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CPRM · SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

GESTÃO ADMINISTRATIVA

O PLANEJAMENTO E AS ATIVIDADES administrativo-financeiras da Companhia de Pesquisa de Recur-

sos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) têm como objetivo garantir o suporte necessá-

rio às áreas técnicas da Empresa. Nesse sentido, todo o esforço é direcionado para que os recursos

humanos e materiais possam atender, satisfatoriamente, ao desenvolvimento de suas atividades

finalísticas.

RECURSOS HUMANOS

EFETIVO DE PESSOAL

Ao final do exercício de 2006, o efetivo da CPRM/SBG era de 1.159

empregados, sendo 536 de nível superior e 623 de nível médio, repre-

sentando uma redução de 3% em relação ao ano de 2005.

Durante o exercício, a CPRM/SGB realizou concurso público visando ao

provimento de 104 vagas para preenchimento imediato e formação de ca-

dastro de reserva, atraindo 4.462 candidatos. As admissões tiveram início

no mês de novembro.

Os gráficos a seguir indicam a evolução do efetivo de pessoal, freqüên-

cia por faixa etária e grau de instrução.

EFETIVO DE EMPREGADOS – 1984-2006
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• Realização de 806 promoções por defasagem salarial em relação as suas

categorias.

• Inclusão do tema assédio moral no ACT.

• Inclusão de sete novos temas para apreciação na Mesa de Negociação

Permanente, além de dar continuidade às pendências dos temas relaci-

onados no acordo anterior, destacando-se: reembolso de despesas com

medicamentos, auxílio-educação, indenização de campo, critérios de

promoção, questões salariais.

ESTÁGIOS

De modo a permitir ao aluno entrar em contato com a realidade profissio-

nal do curso freqüentado e contribuir com a sua inserção no mercado de

trabalho, a CPRM/SGB encerrou o exercício proporcionando a realização de

estágios para 148 estudantes, sendo 122 de nível superior (geologia: 46;

engenharia: 14; administração: 12; biblioteconomia: 10; outros: 40) e 26 de

nível médio, representando uma evolução de 3,5% no número de estágios

concedidos em relação a 2005.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Em 2006, a CPRM/SGB investiu R$400 mil em ações educacionais de

capacitação técnica e treinamento profissional, visando a desenvolver com-

petências e obter melhoria da qualidade dos trabalhos executados, com as

seguintes participações:

• 44 em cursos de pós-graduação, dos quais 23 em nível de doutorado,

20 de mestrado e 1 de especialização;

• 160 em eventos de curta duração, sendo 133 participações em cursos

realizados no Brasil e 27 participações em cursos realizados no exterior;

• 283 em cursos internos na CPRM/SGB.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

O Plano de Previdência Complementar da CPRM/SGB, denominado CPRM

PREV, com vistas a proporcionar uma proteção adicional e bem-estar social

de seus empregados e respectivos beneficiários, mediante concessão de

benefícios de natureza previdenciária, registrou 1.034 participantes ativos

no final do exercício de 2006. A população assistida passou de 414 em

2005 para 425 em 2006, representando um crescimento de 2,7%. No exer-

cício, o total de gastos com benefícios foi de R$7,4 milhões, incluindo os

pagamentos de aposentadorias, pensões e auxílio-doença. Os eventos

previdenciários mais representativos no pagamento de benefícios foram:

aposentadoria por tempo de serviço (74,4%), pensão por morte do partici-

pante (12,2%) e aposentadoria por invalidez (7,1%).

PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA

Em     continuidade ao Programa de Preparação para Aposentadoria (PPAp),

23 empregados, com mais de 25 anos de serviço e em condições plenas de

aposentadoria, participaram, em 2006, da 3ª turma do PPAp.
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 O encontro proporcionou um espaço de reflexão sobre possíveis per-

das e ganhos relativos ao afastamento do trabalho, bem como viabilizou o

acesso às informações necessárias à tomada de decisão consciente e es-

pontânea quanto à aposentadoria. O objetivo é preparar os participantes

para as mudanças inerentes à pós-aposentadoria.

INVESTIMENTOS E PATRIMÔNIO

INVESTIMENTOS

Os recursos orçamentários executados na rubrica “Investimento”, da

ordem de R$3,2 milhões, foram direcionados para a aquisição de equipa-

mentos, objetivando a modernização e conseqüente melhoria da produtivi-

dade e do ambiente de trabalho dos seguintes setores:

• Parque de Informática – notebooks, estações de trabalho, plóteres,

dentre outros.

• Laboratório de Análises Minerais (LAMIN)     – instrumentos para melhoria

dos estudos de águas minerais, como cromatógrafo, unidade compressora

e medidores de pH.

• Área de Geologia     – instrumentos para agilização na preparação de

amostras e atividades de campo (bússolas, microscópios, moinhos pul-

verizadores, lupas).

• Área de Hidrologia     – instrumentos para determinação dos parâmetros

da qualidade da água, medidores de vazão, amostradores de sedimen-

tos, dentre outros.

• Outros Setores     – móveis e utensílios para todas as Unidades da Empre-

sa, principalmente aparelhos de ar-condicionado, proporcionando redu-

ção de energia.

INVESTIMENTOS REALIZADOS
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CONTRATOS

No exercício de 2006, a CPRM celebrou 106 instrumentos contratuais e

237 termos aditivos a contratos; 42 convênios e 13 termos aditivos a con-

vênios; 31 processos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação pública,

dos quais 29 ensejaram a assinatura de contratos; 43 análises objetivando a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos. Cabe desta-

car, ainda, que foram aprovados pela Diretoria Executiva modelos de con-

vênio e protocolos de intenção/termos de cooperação, a serem adotados

pela Empresa.

LICITAÇÕES

Foram realizadas, no exercício, 256 licitações, conforme gráfico a

seguir.

Dentre as diversas modalidades licitatórias, cabe ressaltar o aumento

significativo de Pregão, já que, a partir de 31 de maio de 2005, por força do

Decreto nº 5.450, essa modalidade tornou-se obrigatória para todas as lici-

tações para aquisição de bens e serviços comuns.

MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS

A CPRM/SGB dispendeu, em 2006, cerca de R$610 mil na manutenção

de bens móveis e imóveis, conforme indicado a seguir. Destaca-se a realiza-

ção de obras de melhoria em prédio cedido pela União, para instalação do

Núcleo de Apoio de Roraima (NARO).

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

A CPRM/SGB promoveu, durante o exercício de 2006, por meio de car-

tas-convite e leilões públicos, a alienação de 1.522 itens considerados des-

necessários, obsoletos ou imprestáveis, gerando para a Empresa receita no

montante de R$798 mil.

LICITAÇÕES REALIZADAS
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SEGUROS

Foi renovado o seguro contra incêndio de Bens Móveis e Imóveis da

CPRM, com prêmio no valor de R$30 mil, relativo ao montante segurado de

R$59 milhões, conforme gráfico a seguir.

DISPÊNDIO COM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

MONTANTE SEGURADO

AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna tem como objetivo básico o exame analítico e perió-

dico dos atos e fatos administrativos nos diversos órgãos da CPRM/SGB,

quanto ao fiel cumprimento dos documentos normativos vigentes, bem como

do orçamento e dos programas aprovados pelo Conselho de Administração

e pela Diretoria Executiva da Empresa.

Em atendimento à sua atribuição, no exercício de 2006 foram reali-

zadas 13 auditorias internas, abrangendo 100% das unidades operacionais

da CPRM/SGB: oito Superintendências, três Residências e os Escritórios

Manutenção e Conservação
de Bens Imóveis (R$196 mil)

Manutenção e Conservação de Bens
Móveis – outras naturezas (R$183 mil)

Manutenção e Conservação de 
Veículos (R$155 mil)

Benfeitorias de Prop. Terceiros
          (R$77 mil)

32%

25%
30%
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4 milhões
19 milhões

Imóveis de propriedade da CPRM

Móveis e utensílios 

Almoxarifado

36 milhões
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de Brasíl ia e Rio de Janeiro, procedendo-se a medidas corretivas,

orientativas e preventivas.

ASSUNTOS JURÍDICOS

A condução das atividades jurídicas de natureza preventiva, contratual

e contenciosa da CPRM/SGB, no exercício de 2006, foi desenvolvida medi-

ante estudos e pareceres – em atendimento às consultas encaminhadas pe-

los órgãos e Superintendências Regionais da Companhia – e processos judi-

ciais, assim distribuídos:

OUVIDORIA

A Ouvidoria da CPRM/SGB, com objetivos e atribuições alinhados com

os princípios constitucionais e legais que disciplinam a função da Ouvidoria

Geral da União, foi implantada em novembro de 2004, tendo atuado plena-

mente no exercício de 2006.

No presente exercício, a Ouvidoria da CPRM/SGB acolheu o total de 211

comunicados (143 oriundos do público externo) provenientes de várias Uni-

dades da Federação.

Segundo a natureza, tais comunicados foram referentes a: informações

(105), reclamações (45), consultas (27), denúncias (17), sugestões (9), elo-

gios (4) e críticas (4).

ESTUDOS E PARECERES 

Informações 400 

Pareceres 62 

Contratos, convênios e acordos examinados 390 

Normas e pareceres internos 100 

PROCESSOS JUDICIAIS 

Processos trabalhistas e cíveis ajuizados 45 

Sentenças judiciais quitadas 86 
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