
 

 

GOVERNANÇA E GESTÃO CORPORATIVA 

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil – 

CPRM/SGB está vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), através da Secretaria 

de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM). A atual estrutura de 

governança da CPRM/SGB foi formalmente constituída de acordo com o disposto no 

Estatuto aprovado pelo Decreto nº 1.524, de 20 de junho de 1995 e do Estatuto 

aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 05 de dezembro de 2017, com as 

atualizações da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo Decreto 

Federal nº 8.945 de 27 de dezembro de 2016. O atual Estatuto foi publicado no Diário 

Oficial de 19 de dezembro de 2017, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Decreto-Lei nº. 764, de 15 de agosto de 1969, autorizou a constituição da CPRM, 

que teve seu primeiro estatuto aprovado pelo Decreto nº. 66.058, de 13 de janeiro de 

1970, iniciando suas atividades em 30 de janeiro de 1970. Em 28 de dezembro de 

1994, pela Lei nº. 8.970, a CPRM passou a ser uma empresa pública constituída pela 

União, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tendo sido aprovado por meio do 

Decreto nº. 1.524, de 20 de junho de 1995 seu Estatuto que definiu a CPRM com 

atribuições de Serviço Geológico do Brasil. De acordo com o Estatuto atual a CPRM, 

será administrada pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Os 
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respectivos Órgãos de Governança foram formalmente constituídos com as seguintes 

funções e responsabilidades: 

 

Da Assembleia Geral 

 A Assembleia Geral é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar 

sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida pela Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social 

e o estatuto social da empresa, bem como, eleger e destituir seus conselheiros a 

qualquer tempo. 

 Do Conselho Fiscal 

 O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e 

individual. Além das normas previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e sua 

regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa as 

disposições para esse colegiado previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, inclusive, aquelas relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, 

requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração. 

 Do Conselho de Administração  

O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada e é 

composto de 6 (seis) membros, a saber: dois indicados pelo Ministro de Estado de 

Minas e Energia; do Diretor-Presidente; um indicado pelo Ministro de Estado do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; um representante dos empregados, nos 

moldes da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, ou legislação que 

eventualmente vier a substituí-la; um membro independente, na forma prevista pela 

Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, indicado pelo Ministro de Estado de Minas e 

Energia. 

 Da Auditoria Interna  

A Auditoria Interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, 

diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, que compete: executar as 

atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, 

patrimonial e operacional da empresa; propor as medidas preventivas e corretivas dos 

desvios detectados; verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das 

recomendações ou determinações do Ministério da Transparência e da Controladoria 

Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Conselho Fiscal; 

outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração; aferir a 

adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos 

processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, 

classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao 

preparo de demonstrações financeiras.  

A Auditoria Interna está vinculada hierarquicamente ao Conselho de Administração, 

conforme disposto na Norma Interna nº 004/PR – Plano Básico de Organização, 

conforme previsto no Estatuto da CPRM, aprovado pelo Decreto nº 1.524, de 20 de 

junho de 1995. De acordo com o art. 15 do Decreto nº 3.591/2000, um dos 

normalizadores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, as 

unidades de Auditoria Interna estão sujeitas à orientação normativa e supervisão 

técnica do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, nas respectivas áreas de jurisdição.  

Essa vinculação técnica visa proporcionar qualidade aos trabalhos e efetividade nos 

resultados de auditoria. Cabe ressaltar também o art. 24, inciso IX, da Lei nº 10.180, 

de 06/02/2001, o qual dispõe que compete aos órgãos e às unidades do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, avaliar o desempenho das auditorias 
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internas das entidades da administração indireta federal. As atividades de auditoria 

têm papel fundamental no aprimoramento da gestão pública da CPRM, atuando para 

corrigir os desperdícios, as impropriedades, as negligências e omissões, buscando 

garantir os resultados pretendidos na busca da melhor alocação dos recursos, bem 

como para prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal. 

Do Comitê de Elegibilidade  

O Comitê de Elegibilidade, órgão estatutário da CPRM, visa auxiliar os acionistas na 

verificação da conformidade do processo de indicação e de avaliação dos 

administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e Conselheiros 

Fiscais. 

 Da Ouvidoria 

A Ouvidoria da CPRM é o canal de comunicação que tem como função acolher e 

processar reclamações, denúncias, sugestões e elogios dos mais diversos públicos. É 

um importante instrumento de controle social dentro da estrutura organizacional e 

uma valiosa ferramenta de gestão, trazendo, com as manifestações, excelentes 

oportunidades de melhoria nos processos administrativos do Serviço Geológico no 

Brasil. É vinculada hierarquicamente ao Conselho de Administração da CPRM e 

tecnicamente à Ouvidoria Geral da União. 

 

Da Diretoria Executiva 

 A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, 

cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da empresa em conformidade com a 

orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. 

 

Do Diretor-Presidente 

 Cabe ao Diretor-Presidente direção, supervisão e coordenação dos trabalhos da 

Diretoria Executiva e impulsionar as atividades da Companhia. À área da Presidência 

vinculam-se órgãos de atuação supradiretorias, comitês e comissões permanentes, 

além das Superintendências e Residências Regionais. Dentre as atribuições do Diretor-

Presidente, destacamos a de interlocutor da Diretoria Executiva junto ao Ministro de 

Estado de Minas e Energia, além da participação no Conselho de Administração. 

 a. Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial 

     Responsável por projetos de levantamentos de informações voltadas para 

recursos hídricos, geologia aplicada ao ordenamento territorial, gestão ambiental e 

riscos geológicos. 

 b. Diretoria de Geologia e Recursos Minerais  

     Responsável por projetos de levantamentos de informações voltadas para a 

geologia básica e recursos minerais, incluindo as atividades de geofísica, geoquímica e 

cartografia regional. 

 c. Diretoria de Administração e Finanças 

     Responsável pela gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial, 

de recursos humanos e de governança da Empresa. 

 d. Diretoria de Infraestrutura Geocientífica 

    Responsável pela gestão do acervo de dados da CPRM/SGB, geoprocessamento e 

divulgação das informações, laboratórios de apoio, além dos contatos interinstitucionais dentro 

do país. 

 

Atendimento à Lei das Estatais 
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 No exercício de 2016, o Governo Federal sancionou a Lei nº 13.303, de 30 de 

junho de 2016, que regulamenta o § 1º do art. 173 da Constituição Federal e 

estabelece o estatuto jurídico das Estatais Brasileiras, nos três níveis de Governo, a 

partir de dois eixos temáticos, sobre governança e regime de aquisições. 

 Com relação à gestão de aquisições, a lei define um regime próprio específico para 

as empresas Estatais, inspirado na Lei nº 8.666/93 e no Regime Diferenciado de 

Contratações – RDC, contendo orientações mais atualizadas e com mecanismos de 

controle e transparência compatíveis com a dinâmica empresarial. 

 Para as áreas de governança, a nova regulamentação reúne algumas diretrizes da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), BM&FBovespa, 

Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 

Participações Societárias da União (CGPAR) e de códigos internacionais de governança, 

promovendo grandes avanços na execução das atividades de governança, gestão de 

riscos, controles internos, conduta, integridade e compliance. 

 De acordo com a nova legislação, as empresas estatais teriam 180 (cento e oitenta) 

dias para aprovarem a estratégia de longo prazo, até 31/12/2016, e de até 2 (dois) 

anos para promoverem as eventuais adaptações necessárias para cumprimento 

integral da Lei nº 13.303/16, em 30/06/2018. Assim, a nova legislação, que dispõe 

sobre o estatuto jurídico das Empresas Públicas e das Estatais – a qual se aplica a 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) – vem sendo implementada, 

gradativamente pela empresa, de acordo com o calendário e diretrizes definidas pela 

Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 

Participações Societárias da União (CGPAR). 

 O Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que regulamentou, no âmbito da 

União, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e, entre outros assuntos, determina e 

necessidade de adaptação das Estatais às exigências do Decreto. 

 A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), em 

atenção ao disposto no art. 1º da Lei nº 13.303/16, através da Nota Técnica nº 

1506/2017-MP, de 31/01/2017, classificou a Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM), como empresa de “Menor Porte”, com Receita Operacional Bruta 

inferior a R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais) ao ano, para efeito da 

adaptação estatutária as exigências do Decreto nº 8.945/2016. 

 Neste sentido, em dezembro de 2017, a CPRM/SGB publicou seu novo Estatuto 

adequado à Lei e o Decreto citados. 

 

Estrutura de Governança 

 A Governança, integrante da estrutura da Presidência, abrange as áreas de 

Integridade, Gestão de Riscos, Controles Internos e Normativos. Tem como missão 

disseminar na Empresa boas práticas de governança, atualização dos normativos 

internos, estabelecer pontos de controles internos e sua certificação pela Auditoria 

Interna, além de atuar em conjunto com a Diretoria e seus Conselhos de Administração 

e Fiscal no gerenciamento de riscos e elaboração da sua matriz.  

A governança institucional exerce papel fundamental para que toda a CPRM/SGB 

esteja em conformidade com os seus princípios e valores, refletidos em políticas, 

procedimentos e normas internas e com as leis e os dispositivos regulatórios a que 

está submetida, visando aumentar a confiança dos membros da sociedade sobre a 

forma como é gerida a CPRM/SGB, bem como os recursos colocados à disposição da 

Empresa. Os princípios básicos da Governança são: transparência, equidade, prestação 

de contas com responsabilidade (accountability) e responsabilidade corporativa 

(sustentabilidade). 
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 Estrutura 

 Está estruturado com duas coordenações: Gestão de Riscos Corporativos e 

Controles Internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaques da Governança:  

 

 Participação no 2º Ciclo de Avaliação do Indicador de governança (IG – SEST); 

 Participação no 3º Ciclo de Avaliação do Indicador de governança (IG – SEST); 

 Participação no Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública 

em Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal – Ciclo 2018; 

 Política de Gestão de Riscos Corporativos da CPRM/SGB; 

 Política de Transações com Partes Relacionadas; 

 Participação no Grupo de Trabalho para promover a revisão do Plano 

Estratégico da CPRM; 

 Participação no 2º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e 

Gestão de Riscos nas Aquisições; 

 Palestra do Programa de Integridade da CGU, ministrado pela Auditora Federal 

de Finanças e Controle, Carla Cristina Arêde. 

 Elaboração do Relatório Semestral do Comitê de Governança, Riscos e Controles 

Internos; 

 Aprovação da Criação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD; 

 Política de Sustentabilidade da CPRM; 

 Treinamento interno de Governança Corporativa e Orçamento Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governança  

Integridade e Gestão de Riscos Controles e Normativos Internos 
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Resultado obtidos e evolução da CPRM nos três ciclos de avaliação do IGOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinamento de Governança Corporativa e Orçamento Público  

 

 

 

Informações sobre dirigentes e colegiados 

 A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM rege-se pelo Estatuto 

publicado no Diário Oficial de 19 de dezembro de 2017, o qual estabelece, dentre 

outras disposições, sobre a composição dos colegiados, Conselhos de Administração e 

Fiscal e Diretoria Executiva, bem como as exigências para o processo de escolha, e 

suas competências. 

 Os membros dos órgãos de administração deverão atender os requisitos 

obrigatórios e as vedações dispostas na Lei e Decreto das Estatais e no Estatuto. 

 As atividades da CPRM são exercidas por meio de órgãos centrais e regionais 

integrantes da estrutura organizacional estabelecida em Plano Básico, aprovado pelo 

Conselho de Administração. 

Governança e Gestão 

A governança consolida o planejamento estratégico como ferramenta de gestão, 

atendendo à demanda dos órgãos de controle da sociedade com relação à 

transparência, gestão de riscos, normatização, corregedoria, e colocando a 

responsabilidade social e a gestão de saúde e segurança como prioridades da 

empresa. 

O planejamento e as atividades administrativo-financeiras da Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) têm como 

objetivo garantir o suporte necessário às técnicas da empresa. Nesse sentido, todo o 

esforço é direcionado para que os recursos humanos e materiais possam atender, 
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satisfatoriamente, ao desenvolvimento de suas atividades finalísticas. As práticas de 

responsabilidade social, combinadas a princípios éticos e de equidade, dão suporte a 

esses objetivos. 
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