados obtidos
Ainda não foi possível avaliar os resultados devido o cumprimento ter iniciado no final do ano (novembro/2009)
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
-
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ANEXO VIII
Item 13. Declaração sobre os registros atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV
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DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações referentes a contratos, bem como sobre
convênios, contratos de repasse e termos de parceria que venham a ser firmados pela
Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP, estão disponíveis e atualizadas,
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais –
SIASG e no Sistema Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de
Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei 11.768, de 14/08.2008.

Itaguaí, 26 de janeiro de 2010.

---------------------------------------------RICARDO NORONHA PEREIRA
CPF: 300.190.877-72
Gerente de Suprimentos
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ANEXO IX
PARTE B – Item 1.1. Declaração do contador responsável pela Unidade
Jurisdicionada
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ANEXO X
PARTE B – Item 1.2. Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, incluindo as
notas explicativas e Relatório da Administração

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de Reais)

NUCLEP

ATIVO

2009

2008

CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
TOTAL DO CIRCULANTE

612
765
35.301
2.863
3.435
42.976

6.277
3.747
15.067
2.042
2.976
30.109

3.154
5.001
8.155

2.385
3.087
5.472

Imobilizado

146.439
146.439

157.230
157.230

Intangíveis

1.509
1.509

-

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

156.103

162.702

TOTAL DO ATIVO

199.079

192.811

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

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

_______________________________
FERNANDO DA CRUZ MAGALHÃES
Diretor Industrial
CPF 636.262.177-87

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de Reais)

NUCLEP

PASSIVO
2009

2008

CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias
Previdência privada - NUCLEOS
Obrigações com clientes
TOTAL DO CIRCULANTE

16.381
9.793
3.901
10.906
46.451
87.432

17.951
10.431
2.004
2.374
13.404
46.164

10.273
139.814
14.982
165.069

9.093
136.440
49.378
194.911

61.210
80.131
(194.763)
(53.422)

61.210
84.875
(194.349)
(48.264)

199.079

192.811

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos - INB
Previdência privada - NUCLEOS
Provisões para contingências
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
Capital social
Reserva de reavaliação
Prejuízos acumulados
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO

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
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NUCLEP

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

- RECEITAS OPERACIONAIS
Receita bruta de vendas de produtos e serviços
Recursos orçamentários do Tesouro Nacional
Imposto sobre vendas de produtos e serviços
RECEITA LÍQUIDA
Custo dos produtos e serviços vendidos
RESULTADO BRUTO
- DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas e comerciais
Financeiras líquidas
Custos fabris não apropriados à produção
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

2009

2008

47.690
133.874
(1.067)
180.497
(61.007)
119.490

38.154
88.947
(1.556)
125.545
(46.820)
78.725

(63.083)
(15.919)
(29.345)
(108.347)

(49.725)
(17.709)
(35.809)
(103.243)

(10)
(16.310)

(1.578)
-

19
(16.301)

257
(1.321)

(5.158)

(25.839)

(5.158)
61.210
(0,08)

(25.839)
61.210
(0,42)

- OUTRAS DESPESAS E RECEITAS
OUTRAS DESPESAS
Custo com venda de imobilizado
Redução com valor recuperável - terrenos
OUTRAS RECEITAS
Venda de ativo imobilizado
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS E RECEITAS
- RESULTADO OPERACIONAL

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEP

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

Reserva de
Reavaliação

Capital Social
Em 1° de janeiro de 2008

61.210

Prejuízos
Acumulados

89.619

(22.425)

Baixa da reserva de reavaliação

-

Prejuízo do exercício

-

-

(25.839)

(25.839)

61.210

84.875

(194.349)

(48.264)

Em 31 de dezembro de 2008

(4.744)

(173.254)

Total

-

Baixa da reserva de reavaliação

-

Prejuízo do Exercício

-

-

(5.158)

(5.158)

61.210

80.131

(194.763)

(53.422)

Em 31 de dezembro de 2009

(4.744)

4.744

4.744

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DO CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Milhares de Reais)

NUCLEP
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais :
Prejuízo do Exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades Operacionais :
Provisões para contingências
Variações monetárias passivas de longo prazo
Depreciações e Amortizações
Aumentos (Reduções) dos Ativos
Contas a receber (Curto Prazo)
Outros creditos (Curto Prazo)
Estoques
Contas a receber (Longo Prazo)
Outros ( Longo Prazo)
Baixas no ativo imobilizado
Imposto a recuperar
Aumentos (Reduções) dos Passivos
Fornecedores (Curto Prazo)
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias
Recuperação de passivos
Previdência privada (Curto e Longo Prazo)
Obrigações com clientes (Curto Prazo)

Fluxo Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais =

2.009

2.008

(5.158)

(25.839)

(34.396)
1.179
6.782
(31.593)

9.075
17.527
6.540
7.303

2.982
(459)
(20.234)
(769)
(1.914)
16.320
(821)
(4.895)

(3.252)
692
(8.398)
(621)
(2.541)
1.578
(486)
(13.028)

(1.570)
(638)
1.897
11.906
33.048
44.643

(2.339)
5.061
264
(4.702)
(2.374)
11.088
6.998

8.155

1.273

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos :
Aquisição de imobilizado, intangível e gastos diferidos

(13.820)

(931)

4.744
(4.744)
(5.665)

4.744
(4.744)
342

6.277
612
(5.665)

5.935
6.277
342

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos :
Redução no Patrimônio Líquido
Redução da Reserva de Reavaliação

Fluxo de Caixa Gerado (Aplicado) no Exercício:
Aumento (Redução) nas disponibilidades
Saldo Inicial do Disponível (2008 / 2007)
Saldo Final do Disponível (2009/ 2008)
Variação no Saldo de Disponibilidades
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EM 31 DE DEZEMBRO

NUCLEP

(Em Milhares de Reais)

2009

2008
(RECLASSIFICADO)

Receitas
Receita bruta de vendas de produtos e serviços
Recursos orçamentários do Tesouro Nacional
Recuperação de passivos
Reversão provisões contingenciais (trab. e cíveis)

47.690
133.874
0
49.377
230.941

38.154
88.947
4.702
40.304
172.107

(61.007)
(52.746)
(16.320)
(130.073)

(46.820)
(21.279)
(1.578)
(69.677)

100.868

102.430

(6.782)

(6.540)

94.086

95.890

28
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Valor adicionado total a distribuir

94.114

95.900

Distribuição do valor adicionado
Salários e encargos
Honorários de diretoria
Planos de aposentadoria e pensão
Provisões contingenciais (trabalhistas e cíveis)
Impostos, taxas e contribuições
Impostos Federais s/vendas
Impostos Estaduais s/vendas
Impostos Municipais s/vendas
Juros, c. monetárias e variações cambiais
Prejuízo do exercício

55.761
969
6.525
14.982
4.022
442
540
84
15.947
(5.158)

45.845
722
3.313
49.378
3.206
916
356
284
17.719
(25.839)

Valor adicionado distribuído

94.114

95.900

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

Valor adicionado bruto
Depreciação, amortização e exaustão
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Em Milhares de Reais)
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP é uma empresa de economia mista,
controlada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, com suas atividades
principais e previstas no objetivo social em projetar, desenvolver e fabricar componentes
pesados destinados a centrais nucleares.
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$ 133.874 mil (2008: R$ 88.947
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 19.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordos com as práticas adotadas no
Brasil e a partir do exercício de 2008 as alterações da legislação societária, introduzida
pela Lei nº 11.638/2007, aprovada em 28 de dezembro de 2007 e com as respectivas
modificações.
NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas adotadas pela empresa estão descritas a seguir:
•

•
•

Os instrumentos financeiros ativos e certos passivos, como empréstimos, recebíveis,
investimentos mantidos até o vencimento e demais derivativos não se aplicam
quaisquer ajustes por mensurá-los ao valor justo ou ao valor presente;
O ativo realizável a longo prazo não se aplica as perdas ou desvalorização;
Quanto ao Pronunciamento Técnico CPC 13, a empresa optou para que o primeiro
teste de recuperação do imobilizado, “para fins de revisão e ajuste dos critérios para
determinação da vida útil e do cálculo da depreciação e amortização” seja feito
somente a partir de 2010, sendo desnecessária a redução de seu valor contábil para
ajustá-lo ao valor recuperável estimado ou desvalorizado, considerando que além
dos serviços usuais de manutenção, a empresa durante o exercício de 2009, iniciou
a remodelação tecnológica das principais máquinas e equipamentos do parque fabril,
modernizando e colocando esses maquinários em perfeito estado de uso, exceto
quanto aos terrenos desvalorizados em função do preço de mercado;
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•

•
•
•

•
•

•
•

O Contas a Receber está registrado ao valor original das vendas de produtos e
serviços, com provisão para risco de crédito, julgado suficiente pela administração,
conforme Nota 5;
Outros créditos estão ao valor original de registro;
Os estoques estão ao valor do custo médio de aquisição e que não supera o valor de
mercado ou de reposição;
O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até
Dezembro de 1995, sendo depreciado pelo método linear, conforme taxas citadas na
Nota 9;
As provisões trabalhistas são mantidas regularmente com encargos sociais e as
provisões contingenciais foram estimadas com base na opinião de seus 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 e despesas são reconhecidas pelo regime de competências.

NOTA 4 – DISPONIBILIDADES
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Pessoal
Custeio

2009
166
446
612

2008
590
5.687
6.277

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 ao valor presente.
NOTA 5 – CONTAS A RECEBER
Fatura/Duplicata a Receber - Produtos
Fatura/Duplicata a Receber - Prestação de Serviços
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

2009
2.640
2.732
(4.607)
765

2008
2.487
2.973
(1.713)
3.747

2009
31.102
1.899
2.300
35.301

2008
10.580
1.952
2.535
15.067

NOTA 6 – ESTOQUES
Produtos em Processos
Matérias-Primas
Materiais para Consumo Industrial e Manutenção
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NOTA 7 – IMPOSTOS A RECUPERAR
Tributos Federais
Tributos Estaduais - ICMS

2009
1.006
1.857
2.863

2008
633
1.409
2.042

2009
759
1.316
1.360
3.435

2008
702
977
1.297
2.976

NOTA 8 – OUTROS CRÉDITOS
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos a Funcionários
Outras Contas

NOTA 9 – IMOBILIZADO
2009
Itens

Terrenos
Edifícios e Benfeitorias
Instalações
Equipamentos Industriais
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos

Taxa de
Depreciação

-

2%
2%
4%
5%
10%
20%

Custo
Corrigido
20.410
75.685
9.130
113.369
3.563
1.516
899
224.572

Desvalorização
Depreciação
Acumulada
16.310
13.086
1.709
43.370
1.999
1.143
516
78.133

2008
Valor
Líquido
4.100
62.599
7.421
69.999
1.564
373
383
146.439

Valor
Líquido
20.410
62.689
8.393
63.074
2.176
353
135
157.230

Do total das despesas de depreciação do exercício no valor de R$ 6.782 mil (2008: R$
6.540 mil) foram apropriados ao custo de produção R$ 6.204 mil (2008: R$ 6.074 mil)
em despesas administrativas R$ 578 mil (2008: R$ 466 mil).
NOTA 10 – INTANGÍVEIS
Trata-se de um contrato de Cooperação Técnica e Industrial, firmado em 16/12/2005,
com a empresa suíça WARTISILA SWITZERLAND LTD. para fabricação e venda de
motores diesel marítimos de dois tempos, que são desenvolvidos pela WARTISILA.
NOTA 11 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS
Salários e Encargos
Provisão de Férias
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2009
1.469
8.324
9.793

2008
1.858
8.573
10.431
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NOTA 12 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais

2009
1.393
32
2.476
3.901

2008
388
3
1.613
2.004

2009
33.528
313
468
357
2.611
2.969
1.014
4.577
614
46.451

2008
7.627
-0468
40
2.611
-02.334
-0324
13.404

NOTA 13 - OBRIGAÇÕES COM CLIENTES
BRASFELS
CONFAB
CTMSP
FUNDAÇÃO PARQUE ALTA TECNOLOGIA
GENERAL ELETRIC
IMPSA
INB
PETROBRAS
Outras Obrigações

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
concluídos.
NOTA 14 – EMPRÉSTIMOS INB
Concedidos pelas Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB em 9 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 1998, no montante de R$ 10.273 mil (2008: R$
9.093 mil). Como não houve recursos financeiros para quitação desta dívida, as
empresas estão viabilizando uma nova proposta de pagamento.
NOTA 15 – PREVIDÊNCIA PRIVADA - NUCLEOS

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS
DÍVIDA CONSOLIDADA

CURTO
PRAZO

2009

10.906
0

LONGO
PRAZO
139.814

CURTO
PRAZO
2.374

2008

LONGO
PRAZO
136.440

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
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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.
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, a dívida atual monta em R$ 150.720 mil (2008: R$ 138.814 mil).
NOTA 16 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
A empresa mantém provisão para contingências em função de processos de ações
trabalhistas e cíveis, objetivando demonstrar prováveis perdas de causas judiciais a ser
decidida contra a Nuclep. Dentre as ações de reclamações trabalhistas, consta 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 – Processo nº 1983/05
Ações Trabalhistas – Outras
Ações Cíveis

2009

-011.995
2.987
14.982

2008
37.000
7.713
4.665
49.378

NOTA 17 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
17.1 – 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.
17.2 – 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
(2008: R$ 4.744 mil).
NOTA 18 – RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receitas financeiras
Variações monetárias
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17
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Juros, multas e taxas
Total das receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias
Juros, multas e taxas
Total das despesas financeiras
Resultado Financeiro

11
28

1
10

(5.911)
(10.036)
(15.947)
(15.919)

(8.866)
(8.853)
(17.719)
(17.709)

NOTA 19 – 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 um contrato solidário de responsabilidades firmado entre as
empresas patrocinadoras.
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. Assegura, ainda, a complementação
das aposentadorias por invalidez, especiais e o pagamento aos dependentes de uma
pensão vitalícia na eventual morte do participante ativo ou assistido. No encerramento
dos exercícios o número de participantes do programa era o seguinte:
FREQÜÊNCIA
2009 2008
Participantes Ativos
630 516
Participantes Assistidos 137 116
Pensionistas
39
41
TOTAL
806 673
Prevalece o regime atuarial de capitalização e com avaliações periódicas realizadas pelo
NUCLEOS em conformidade com a legislação da previdência privada, reportadas ao
órgão de fiscalização e controle do Ministério da Previdência e Assistência Social.
A NUCLEP optou por observar os procedimentos recomendados pela Deliberação CVM
nº 371/2000, procedendo a avaliação atuarial independente dos passivos decorrentes
desses benefícios pós emprego. Os critérios e hipóteses adotadas nessa avaliação
independente, realizada pela empresa ASSISTANTS LTDA. – Registro CIBA nº 68,
seguem os padrões recomendados pela CVM e pelo IBRACON e podem diferir daquelas
adotadas pela administração do plano, as quais seguem legislações específicas,
impedindo, assim, as comparações simples de resultados.
Com base nessa avaliação independente, em 31/12/2009, o valor presente das
obrigações da NUCLEP para com o programa previdenciário era de R$ 218.802 mil
(2008: R$ 140.508), dos quais R$ 80.405 mil já cobertos por ativos acumulados e
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investidos no mercado financeiro através do NUCLEOS, gerando uma insuficiência, de
R$ 138.396 mil ( 2008: R$ 21.735) decorrente, principalmente, do comportamento do
mercado financeiro nos últimos anos.
A NUCLEP, todavia, dada sua característica de capital fechado, não efetua o registro
formal desse passivo e de suas variações anuais. Se optasse por fazê-lo, o passivo a
ser registrado desde a adoção da Deliberação CVM nº 371 seria de R$ 28.855 mil, com
R$ 109.541 mil de perdas acumuladas diferidas para registros futuros.
A seguir, apresentamos o detalhamento dos compromissos referentes ao programa
previdenciário da empresa, avaliado na forma das alíneas aplicáveis do item 81, da
Deliberação CVM nº 371/2000, na data-base de 31/12/2009:
ESTADO DE EQUILÍBRIO DO PLANO
I – Obrigações consolidadas
(a) No início do exercício
(b) Custo de serviço
(c) Custo dos juros
(d) Benefícios pagos
(e) (Ganhos) e Perdas
(f) No fim do Exercício
II – Ativos Garantidores
(a) No início do exercício
(b) Retorno esperado dos ativos
(c) Contribuições e aportes
(d) Benefícios pagos
(e) (Ganhos) e Perdas
(f) No fim do Exercício
III – Estado de cobertura no fim do Exercício
(GANHOS) E PERDAS ACUMULADOS
(a) No início do exercício
(b) Nas obrigações do ano
(c) Nos ativos garantidores
(d) Amortizações
(e) No fim do Exercício
(f) Limite de diferimento
(g) Prazo de diferimento
(h) Reconhecimento exercício seguinte

31/12/09

31/12/08

140.508
4.003
14.661
(3.236)
62.865
218.801

100.905
5.220
11.281
(2.067)
25.169
140.508

118.773
14.009
7.080
(3.236)
(56.221)
80.405

102.926
11.700
1.028
(2.067)
5.186
118.773

(138.396)

(21.735)

(9.545)
62.865
56.221
-0109.541
21.880
19,3
4.554

(29.528)
25.169
(5.186)
1.131
(8.414)
14.050
16,3
-0-

NOTA 20 – 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
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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
retroportuária mas, quanto a 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$ 101.900 mil (2008 : 80.320 mil), que corresponde ao total da
dívida corrigida e acumulada.
NOTA 21 – 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$
68.314 mil (2008: R$ 64.248 mil), que serão compensados com lucros tributários
gerados pelas operações futuras.
NOTA 22 – RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
Detalhamos a seguir, as principais despesas provisionadas que influenciaram na
apuração dos prejuízos contábeis dos exercícios.

Provisão para Devedores Duvidosos – Nota 5
Baixa do Ativo Imobilizado (Desvalorização) - Nota 9
Encargos da Dívida do NUCLEOS - Nota 15
Aumento (redução) de Provisões Contingenciais – Nota 16

2009
2.894
16.310
11.906
(34.396)
(3.286)

2008
0
1.578
16.406
9.075
27.059

NOTA 23 – 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 31/12/2009, mediante
conciliações realizadas após a data de fechamento do sistema SIAFI.
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DESCRIÇÃO
Contas a receber
Estoques
Imobilizado
Intangíveis
Prejuízos Acumulados
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SISTEMAS
SOCIETÁRIO
SIAFI
765
3.659
35.301
42.344
146.439
140.905
1.509
-0(194.763)
(191.869)

AJUSTES
2.894
(7.043)
5.534
1.509
(2.894)
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DEMONSTRATIVO DA
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL
SALDO EM 31.12.2009

1. TITULARIDADE DAS AÇÕES
ACIONISTAS
COM. NAC. DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN
ODAIR DIAS GONÇÃLVES
JAIME WALLWITZ CARDOSO
EDUARDO EUGENIO GOUVEIA VIEIRA
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
GUILHERME HENRIQUE PEREIRA
ANTONIO CARLOS AYROSA ROSIÈRE

CGC/CPF
00.402.552/0001-26
375.807.287-53
715.548.747-34
008.564.287-87
093.328.717-87
096.271.117-91
093.158.451-53

QUANTIDADE
61.209.994
1
1
1
1
1
1
61.210.000

VALOR R$
61.209.994,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
61.210.000,00

2. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
ACIONISTAS
COM. NAC. DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN
OUTROS

JAIME WALLVITZ CARDOSO
Presidente
CPF 715.548.747-34

PARTICIPAÇÃO %
99,9994
0,0006
100,0000

EZEQUIEL TORRES GASPAR
Contador
CPF 048.269.907-22
CRC-RJ 025.666/0-7
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO 2009
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria Executiva da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP apresenta seu Relatório da Administração, Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2009. Tais demonstrações, elaboradas em conformidade com a legislação
societária, vêm acompanhadas das correspondentes notas explicativas e dos pareceres dos
auditores independentes.

1. Introdução
Tendo sua unidade industrial localizada em Itaguaí – RJ, a NUCLEP é uma empresa de
componentes pesados, criada em 1975, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT,
fabricante de vasos de pressão, reatores, geradores de vapor, pressurizadores, condensadores,
colunas de processos, cascos resistentes de submarinos, plataformas semisubmersíveis,
equipamentos e componentes pesados e estruturas metálicas pesadas, para os campos
nuclear, petróleo e gás, naval, petroquímico, energia e outras indústrias.

2. Gestão
- Contexto Operacional
No Plano Plurianual - PPA, a NUCLEP é responsável por duas ações finalísticas: a 4930 –
Fabricação de Equipamentos Pesados para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia e
a 2485 – Capacitação de Profissionais para a Indústria Nuclear e Pesada, gerenciadas pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia. As ações estão vinculadas ao planejamento estratégico do
Governo Federal através do Programa de Governo “Brasil um País de Todos”.
No exercício, a NUCLEP em razão de sua missão institucional, procurou adequar a estrutura
programática das ações do PPA sob sua responsabilidade à expressão de suas atividades
visando, acima de tudo, reverter a sua situação empresarial buscando, a médio prazo, o
equilíbrio econômico-financeiro, estabelecendo medidas de atuação calcadas em ajustar os
custos fixos, aumentar o faturamento, diversificar os produtos por ela fabricados, incorporar
novas tecnologias de fabricação em seu “status quo” e, sobretudo, permitir acompanhar o seu
desempenho quanto ao cumprimento de suas atribuições diretas de atender às demandas
estratégicas da nação em equipamentos e componentes pesados.
Em virtude da descontinuidade do Programa Nuclear Brasileiro, ocorrida na década de 80, a
NUCLEP durante muitos anos esteve com as atividades praticamente paralisadas, utilizando-se
de muito pouco de sua capacidade instalada.
Foi, entretanto, a partir do ano de 2005, que se iniciou o processo de revitalização operacional
da Empresa, visando a ampliar o escopo das atividades da NUCLEP, com a adoção de novas
diretrizes de gestão empresarial, implementadas pela gestão atual, norteado em buscar o
desempenho da atuação finalística da Empresa, representado pelo desenvolvimento das ações
no PPA. Tal processo, calcado em desenvolver e gerir conhecimento para garantir o seu
resultado sócio-econômico e industrial, em desenvolver e aprimorar o desempenho de base da
organização como os recursos humanos, de infra-estrutura e administrativos, favoreceu uma
nova visão de longo prazo que marca o início de um novo ciclo de crescimento da NUCLEP.
Para ajudar a materializar a estratégia de crescimento, a NUCLEP, no ano de 2009, deu
prosseguimento ao cumprimento das metas estabelecidas no seu Plano de Negócios para o
período de 2007 a 2012, voltadas ao atendimento das políticas atuais do Governo Federal em
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demandas estratégicas da nação em equipamentos e componentes pesados, objetivando o
aumento do conteúdo nacional no fornecimento de bens e serviços, que deverá garantir, nos
próximos anos, maior previsibilidade à gestão da Empresa. Destaca-se que, no início do ano de
2010, será realizada a revisão do Plano de Negócios, com a participação e comprometimento
do corpo técnico, que estará implementando, continuamente, o Plano no ciclo 2010-2014, ao
colocar seus valores no centro da estratégia, com foco no processo de revitalização das
atividades empresariais.
Com uma atuação com grande determinação em todas as vertentes do negócio, pôde exercer
uma influência direta designadamente:







ao nível de mais de 72% de ocupação efetiva de sua capacidade produtiva, saindo de um
patamar incômodo de 20% observado nos últimos anos, face à retomada da carteira de
investimento, em consonância com as políticas do Governo Federal de aumentar o
conteúdo nacional no fornecimento de bens e serviços;
na gestão dos recursos humanos, acrescentando novos talentos e adequando o perfil de
suas equipes às novas necessidades do mercado;
na gestão de utilização de equipamentos fabris de forma a manter uma significativa taxa
de indisponibilidade das instalações, o que permitiu incrementar a tonelagem produzida em
relação aos anos anteriores;
na persistência de uma relação próxima e personalizada com os nossos clientes, estando
atenta às suas necessidades e expectativas.

Fruto da intensa atividade comercial desenvolvida pela empresa, foi possível no exercício findo
alcançar objetivos de extrema relevância e que merecem destaque em 2009:
 o início do fornecimento, no segmento nuclear, com desenvolvimento de tecnologia e
nacionalização, de componentes para as obras de expansão das instalações fabris da
Indústrias Nucleares do Brasil – INB, em Resende-RJ, como a estação de lavagem de
cilindros 30B e do protótipo de contêiner de transporte terrestre e marítimo de elementos
combustíveis, dentre outros;
 o prosseguimento do contrato de fornecimento, no segmento nuclear, de equipamentos para
a planta química do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP;


a continuidade do contrato de construção dos blocos estruturais da plataforma semisubmersível P-56, firmado com a BrasFels, propiciou a consolidação dos conhecimentos e
da tecnologia de construção destes blocos, projetando a NUCLEP como fornecedor potencial
para as estruturas “offshore” tanto para perfuração quanto para produção dos futuros
campos, incluindo a área do pré-sal. Ao final de 2009, a NUCLEP já havia entregue 24 dos
28 blocos contratados, cujo escopo de fabricação é de 8,4 mil toneladas. A entrega do
último bloco está programada para março de 2010.

 o fornecimento de equipamentos (vasos de pressão, tanques, aquecedores, resfriadores e
flotador), para diversas unidades da PETROBRAS, localizadas na Bacia de Campos-RJ e nos
estados Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo, por meio de
contratos diretos firmados entre a NUCLEP e a PETROBRAS, no final de 2008;


a continuidade do contrato com a empresa GE, dos Estados Unidos da América, para a
fabricação de 12 carcaças de exaustão de fluxo duplo para turbinas a vapor, destinadas a
usinas termelétricas no exterior, cuja obra foi iniciada no mês de outubro de 2008. O
escopo totaliza 1,9 mil toneladas, com prazo de entrega final em 2012. A primeira carcaça
está programada para ser entregue em março de 2010;
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 a continuidade do contrato com a empresa IMPSA, da Argentina, para a fabricação de
componentes de turbinas (distribuidores, anéis inferiores e anéis de descarga), com peso
total de 4,0 mil toneladas, destinados ao Complexo Energético Manuel Piar, na Venezuela,
cuja obra foi iniciada no final de 2008;
 a continuação da participação efetiva em reuniões internacionais do Projeto IRIS –
International Reactor Innovative and Secure -, que trata do desenvolvimento de um reator
nuclear de geração III+, projeto este realizado por diversas empresas, laboratórios e
universidades de 10 países, dentre os quais o Brasil, representado pela NUCLEP, cuja
participação compreende o projeto e a fabricação de componentes nucleares para os
sistemas primário e secundário das futuras centrais nucleares que utilizarão o reator IRIS.
A próxima reunião geral do projeto ocorrerá em maio de 2010;


Os dois contratos firmados com a PETROBRAS, sendo um para serviços de recuperação do
BOP e outro para modificação nas estruturas do BOP Carrier e do “trolley”, incluindo a
desmontagem, o transporte e a montagem final, na Plataforma P-23, contribuíram para
diversificar a participação da NUCLEP em obras “offshore” com maior valor agregado, como
prestadora de serviços de alta tecnologia neste segmento.

- Investimentos
Prosseguindo com o programa de investimentos implementado no exercício de 2004, onde
foram aplicados cerca de R$ 13,0 milhões necessários à adequação das instalações industriais
para atendimento aos contratos firmados, os novos investimentos absorveram durante o
exercício de 2009 R$ 14,0 milhões, face ao compromisso com a qualidade da fabricação das
obras em carteira, e à implementação de soluções tecnológicas, buscando, em muitas
situações, a melhor forma de encarar processos de modernização de instalações/equipamentos
já existentes com garantia de bom funcionamento posterior.
Por outro lado, teve igualmente grande destaque o desenvolvimento “in-house” de engenharia
de projeto, permitindo acumular “know-how” tecnológico essencial para uma gestão eficiente
de processos de fabricação, adaptando-os a necessidades específicas.

- Recursos Humanos
Dando seqüência e procurando fortalecer a relação capital/trabalho, demos continuidade aos
seguintes objetivos durante o exercício de 2009:
a) Modernização e melhoria da base organizacional de recursos humanos;
b) Manutenção dos princípios da educação continuada nos programas de treinamento,
qualificação e requalificação de empregados;
c) Manutenção do quadro de pessoal em adequadas condições de atualização profissional
como suporte essencial aos objetivos institucionais e, finalmente;
d) Melhoria nas condições de trabalho.
Adotamos a concepção moderna de gestão de recursos humanos voltada, simultaneamente, à
melhoria de qualidade de vida dos empregados e a uma maior motivação destes em relação ao
alcance dos objetivos da Empresa.
Para obter os resultados esperados destas diretrizes, a NUCLEP procedeu às seguintes linhas
de ação no decorrer do ano de 2009:
• Apresentação de proposta de modelo organizacional na gestão de recursos humanos,
buscando melhorias;
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•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de programas permanentes de treinamento, qualificação e capacitação
profissional e gerencial;
Desenvolvimento da política e dos formulários de Avaliação de Desempenho, ultrapassando
a meta previamente estabelecida;
Treinamento dos avaliadores e dos avaliados no Sistema de Avaliação de desempenho;
Contratação de uma plataforma operacional informatizada para a folha de pagamento e
ponto eletrônico;
Desenvolvimento da Instrução de Serviço que normatiza e regulamenta o Processo Seletivo
Interno.
Constituição da Comissão Paritária de Revisão do PCCR, cujos membros atuaram, ao longo
do ano, no desenvolvimento das atividades necessárias à contratação de uma consultoria
especializada para a realização desta revisão, preparando o Termo de Referência para
elaboração do edital de licitação, no contato com empresas e na análise de propostas de
prestação deste tipo de serviço.

Concentrando esforços no sentido de adotar uma concepção moderna de gestão de recursos
humanos, a Empresa buscará a implantação das seguintes linhas de ação no decorrer de 2010:
• Elaboração de proposta de desenvolvimento de uma nova cultura organizacional de gestão
de pessoas, tendo como valores centrais o trabalho como fonte de realização profissional e
de desenvolvimento individual;
• Aplicação e sistematização da política e dos procedimentos da avaliação de desempenho,
com a utilização de software desenvolvido internamente.
• Realização
de
programas
de
desenvolvimento
gerencial,
de
supervisores
e
operacional/administrativo;
• Revisão e proposição de melhorias em todos os processos de recursos humanos da
Empresa;
• Desenvolvimento das Políticas de Progressão Vertical e Horizontal, conforme definido pelo
PCCR;
• Desenvolvimento e implantação da Instrução de Serviço sobre Interinidade;
• Implantação do Processo Seletivo Interno;
• Abertura de Concurso público para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de
reserva;
• Contratação da consultoria especializada para a revisão do PCCR e, por fim;
• Elaboração do Plano para Renovação de Recursos Humanos que deverá ser apreciado e
aprovado pela Diretoria Executiva.

 PCCR – Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
Desde a implantação do Plano de Cargos, a NUCLEP por não ter procedido de forma integral à
aplicação da tabela salarial, vem enfrentando demandas trabalhistas na ordem de 333,
podendo chegar a 500 ações. Resultando em empenho financeiro na seguinte ordem:
Valor de causas atuais: R$ 6.979.265,00
Valor de Recursos Ordinários: R$ 1.380.170,81
Valor de Recursos de Revista: R$ 1.575.537,48
Obs.: As indenizações relativas a este objeto, até o próximo exercício poderão atingir a quantia
de R$ 28.000.000,00.
Em abril de 2009, passados sete anos do início da implantação do PCCR, a Diretoria Executiva
instituiu, por meio da Portaria P-019/2009, a Comissão Paritária de Revisão do PCCR, cujos
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membros se encarregarão, primordialmente, de dar suporte à consultoria especializada na
revisão do plano, no que tange à identificação de suas lacunas e pontos críticos, no
delineamento e na implantação de uma nova estrutura de cargos/funções e salários, na
adaptação à cultura e às peculiaridades da Empresa e na disseminação, de forma transparente,
a todos os seus funcionários.

 Medicina do Trabalho
No intuito de buscar ações consistentes, para manter trabalhadores saudáveis, produtividade e
sustentabilidade dos negócios, foi realizado em parceria com o Sistema SESI/ FIRJAN, o
Projeto Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida dos trabalhadores.
As informações geradas possibilitam traçar um perfil da saúde dos empregados da NUCLEP e
elaborar programas de prevenção.
Inicialmente serão elaborados:
Programas de Prevenção e Controle do Sobrepeso e da Hipertensão Arterial;
Programa de Ginástica laboral;
Programa de Prevenção Odontológico.
 Plano Médico e Serviço Social
No decorrer de 2009, o ARH-2 / PSS com a participação da Comissão Paritária de Saúde do
Trabalhador, encaminhou e aprovou junto à Diretoria Executiva da Nuclep as seguintes
propostas e ações:
1. Novo regulamento do Plano Suplementar de Saúde – PSS, adequando o mesmo as
demandas da Agência Nacional de Saúde ANS;
2. Criação do Fundo Assistencial de Saúde, voltado para dar suporte financeiro ao
orçamento anual do PSS;
3. Reavaliação da rede credenciada;
4. Adoção de medidas de controle interno com redução expressiva dos custos do PSS;
5. Contratação de Médico Auditor (funcionário) e responsável técnica do plano
odontológico;
6. Implantação do programa de saúde bucal do trabalhador da Nuclep;
7. Contratação de empresa para realizar o trabalho de call center;
8. Quitação total da dívida juntos aos credenciados e fornecedores do PSS.
Dando
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

seqüência aos objetivos traçados, objetivamos realizar em 2010 os seguintes pontos:
Aplicação do novo regulamento do PSS;
Implantação do Fundo Assistencial;
Implantação do call center;
Palestras de esclarecimento junto aos titulares do PSS;
Distribuição de uma cartilha de utilização do plano;
Implantação de rede de informação ao beneficiário via intranet e internet;
Expansão do projeto de saúde bucal aos familiares;
Implantação de programa de controle da saúde dos pacientes crônicos da Nuclep em
conjunto com a medicina do trabalho.

Em 2009 atendemos a todas as solicitações de assistência feitas junto ao departamento,
sendo: empréstimos sociais, atendimentos pessoais nas dependências da Nuclep, visitas
externas a empregados e seus familiares e habilitações de licença médica junto ao convênio do
INSS.
Em 2010 manteremos a qualidade de atendimento e a satisfação dos empregados que nos
procurarem, diminuindo o tempo de respostas e agilizando os prazos de atendimento.

 Treinamento e Desenvolvimento
Durante o ano de 2009, realizamos os seguintes treinamentos com caráter de educação
continuada:
6
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•

•

•

•

•

Mediação e Gestão de Conflitos, construindo um ambiente mais harmônico,
saudável e produtivo, através do desenvolvimento de competências e valores
tais
como:
liderança,
motivação,
tolerância,
respeito,
educação,
comprometimento e compartilhamento do conhecimento.
Treinamento de Avaliadores – com o objetivo de capacitá-los nas técnicas de
feedback, informar sobre as normas e procedimentos da Avaliação de
Desempenho. Dos 146 avaliadores previstos foram treinados, em sala de aula,
132 (abrangência de 90%), além da atividade de “coaching”, onde foram
atendidos 40% dos avaliadores (alguns que passaram pelo treinamento em sala
de aula e outros que não puderam comparecer a este treinamento).
Treinamento de Avaliados – com o objetivo de informar sobre os critérios,
política e procedimentos da Avaliação de Desempenho. Dos 452 avaliados
previstos, foram treinados 364 (abrangência de 80,5%).
Aprimoramento de Secretárias e Assistentes – com o objetivo de atualizar as
técnicas de secretariado visando a melhoria dos processos administrativos e
gerenciais, além de melhorar a satisfação dos clientes em geral.
Atendimento ao Público – com o objetivo de desenvolver comportamentos e
atitudes que assegurem a satisfação do cliente (interno e externo),
desenvolvendo um padrão de excelência para a organização como um todo.

Em março de 2009, realizamos o 1º. Ciclo da Avaliação de Desempenho, obtendo os seguintes
resultados:
• 575 avaliações previstas, 541 realizadas, superando em 14% a meta inicial
estabelecida (80%).
• Elaboração do Plano Anual de Treinamento e Desenvolvimento – PAT-D e do
Plano Anual de Treinamento Técnico – PAT-T, com base nos Planos de
Desenvolvimento Individual – PDI.
• Elaboração do orçamento anual de Treinamento da Nuclep, enviado à Brasília
para aprovação, prevendo a montagem das salas de treinamento.
• Análise de todo o processo de Avaliação de Desempenho, visando à melhoria
contínua (eficiência e eficácia do processo, apresentação dos resultados do 1º.
Ciclo aos avaliadores e avaliados, melhoria no sistema informatizado).
• Implantação das melhorias do processo de Avaliação de Desempenho.
• Criação do sistema informatizado de Avaliação de Desempenho através da
Intranet (desenvolvido internamente).

Para o ano de 2010, serão realizadas as seguintes ações:
• Realização do PAT-D e PAT-T, incluindo as atividades com caráter de educação
continuada (informática, idiomas, treinamento de avaliadores e avaliados,
desenvolvimento gerencial, aprimoramento de secretárias e atendimento ao
público);
• Revisão das Instruções Técnicas de Treinamento;
• Melhorias no sistema informatizado de Avaliação de Desempenho;
• Estabelecimento de novos indicadores para Treinamento e Desenvolvimento e
Avaliação de Desempenho;
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•
•

•

•
•

Realização do Treinamento de Capacitação e Desenvolvimento para as
lideranças;
Criação de uma Política de Treinamento para novos funcionários (histórico da
Nuclep, Missão, Visão e Valores, Gestão da Ética, Políticas de Recursos
Humanos, Gestão da Qualidade, SMS, Primeiros Socorros, Combate à Incêndio);
Montagem das salas de treinamento (laboratório de informática, com capacidade
para até 20 pessoas e sala de treinamento com capacidade para até 50
pessoas).
Realização de workshops sobre atividades gerenciais, visando a contínua
atualização da força gerencial da Nuclep.
Criação de um “posto avançado” do RH, localizado no interior da área fabril,
visando o atendimento dos funcionários, auxiliando os avaliadores na realização
das entrevistas de avaliação e registro no sistema informatizado de Avaliação de
Desempenho.

- Plano de Previdência Complementar
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, e as empresas Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. – INB e a Eletrobras Termonuclear S.A. – Eletronuclear, é patrocinadora do Instituto
de Seguridade Social - NUCLEOS, entidade fechada de previdência complementar, constituída
em 22 de dezembro de 1978.
Em 2006, a NUCLEP renegociou suas dívidas com o NUCLEOS, que se acumulava desde 1988.
O valor devido em 2006, no importe de R$ 216.215 mil, foi reduzido para R$ 112.813 mil, na
data base de 31/12/2006. Tal acordo, assinado em 21/11/2007, foi homologado em Juízo,
depois de um impasse iniciado em 2002. Cabe ressaltar, que este acordo abrangeu apenas a
parcela incontroversa da dívida e evitou o aumento das contribuições mensais pagas pelos
participantes do NUCLEOS. Os pagamentos, que totalizaram em 2009 R$2.471 mil começaram
a ser efetuados a partir de novembro de 2009, em razão da carência de dois anos prevista no
termo firmado entre as partes.
No que tange ao restante da dívida, em 17.12.2008, foi realizado perante à 11ª Câmara Cível
o julgamento da Apelação n.º 2007.001.65700, interposta pela NUCLEP, no âmbito do
processo nº 2002.001.153437-3. A questão encontra-se pendente de julgamento perante ao
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (11ª Câmara Cível), fato que deverá ocorrer no curso do
corrente ano de 2010.

- Compromisso Social
Desde 1979,a NUCLEP mantém nas dependências da Empresa, no Município de Itaguaí-RJ,
uma "Escola de Fábrica" destinada à educação profissional de jovens que almejam e
necessitam ter acesso ao primeiro emprego tecnológico.
Consciente das suas responsabilidades social e institucional, a Empresa planeja, ministra e
gerencia um Curso de Formação Profissional, em regime de horário integral, que se insere de
forma aguda no esforço governamental de promover o resgate social de moças e rapazes
egressos predominantemente da rede pública de ensino e que têm acentuado descompasso
entre a idade e a escolaridade.
Mediante ações didático-pedagógicas articuladas e integradas entre o Ensino Fundamental de
5ª à 8ª séries e da capacitação profissional na área metal-mecânica, a NUCLEP forma a sua
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própria mão-de-obra qualificada dentro dos padrões exigidos pela Empresa em atendimento às
suas necessidades produtivas.
Além de dotar o país de reserva técnica de qualidade, atendendo ao cumprimento dos
compromissos referentes às estratégias de demanda específica para as indústrias nuclear e
pesada brasileiras, a inserção de jovens profissionais no mundo do trabalho tem sido
determinante para o desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável do
Município de Itaguaí e regiões adjacentes.
A composição curricular do Curso de Formação Profissional privilegia a formação integral do
indivíduo no campo das ciências técnicas e humanas e dos valores éticos e morais.
Na área de parcerias, objetivando a cooperação técnica por meio do desenvolvimento de
projetos de interesse comum, em consonância com as metas programadas no âmbito da Ação
integrante do PPA, e que contemple em seu conteúdo atividades voltadas à formação básica e
profissionalizante, merecem destaque em 2009:
Parcerias Mantidas:
 Convênio com a Prefeitura Municipal de Itaguaí, para manter e expandir o atendimento a
alunos do Curso de Formação Profissional;
 Participação no Comitê Organizador do V Seminário da Gestão da Ética nas Empresas
Estatais;
 Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, firmado com dezesseis empresas estatais,
objetivando a criação e a manutenção do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas
Estatais. O Fórum visa “O Desenvolvimento e Fortalecimento dos Princípios
Governamentais e Empresariais de Gestão da Ética”;
 Convênio de Cooperação Técnica e Financeira com a Associação Brasileira de Manutenção ABRAMAN para a Qualificação e Certificação de Caldeireiro de Manutenção Nível I.
Parcerias Novas:
 Convênio de Cooperação mútua com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de
Janeiro, para implantar no Centro de Treinamento Técnico da NUCLEP um Núcleo
Avançado de Centro de Estudos Supletivos em nível de Ensino Fundamental e Médio para
empregados da Empresa, em horário diurno;
 Convênio com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e a
Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC, para implantar no Centro de Treinamento
Técnico da NUCLEP um Curso Técnico de Nível Médio em Mecânica, em horário noturno.

- Sistema de Gestão da Qualidade
A NUCLEP, em prosseguimento às ações implementadas visando a melhoria contínua de seus
Sistemas de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente deu destaque em 2009:
 à manutenção do estatuto de Empresa Certificada de acordo com as normas da série ISO
9001. A auditoria, por meio do Organismo de Certificação DQS, assegurou a nova
certificação ISO 9001:2008 válida por três anos;
 às ações de melhoria dos processos intrínsecos às qualificações dos Selos Nucleares NPT,
NS e NA, em conformidade com o código ASME. O processo de auditoria, por meio do
organismo internacional ASME, iniciado em 2008 foi concluído com êxito em 2009
assegurando a manutenção das certificações até 2012;
 à manutenção das qualificações dos Selos Convencionais U e U2, de acordo com o código
ASME, e do Selo R do National Board of Boyler and Pressure Vessels Inspectors, também
através de auditoria internacional da Agência de Inspeção do ASME;

9

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
AV. GEN. EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, N° 200 - 23825-410 - ITAGUAÍ - RJ - TEL.: (21) 37814300/ FAX : (21) 2688-3076
CNPJ: 42.515.882/0003-30 - E. MAIL: NUCLEP@NUCLEP.gov.br









à renovação da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ conforme as Normas
da CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, através da realização de auditoria de
renovação pelo Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear – IBQN;
à implementação de ações esp
à revisão da Política de SMS da empresa para adequação às exigências da norma ISO
14.001:2004;
à revisão da documentação de QSMS da empresa para adequá-la às exisgências das
normas e especificações específicas;
à realização de auditoria por um auditor externo nas instalações da NUCLEP, visando a
adequação da empresa às exigências da Diretriz DZ 56 do INÉIA;
à promoção de treinamento e participação em ações de educação de Segurança, Meio
Ambiente e Saúde, no que se refere às atividades da empresa; e aperfeiçoamento de
processos visando à melhoria contínua do desempenho de SMS.

- Sistema de Gestão da Ética
Em 1994, nos termos do Decreto 1171 de 22 de junho de 1994, a NUCLEP constituiu a sua
Comissão de Ética e adotou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal. Em 2009 a Empresa consolidou seu Sistema de Gestão da Ética,
estruturando secretaria executiva específica e elaborando o Regimento Interno da Comissão de
Ética e um Código de Ética próprio.
A Comissão de Ética da NUCLEP tem por objetivo orientar e aconselhar sobre a ética
profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público,
competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de
censura.
A Comissão de Ética se reporta internamente ao Presidente da NUCLEP e atua externamente,
por meio da Rede de Ética do Poder Executivo Federal, no âmbito da Administração Pública
Federal, como elo de ligação entre Empresa e a Comissão de Ética Pública da Presidência da
República.

- Contrato de Arrendamento do Terminal Portuário entre a NUCLEP e a empresa
TMC

 Da autorização detida pela NUCLEP
A NUCLEP construiu um terminal privativo para escoamento dos produtos de sua fabricação,
localizado no Saco da Coroa Grande, na Baía de Sepetiba, no Município de Itaguaí, Rio de
Janeiro.
Com o advento da lei 8630/93, a denominada Lei dos Portos, foi concedida à NUCLEP
autorização para exploração do terminal portuário, na modalidade de uso privativo misto, pelo
prazo de 25 (vinte e cinco) anos, prorrogáveis por igual período, conforme Contrato de Adesão
firmado com a União Federal, através do Ministério dos Transportes, de 25.11.93, ref. MT/DPH003/93.

 Do contrato de arrendamento
Em 16 de dezembro de 1997, foi firmado Contrato precedido de licitação específica, para
arrendamento e administração do Complexo Portuário.
Como o contrato previa a solução de controvérsias através de processo de arbitragem, a
NUCLEP, com o objetivo de obter a rescisão contratual e a quitação das dívidas existentes, em
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decorrência de inadimplemento das obrigações assumidas pela contratada, em 12.04.2006,
instaurou procedimento arbitral perante Tribunal Arbitral sediado na cidade do Rio de Janeiro.
A sentença arbitral foi proferida em 09 de janeiro de 2009, tendo decretado a rescisão do
Contrato de Arrendamento NUCLEP/TMC, e, como consequência da rescisão contratual,
determinou a devolução à NUCLEP do terminal portuário arrendado, no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da data da ciência pelas partes dos termos da sentença arbitral, condenando,
outrossim, a TMC ao pagamento da quantia de R$36.362.564,87 (trinta e seis milhões,
trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos), conforme apurado pelo perito, determinando a atualização do referido montante, a
partir de outubro de 2007 até a data do efetivo pagamento, pelo IGPM, com acréscimo de juros
legais de 1% ao mês, a partir da data de inadimplência da TMC, com relação a todas as
parcelas devidas e inadimplidas.
Condenou, ainda a TMC, ao pagamento de todas as parcelas fixas mensais, no valor de
R$267.045,99 (duzentos e sessenta e sete mil, quarenta e cinco reais e noventa e nove
centavos), vencidas a partir de novembro de 2007, até a data da efetiva imissão da NUCLEP na
posse do terminal portuário, devendo esses valores serem atualizados com base na variação do
IGPM e acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, conforme estabelecido no
aditivo nº 05 ao Contrato, a partir da data de vencimento de cada uma das parcelas devidas.
Condenou também a TMC ao pagamento das parcelas variáveis no valor de 0,1% (zero vírgula
um por cento) da receita bruta apurada pela TMC a contar de 01.08.2002, acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a partir da data em que seria exigível nos termos do contrato e
atualização monetária pelo IGPM, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.
A sentença condenou a NUCLEP a pagar à TMC remuneração referente aos custos e despesas
incorridas na passagem dos equipamentos embarcados para a construção da plataforma P-51 e
P-56 da Petrobrás e demais equipamentos embarcados com autorização do Tribunal Arbitral,
cujo montante deverá ser atualizado de acordo com a variação do IGPM, a ser apurado em
processo de liquidação de sentença.
Para dar cumprimento à sentença arbitral, a NUCLEP, em março de 2009, ingressou, junto ao
Juízo da 36ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, com a ação de execução da sentença
arbitral, visando a reintegração da posse do terminal e a liquidação da sentença para cobrança
dos valores devidos e compensação dos valores que tem a pagar à TMC. O valor devido pela
TMC à NUCLEP na data do ajuizamento da ação perfazia o montante de R$64.817.615,34, não

computado nesse montante os valores das parcelas variáveis de 0,1% sobre a receita
bruta da TMC na operação do Terminal, a partir de 01.08.2002, valor esse a ser apurado
em liquidação de sentença.
A NUCLEP imitiu-se na posse do Complexo Portuário em 22.05.2009.
Enquanto não se resolvia a questão da rescisão do contrato de arrendamento e administração
do Complexo Portuário, a NUCLEP decidiu tomar outras iniciativas em nível administrativo junto
à ANTAQ e à Receita Federal, renunciando temporariamente da autorização para a utilização do
porto.
No entanto, tal iniciativa não impediu que a NUCLEP possa utilizar-se das instalações do
Terminal sempre que necessário seja, desde que com autorização prévia da ANTAQ.
A NUCLEP iniciou novo processo de obtenção de autorização para exploração do terminal
portuário junto à ANTAQ, conforme reunião ocorrida em Brasília – DF, na sede da ANTAQ, no
mês de agosto de 2009, à qual estava presente o Diretor-Geral da Agência.
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Uma vez obtida nova autorização, a NUCLEP tomará as devidas providências junto à Receita
Federal, com vistas a obter novo alfandegamento da área.

- Terreno da Fábrica da NUCLEP em Itaguaí

 Origem
A fábrica da NUCLEP está instalada em uma área de aproximadamente 1.603.937,00 m² (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, com o objetivo de se construir no local uma fábrica de componentes pesados de
reatores, o que foi cumprido, através da constituição da Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A
– NUCLEP como uma das subsidiárias da Nuclebrás, conforme Decreto nº 76.805, de 16.12.75,
com o objetivo de projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados
relativos a usinas nucleares e a outros projetos.
Ressalte-se que a gleba de cerca de 1.603.937,00m², onde está localizada a Fábrica da
NUCLEP, objeto da desapropriação, é composta de 2058 (dois mil e cinqüenta e oito) lotes do
4º Loteamento Brisamar, constituído em área da Fazenda Arapucaia Guassú, pertencentes a
diversos proprietários.

 Histórico
Para cumprimento do decreto expropriatório, deu-se início às ações de desapropriação, ao todo
1792 (hum mil, setecentos e noventa e duas) ações, tantas quantos eram os expropriados. O
excessivo número de ações e o fato de o então juiz titular da 1ª Vara Cível da Comarca de
Itaguaí, onde tramitavam as ações, ter emitido uma circular no sentido de que só seriam
despachadas 10 ações por mês, fez com que as ações se arrastassem ao longo dos anos,
desde 1976, e ainda não tenham sido concluídas em sua totalidade.
Há cerca de 1550 lotes registrados em nome da Nuclebrás, faltando concluir os processos
relativos aos demais, com a expedição de cartas de sentença e o competente registro das
mesmas no RGI.
Em 1988, em decorrência do Decreto-lei 2464, de 31 de agosto, a INB – Indústrias Nucleares
do Brasil S/A sucedeu a Nuclebrás, em todos os direitos e obrigações. Em 1989, as ações do
capital social da NUCLEP que eram detidas pela INB foram transferidas para a Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por força da Lei 7.915, de 07.12.89.
Assim, não havendo mais qualquer vínculo jurídico entre NUCLEP e INB, não existia mais razão
para que o terreno onde se situa a fábrica da NUCLEP continuasse em nome da Nuclebrás (ou
INB), contudo, a citada lei 7.915/89 foi omissa quanto a transferência desse ativo para a
NUCLEP.

 Dos passos dados visando à regularização da situação do Terreno
No início da década de 1990, quando começou-se a discutir o assunto, surgiram três
alternativas para a solução do problema, a saber:
1ª alternativa: consistia em terminar todas as ações de desapropriação, extraindo-se as cartas
de sentença onde essa providência ainda não tivesse sido tomada e levando as mesmas para
registro em nome de Empresas Nucleares Brasileiras S/A – NUCLEBRÁS, e providenciando, em
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seguida, a averbação da sucessão da titularidade para a INB - Indústrias Nucleares do Brasil
S/A, conforme Decreto-lei 2464/88. Posteriormente, providenciar-se-ia junto à Municipalidade
o remembramento do terreno, para, finalmente, proceder à transferência do terreno para a
NUCLEP;
2ª alternativa: consistia em se assinar uma escritura de compra e venda e cessão de direitos
da qual constariam cada um dos lotes, em que a INB figuraria como vendedora/cedente e a
NUCLEP como compradora/cessionária, sendo necessárias tantos atos notariais quanto fossem
os lotes, considerando que perante o Registro de Imóveis não há um terreno, mas 2058 lotes;
3ª alternativa: consistia em se fazer uma operação triangular, com a participação da CNEN, em
que esta como acionista majoritária de ambas as empresas – NUCLEP e INB – transferiria as
ações que detém do capital da INB para a NUCLEP, diminuindo-se o capital daquela e
aumentando-se o desta, no valor equivalente ao valor do terreno que seria obtido através de
avaliação a ser procedida através de peritos avaliadores indicados pelas duas empresas. A
NUCLEP propunha, além disso, que essa transferência fosse respaldada por um decreto
presidencial que faria referência ao decreto expropriatório.
Ao longo dos anos, todas as alternativas chegaram a ser cogitadas pelas partes envolvidas.
Como as duas primeiras alternativas eram bastante dispendiosas, a NUCLEP sempre defendeu
a implementação da transferência da titularidade do terreno através da terceira alternativa.
Em meados da década de 90, época em que a CNEN, a INB e a Nuclep eram vinculadas à
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o assunto chegou a ser
encaminhado à Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, que
determinou a manifestação prévia do então CCE (Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, tendo em vista estar
envolvido o aumento e diminuição de capital de duas empresas estatais, e a manifestação
formal prévia da INB expressando a sua concordância com a proposta apresentada pela
NUCLEP. O assunto não prosperou, por discussões atinentes aos valores de avaliação do
terreno.
Em 2002, em auditoria de acompanhamento realizada na NUCLEP, a Secretaria Federal de
Controle se pronunciou no sentido de que se cumprisse o disposto na Decisão nº 805/2000 do
TCU que continha, dentre outras, recomendação para que a CNEN e o Ministério da Ciência e
Tecnologia – MCT (ao qual estão vinculadas a CNEN, a INB e a NUCLEP) adotassem “medidas
administrativas e legais cabíveis, com a maior brevidade possível, visando solucionar a questão
da titularidade do terreno onde está instalada a fábrica da NUCLEP”.
Desde então, tem-se debatido a forma de viabilizar a transferência da titularidade do terreno
para a NUCLEP, tendo se manifestado tanto a Consultoria Jurídica do MCT, quanto à
Procuradoria da CNEN, através de pareceres jurídicos que chegaram, em síntese, às mesmas
conclusões, a de que a declaração de utilidade pública, para efeitos de desapropriação, fora
efetivada com a indicação da específica finalidade e que a atribuição conferida pelo decreto – a
implantação de uma fábrica de componentes pesados de reatores – coube à NUCLEP cumprir, e
que o ativo representado pelo terreno, onde está situada a sua planta fabril, deveria ter a sua
titularidade transferida para a NUCLEP, logo após o controle acionário da NUCLEP ter sido
transferido para a CNEN, situação cuja regularização a NUCLEP vem buscando desde então.
Todavia, para que se efetivasse a regularização da titularidade do ativo para a NUCLEP,
conforme os pareceres jurídicos mencionados, voltava-se à discussão sobre a forma em que se
operacionalizaria a mesma, retornando-se às três alternativas inicialmente lançadas.
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Considerando que o grande entrave para que se proceda à transferência do ativo é o fato de
que, para o Registro de Imóveis, não há uma gleba e, sim, 2058 lotes, dos quais
aproximadamente 600 ainda constam em nome dos antigos proprietários, expropriados, e
outros já em nome da Empresas Nucleares Brasileiras S/A – NUCLEBRÁS, não tendo sido feita
a averbação da sucessão operada pelo Decreto-lei 2464/88, ou seja, o nome da INB não
consta como proprietária de nenhum lote, o que inviabilizaria a adoção da alternativa nº 2,
restando as outras duas alternativas.
Após terem sido enfaticamente debatidas as alternativas pelas partes envolvidas, em abril de
2004, INB e NUCLEP firmaram um Protocolo de Intenções, com a interveniência da CNEN,
através do qual se adotava a primeira alternativa dentre as três cogitadas, constando do
referido Protocolo o “passo a passo” a ser seguido visando a regularização da titularidade do
terreno.
No mês de maio de 2004, através de um aditivo ao Protocolo de Intenções supracitado, a INB
outorgava mandato à NUCLEP para tocar diretamente a efetivação dos atos relacionados ao
processo de regularização da titularidade dos lotes. A NUCLEP deu início ao levantamento das
ações de desapropriação e promoveu um processo de pré-qualificação de sociedade de
advogados para prática de atos processuais em ações de desapropriação e procedimentos
administrativos visando a regularização de imóveis perante o Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Itaguaí, porém, por deliberação do seu Conselho Fiscal, foi determinada a
suspensão da contratação do vencedor bem como dos procedimentos para a devida
regularização da transferência do terreno para a NUCLEP, considerando-se que seriam
utilizados recursos desta última para pagamento de despesas que seriam feitas em nome de
outra empresa, a INB.

 Situação atual
Com base nas orientações exaradas pelo Conselho Fiscal da NUCLEP, e ante as dificuldades em
se cumprir o Protocolo de Intenções firmado com a INB, voltou a ser discutida a adoção da
Alternativa nº 03 retrocitada, ou seja, a transferência seria intermediada pela CNEN, que
detém o controle acionário da NUCLEP e da INB, através do mecanismo jurídico de redução do
capital social da INB, e, consequentemente, do número de ações da sociedade detidas pela
CNEN, em valor equivalente ao custo da gleba contabilizado na INB, devidamente atualizado,
e, simultaneamente, a CNEN subscreveria as ações da NUCLEP, por igual valor, incorporandose a gleba, operação essa que seria respaldada por decreto presidencial que faria remição ao
decreto expropriatório e que constituir-se-ia em instrumento hábil para a promoção dos atos
junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis de Itaguaí - RJ.
A partir dessa alternativa, chegou-se a uma outra opção para solução da questão que teve a
concordância de todas as partes envolvidas, qual seja, a de se alterar o próprio decreto
expropriatório – Decreto 76.824, de 17.12.75, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto
78.156, de 02.08.76 -, para que, ao invés de constar a Empresas Nucleares Brasileiras S/A –
NUCLEBRÁS como favorecida pela desapropriação da área de terra sita no Município de Itaguaí,
Estado do Rio de Janeiro, passe a constar a Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP,
considerando-se que a criação da empresa antecede à data de edição do decreto expropriatório
e que foi a NUCLEP quem adimpliu através de sua criação a finalidade para a qual a área foi
desapropriada.
Ressalte-se que essa é a solução mais econômica, pois resolve a questão da titularidade do
terreno, sem que a NUCLEP tenha, de imediato, de despender recursos, ao contrário da
alternativa acordada através do Protocolo de Intenções que previa gastos com a contratação
de escritório especializado, com as custas relativas ao desarquivamento dos processos de
desapropriação, com as custas para a finalização daqueles processos que ainda dependessem
de providências a serem tomadas e extração das cartas de sentença, com os emolumentos do
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Cartório do Registro de Imóveis para o registro de cerca de 600 cartas de sentença em nome
de NUCLEBRÁS, assim como os emolumentos do Cartório de Registro de Imóveis para a
averbação da sucessão da NUCLEBRÁS pela INB, emolumentos a serem pagos à Municipalidade
com vistas ao remembramento do terreno, para, só então, providenciar a transferência da
gleba para a NUCLEP.
É fato que a solução ora proposta não eximirá a NUCLEP de ter de ingressar nas ações de
desapropriação e providenciar a alteração do pólo ativo da relação processual, expedindo-se as
cartas de sentença em seu nome e levando-as a registro no Cartório do Registro de Imóveis,
bem como providenciar a averbação do seu nome nos registros que constam em nome de
Nuclebrás, e, posteriormente, providenciar o remembramento do terreno. Contudo, essas
providências poderão ser feitas sem pressa, destinando-se, a cada ano, uma verba para esses
atos, sem ter de se despender em um único exercício (ou dois) de vultosa quantia e, além
disso, algumas etapas que, antes, obrigatoriamente teriam de ser cumpridas, deixariam de ser
necessárias, como, por exemplo, o registro das cartas de sentença em nome da NUCLEBRÁS e
posterior averbação da sucessão da INB, e, após o remembramento do terreno, o registro em
nome da NUCLEP. Com essa nova alternativa, esse registro far-se-á diretamente em nome da
NUCLEP, e, assim, haverá uma economia de dois atos cartoriais, na hipótese de o lote ainda
constar em nome do antigo proprietário, e de um ato, na hipótese de já estar registrado em
nome da NUCLEBRÁS, o que multiplicado pelo número de lotes representa uma sensível
economia de emolumentos que deixarão de ser pagos.
Destaque-se, ainda, a necessidade de uma solução célere tendo em vista a iminente
desapropriação de parte da área do terreno onde se situa a fábrica da NUCLEP para viabilizar a
construção do arco rodoviário e obras de ampliação da Rodovia BR-101, estando a NUCLEP em
tratativas com o DNIT no sentido que, ao invés de receber indenização em dinheiro pela
desapropriação, o DNIT providenciaria a construção de um novo acesso ao terminal portuário,
com estrada a ser construída dentro do terreno onde se situa a fábrica da NUCLEP, tendo em
vista que o acesso da NUCLEP ao terminal ficaria temporariamente obstaculizado por conta das
obras do arco rodoviário.
Após algumas tratativas prévias com a Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da
Presidência da República, para verificação da exeqüibilidade da solução encontrada pela
NUCLEP, o Exmo. Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. Sérgio Rezende, encaminhou Aviso
ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que fosse elaborada uma Exposição de
Motivos conjunta para encaminhamento à Casa Civil da minuta de decreto.
No âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o assunto foi submetido,
primeiramente, ao crivo do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais –
DEST, que rejeitou a proposta, defendendo que a sua implementação só seria possível caso
houvesse indenização/ressarcimento à INB, e encaminhou o assunto à manifestação da
Consultoria
Jurídica
daquele
Ministério
que
se
pronunciou
através
do
Parecer/MP/CONJUR/FNF/1422-1.9/2008. O parecer em questão opinou pela inviabilidade
jurídica do projeto de decreto e diante da formação de controvérsia de interpretação com a
Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia, sugeriu o encaminhamento da
questão ao Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos – DECOR da
Consultoria-Geral da União, nos termos do art. 22 do Ato Regimental AGU/PR nº 5, de 27 de
setembro de 2007.
O processo foi encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento que, por sua
vez, o encaminhou à Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, que o
reconduziu à Consultoria Jurídica do MCT.
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Após entendimentos da Consultoria Jurídica do MCT com a Subchefia de Assuntos Jurídicos da
Casa Civil e também com a Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, e após tratativas com a Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia,
entendeu-se como solução submeter a questão à Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Administração Federal – CCAF.
A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, órgão da ConsultoriaGeral da União foi criada pelo Ato Regimental nº 05, de 27.09.2007, e tem sua forma de
atuação regulamentada pela Portaria AGU nº 1281, de 27 de setembro de 2007, cujo objetivo
principal é evitar litígios entre órgãos e entidades da Administração Federal.
Como, nos termos do art. 3º da Portaria regulamentar supracitada, cabe ao Presidente da
entidade pertencente à Administração Pública federal envolvida a suscitação do conflito para
fins de conciliação pela CCAF, o processo foi devolvido à NUCLEP para elaboração de
manifestação conclusiva que externe a controvérsia e o entendimento jurídico da NUCLEP,
anexação de documentos e indicação de representante(s) para participar de reuniões e
trabalhos.
Foi designada uma Comissão composta de três membros para representação da NUCLEP junto
à AGU, sendo um representante da Presidência, um da Consultoria Jurídica e um da área
financeira.

3. Estratégia de Recuperação da Capacidade Instalada
A ação de incentivo do Governo Federal ao desenvolvimento industrial do país, mormente
de aumentar o conteúdo nacional no fornecimento de bens e serviços, em decorrência do
atual cenário de acelerada evolução tecnológica e de internacionalização de negócios, faz
com que o papel da NUCLEP seja de grande importância tanto pela experiência
comprovada na fabricação de equipamentos e estruturas de grande porte e alta qualidade
quanto pelas características únicas de sua capacidade instalada. Características essas que
são fundamentais para a inclusão de novos produtos, com maior valor agregado.
Com a demanda interna que tem se mostrado aquecida em vários setores de atividade
econômica, como Petróleo e Gás, Metalurgia, Etanol, Naval e Geração de Energia e, em
consonância com as diretrizes de seu órgão supervisor, o Ministério da Ciência e
Tecnologia, a NUCLEP implementou ações para o alcance das metas estabelecidas em seu
Planejamento Estratégico de Negócios para o período de 2007 a 2012, calcado numa
alavancagem de gestão empresarial por resultado, de forma a criar uma diferenciação
competitiva junto ao mercado e, conseqüentemente, o incremento de seu faturamento
para o alcance do equilíbrio econômico-financeiro.
O processo em curso, visando resgatar antigas vocações e novas oportunidades de negócios,
cria condições para a consecução dessa iniciativa de recuperação da unidade industrial da
NUCLEP, que suporta as adequações e ampliações das instalações disponíveis para uma nova
visão de negócios, e que foi desenhada a partir do reconhecimento do importante papel
estratégico do setor de bens de capital no processo de desenvolvimento da economia
brasileira.
As seguintes linhas de ação são fundamentais no processo de revitalização da empresa:
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- Direcionamento Estratégico:
No Planejamento Estratégico de Negócios da NUCLEP que tem como meta principal o alcance
do equilíbrio econômico-financeiro, calcado no desenvolvimento de produtos rentáveis que
sejam adequados ao seu porte e capacitação, além de serem importantes para o
desenvolvimento industrial do País, desenhou-se um provável ambiente de ação da empresa,
que visa contribuir na elaboração do PPA 2010-2014, com os seguintes objetivos empresariais
a serem perseguidos:
-

Assegurar o atendimento eficiente e eficaz de seus clientes;
Ajustar os custos fixos;
Aumentar o faturamento;
Diversificar os produtos fabricados;
Aumentar o capital tecnológico,
Modernizar a empresa de forma sistêmica;
Assumir responsabilidade sócio-ambiental.

- Plano de Negócios:
A NUCLEP conta com infra-estrutura industrial e possui potencial para fornecer equipamentos
(reatores, torres, vasos de pressão, permutadores de calor, esferas de armazenamento de gás
e assemelhados), estruturas navais (submarinos e plataformas semissubmersíveis), outras
estruturas metálicas de grande porte e, componentes para usinas hidrelétricas e térmicas.
Tais equipamentos e componentes estão relacionados a vários dos mais importantes
empreendimentos do País, tais como: a construção da usina nuclear Angra 3; os programas da
Petrobras para construção e modernização de refinarias e petroquímicas, para antecipação da
produção de gás natural; para o programa de construção de plataformas marítimas de
perfuração e de produção; para as novas hidrelétricas do Rio Madeira; para o programa de
modernização e expansão da frota da Transpetro; para o programa de construção de
submarinos da Marinha do Brasil; entre outros.
Para o aproveitamento adequado das oportunidades, o Plano Estratégico de Negócios prevê a
preservação das parcerias estratégicas existentes com a Indústrias Nucleares do Brasil S.A. –
INB, com a Marinha do Brasil e a Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR e, a
implementação de outras com a Petrobras, com a empresa francesa AREVA NP e, com
empresas privadas para complementar a competência atual e agregar tecnologia à NUCLEP.

O Plano Estratégico de Negócios implementado é voltado à perseguição pela NUCLEP de
sua autonomia econômico-financeira, baseado em um novo modelo de gestão, e que deve
e pode ser utilizada pelo Governo federal para viabilizar projetos de infra-estrutura e
programas de desenvolvimento, além de regular o mercado quando necessário.
- Recursos Financeiros
Para o alcance desse realinhamento estratégico de competitividade traçado, que inclui metas
de investimentos, inovação de produto, modernização de processos, geração de emprego e
redução de custos, é ainda imprescindível o aporte de recursos financeiros do Governo Federal
até 2012, devendo ter a sua aplicação planejada com o objetivo de garantir a meta de autosuficiência em 2013. Apesar do faturamento do ano de 2009 ter sido superior aos anos
anteriores, ele ainda foi insuficiente para absorver todo o custo fixo da empresa, uma vez que
os preços praticados são determinados pelo mercado de bens de capital, que hoje está
globalizado. Portanto, ações já vêm sendo implementadas no sentido de aumentar o
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faturamento até que o montante dos custos fixos se posicione, pelo menos, dentro do limite
das margens de venda.

- Adoção de Modelo de Gestão em Alinhamento à Estratégia Empresarial
A pressão competitiva global tem forçado as organizações a encontrar novos caminhos para
melhor atender às necessidades dos seus clientes para aumentar a produtividade. Neste
sentido, a NUCLEP promoveu as adequações na estrutura organizacional, com a implantação
de um novo modelo de gestão baseado em processos empresariais (industriais e
administrativos), necessários ao alcance das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico
de Negócios implementado.
Para se adequar às exigências advindas da implantação dessa nova estratégia empresarial,
destacamos as principais linhas de ação que serão devidamente perseguidas pela empresa, no
início do ano de 2009:
 os recursos humanos devem estar dotados de competências necessárias para atuarem em
ambientes competitivos cada vez mais requeridos;
 os recursos humanos devem estar vinculados e alinhados às estratégias da empresa, para
que todos os “Clientes Internos” entendam o que as ações representam e como seus
resultados contribuem para com os objetivos da NUCLEP;
 o alinhamento das estratégias dos recursos humanos deve fortalecer as condições
necessárias para o atingimento dos resultados da NUCLEP, mercê da meta a ser alcançada
para a sua auto-suficiência.
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ANEXO XI
PARTE B – Item 1.3. a) Composição acionária do capital social
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ANEXO XII
PARTE B - Item 1.4. Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis
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ANEXO XIII
PARTE C - Item 1.1. Demonstrativo analítico das despesas com ações de
publicidade e propaganda

DESPESAS LEGAIS
DATA
29/01/2009
31/01/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
16/06/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
26/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

FAVORECIDO
RADIOBRAS
EBC
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL

DESCRIÇÃO
BALANÇO EXERCICIO 2007
CONCORRENCIAS C-078 E 079
AVISOS, EXTRATOS E RESULTADOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
DESPACHOS
DESPACHOS
DESPACHOS
AVISOS, EXTRATOS E RESULTADOS
RETIFICAÇÕES
DESPACHOS
AVISOS, EXTRATOS E EDITAIS
DESPACHOS
DESPACHOS
AVISOS, EXTRATOS E RESULTADOS
DESPACHOS
AVISO, EXTRATOS E RESULTADOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
AVISO, EXTRATOS E RESULTADOS
DESPACHOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
BALANÇO EXERCICIO DE 2008
PREGAO D-081/08
TOMADA DE PREÇO B-061/08
PREGAO D-072/08
TOMADA DE PREÇO B-061/08
CONCORRENCIA C-078 E 079
PREGÃO D-081/08
TOMADA PREÇO B-088/08
TOMADA PREÇO B-021/09
CONCORRENCIA C-022 E 023
CONCORRENCIA C-032/09
TOMADA DE PREÇO B-001/09
EXTRATO ATA 33A.AGO E 69A.AGE
TOMADA DE PREÇO B-087/08
PREGAO D-102/08
TOMADA DE PREÇO B-087/08
PREGAO D-002/09
CONCORRENCIA C-015 E 016/09
CONCORRENCIA C-022 E 023/09
CONCORRENCIA C-024/09
CONVOCAÇÃO ACIONISTAS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS

DOC. CONTÁBIL
NP-401
NO-1029
NS-6287
NS-6289
NS-6291
NS-6295
NS-6297
NS-6301
NS-6303
NS-6307
NS-6313
NS-6315
NS-6317
NS-6319
NS-6321
NS-6323
NS-6325
NS-6327
NS-6329
NS-6331
NS-6395
NO-1025
NO-1026
NO-1027
NO-1028
NO-1029
NO-1030
NO-1031
NO-1032
NO-1034
NO-1035
NO-1036
NO-1037
NO-1038
NO-1039
NO-1040
NO-1041
NO-1042
NO-1043
NO-1044
NO-1094
NL-8443
NL-8443

DOC. FISCAL
NFF-109424
NFF-25529
NFF-0670
NFF-2322
NFF-2540
NFF-2870
NFF-48955
NFF-5208
NFF-5649
NFF-7176
NFF-9238
NFF-18527
NFF-10514
NFF-11560
NFF-13513
NFF-13586
NFF-13924
NFF-15775
NFF-16811
NFF-17587
NFF-39417
NFF-17047
NFF-17343
NFF-17344
NFF-18174
NFF-25529
NFF-24016
NFF-24017
NFF-40631
NFF-42167
NFF-42168
NFF-42487
NFF-48329
NFF-29068
NFF-29069
NFF-29070
NFF-33284
NFF-36309
NFF-38976
NFF-40630
NFF-40984
NFF-44483
NFF-43241

OB
VALOR - R$
800594
63.666,00
805890
2.435,04
1.639,98
2.581,45
728,88
2.520,71
1.609,61
1.791,83
121,48
2.125,90
1.700,72
698,51
2.308,12
1.548,87
1.639,98
2.217,01
3.492,55
1.518,50
1.639,98
1.639,98
80.676,00
805886
2.029,20
805887
2.029,20
805888
2.029,20
805889
2.435,04
805890
2.435,04
805891
2.435,04
805892
1.623,36
805893
3.215,94
805894
3.215,94
805895
2.297,10
805896
2.029,20
805897
3.078,00
805898
1.623,36
805899
2.029,20
805900
2.435,04
805901
2.029,20
805902
2.756,52
805903
2.756,52
805904
2.297,10
805967
14.280,00
1.943,68
9.870,25

CONTRATO
NR.
VIGÊNCIA
C-515/DV-103 28/02/08 A 28/02/2013
C-515/DV-103 28/02/08 A 28/02/2013

VALOR
500.000,00
500.000,00

C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C--515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103

500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00

28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013

DESPESAS LEGAIS
DATA
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

FAVORECIDO
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
IMPR.NACIONAL
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC
EBC

DESCRIÇÃO
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
DESPACHOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
DESPACHOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
DESPACHOS
AVISOS
DESPACHOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
DESPACHOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
DESPACHOS
DESPACHOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
DESPACHOS
AVISOE EXTRATO
DESPACHOS
DESPACHOS
AVISO, EXTRATO E RESULTADOS
PREGAO D-037/09
PREGAO D-042/09
SUSPENSAO PREGAO D-042/09
PREGAO D-048/09
CONCORRENCIA C-047/09
CONCORRENCIA C-047/09
CONCORRENCIA C-057/09
PREGAO D-041/09
EXTRATO ATA 70A.AGE
PREGAO D-060/09
EDITAL CONCURSO NCP-002/09
EDITAL CONCURSO NCP-001/09
TOTAL

DOC. CONTÁBIL
NL-8443
NL-8443
NL8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8443
NL-8475
NL-8477
NL-8479
NL-8483
NL-8485
NL-8486
NL-8488
NL-8489
NL-8490
NL-8492
NL-8493
NL-8494

DOC. FISCAL
NFF-18687
NFF-20966
NFF-21781
NFF-22641
NFF-24021
NFF-24501
NFF-26454
NFF-26599
NFF-27070
NFF-27815
NFF-28382
NFF-30370
NFF-34055
NFF-32100
NFF-34684
NFF-35584
NFF-36631
NFF-37847
NFF-39723
NFF-40697
NFF-41066
NFF-49612
NFF-49613
NFF-49614
NFF-62376
NFF-62377
NFF-62378
NFF-62379
NFF-62380
NFF-63154
NFF-66947
NFF-67310
NFF-58589

OB

VALOR - R$
1.366,65
728,88
1.366,65
2.915,52
1.943,68
1.488,13
1.579,24
485,92
182,22
1.427,39
3.948,10
1.360,84
1.454,16
2.338,42
1.974,05
7.349,54
1.062,10
1.183,58
1.062,95
940,63
2.672,56
2.297,10
2.756,52
2.756,52
2.297,10
2.297,10
2.297,10
2.756,52
2.297,10
1.782,00
2.756,52
2.002,00
3.963,96
318.264,98

NR.

C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103
C-515/DV-103

CONTRATO
VIGÊNCIA

28/02/08A 28/02/2013
28/02/08A 28/02/2013
28/02/08A 28/02/2013
28/02/08A 28/02/2013
28/02/08A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/022013
28/02/08 A 28/02/2013
28/02/08 A 28/02/2013

VALOR

500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

DATA
06/05/09

FAVORECIDO
Lotus Distrib. Propaganda

26/12/09
31/12/09

Faer Edit. E Public. Ltda.
Imp. Oficial do R.J.

DESCRIÇÃO
Artes Finais Balanço/2008
Publicidade na revista Forças
Armadas do Exército Brasileiro
Desp. c/ Divrs. Publicações

DOC. CONTÁBIL
NS 4911

N. E.
2369

DOC. FISCAL
NF 9791

NS 12354
NS 12941
Diversos

6596
6879

NF 214
NF 1699/4393

OB
802444

VALOR
15.144,00

NR.
AS 390/09

805752
Ñ PAGO
F. Fixo

6.800,00
6.871,64
22.271,93

AS 515/09

CONTRATO
VIGÊNCIA VALOR
15.144,00
-

6.800,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 1183 E 1185.
TOTAL

54.087,57

24.944,00

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
AV. GEN. EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, N° 200 - 23825-410 - ITAGUAÍ - RJ - TEL.: (21) 37814300/ FAX : (21) 2688-3076
CNPJ: 42.515.882/0003-30 - E. MAIL: nuclep@nuclep.gov.br

ANEXO XIV
PARTE C - Item 1.2. Demonstrativo da remuneração paga aos membros do conselho de
administração e do conselho fiscal

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S. A. - NUCLEP
DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO - 2009
Jan
Odair Dias Gonçalves

Total Recebido

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1.850,72 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 2.427,05 1.820,29 2.159,67 1.897,22

Partic. Conselho de Adm. 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.920,31 1.897,22
Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,03

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

606,76

-

20,82

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,51

-

30,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IR retido fonte
Jaime Wallwitz Cardoso

Total Recebido

1.850,72 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,43 1.820,29 1.820,29 2.427,05 1.820,29 2.159,67 1.897,22

Partic. Conselho de Adm. 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,43 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.920,31 1.897,22
Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,03

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

606,76

-

20,82

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,51

-

30,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IR retido fonte
Eduardo Eugênio Gouvea VieiraTotal Recebido

1.850,72 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 2.427,05 1.820,29 2.159,67 1.897,22

Partic. Conselho de Adm. 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.920,31 1.897,22
Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,03

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

606,76

-

20,82

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,51

-

30,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IR retido fonte
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S. A. - NUCLEP
DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO - 2009
Jan
Antonio Carlos Ayrosa Rosière Total Recebido

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1.883,21 1.820,29 1.820,29 3.383,15 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 2.427,05 1.820,29 2.159,67 1.897,22

Partic. Conselho de Adm. 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.920,31 1.897,22
Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

1.473,38

-

-

-

-

-

-

100,03

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

89,48

-

-

-

-

606,76

-

20,82

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,51

-

62,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IR retido fonte
Guilherme Henrique Pereira

Total Recebido

1.850,72 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 2.427,05 1.820,29 2.159,67 1.897,22

Partic. Conselho de Adm. 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.920,31 1.897,22
Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,03

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

606,76

-

20,82

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,51

-

30,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IR retido fonte
Marcus Vinicius O. dos Santos Total Recebido

1.850,72 1.820,29 1.820,29 1.909,77 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 2.427,05 1.820,29 2.159,67 1.897,22

Partic. Conselho de Adm. 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 2.730,70 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.820,29 1.920,31 1.897,22
Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

89,48

-

-

-

-

-

-

100,03

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

606,76

-

20,82

-

Partic. Conselho de Adm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,51

-

30,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IR retido fonte

Auditoria Interna

2/3

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S. A. - NUCLEP
DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - 2009
Renato Xavier Thièbaut

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total Recebido

1.883,21

1.820,29

1.820,29

1.910,25

1.820,29

2.730,70

1.820,29

1.820,29

2.427,05

1.820,29

2.159,67

1.897,22

Partic. Conselho Fiscal

1.820,29

1.820,29

1.820,29

1.820,29

1.820,29

2.730,70

1.820,29

1.820,29

1.820,29

1.820,29

1.920,31

1.897,22

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

89,96

-

-

-

-

-

-

100,03

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

606,76

-

20,82

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,51

-

62,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Recebido

-

-

-

-

-

4.550,99

1.820,29

1.820,29

2.427,05

1.820,29

2.159,67

1.897,22

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

2.730,70

1.820,29

1.820,29

1.820,29

1.820,29

1.920,31

1.897,22

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

1.820,29

-

-

-

-

100,03

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

606,76

-

20,82

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,51

-

Total Recebido

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.640,58

3.979,96

1.897,22

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.820,29

1.920,31

1.897,22

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,03

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,82

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,51

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.820,29

-

IR retido fonte
Rodrigo Sampaio Marques

Jocelino Francisco de Menezes

Roberto Vanderlei de Andrade

Total Recebido

1.883,21

1.820,29

1.820,29

1.820,29

1.820,29

2.730,70

1.820,29

1.820,29

2.427,05

-

-

-

Partic. Conselho Fiscal

1.820,29

1.820,29

1.820,29

1.820,29

1.820,29

2.730,70

1.820,29

1.820,29

1.820,29

-

-

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

606,76

-

-

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IR retido fonte
Mario Augusto Gouvêa de Almeida

1.820,29

Total Recebido

1.851,32

1.852,18

1.820,29

1.820,29

-

-

-

-

-

-

-

-

Partic. Conselho Fiscal

1.788,40

1.820,29

1.820,29

1.820,29

-

-

-

-

-

-

-

-

Partic. Conselho Fiscal

-

31,89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partic. Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IR retido fonte
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NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
AV. GEN. EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, N° 200 - 23825-410 - ITAGUAÍ - RJ - TEL.: (21) 37814300/ FAX : (21) 2688-3076
CNPJ: 42.515.882/0003-30 - E. MAIL: nuclep@nuclep.gov.br

ANEXO XV
PARTE C – Item 1.3. Declaração de que as atas das reuniões do conselho de
administração e do conselho fiscal estão à disposição dos órgãos de controle
interno e externo

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
Av. Gen. Euclydes de Oliveira Figueiredo, n° 200 - 23825-410 - Itaguaí - RJ - TEL.: (21) 37814300/ Fax : (21) 2688-3076
CNPJ: 42.515.882/0003-30 - E.-mail: nuclep@nuclep.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaramos que as Atas das reuniões do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, realizadas no exercício
de 2009, encontram-se devidamente assinadas e à disposição dos Órgãos de Controle
Interno e Externo.

Itaguaí, 1º de fevereiro de 2010.

CELSO PATRÍCIO DE MELO
Chefe Interino da Auditoria Interna
CPF: 006.055.427-40
NUCLEP

