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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Gestão da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - 
SPPC, relativo ao exercício de 2012, elaborado em conformidade com as disposições da Instrução 
Normativa TCU Nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU Nº 119/2012, da Portaria TCU Nº 
150/2012 e da Portaria CGU Nº 133/2013, visa atender a obrigatoriedade de prestar contas nos 
termos do artigo 70 da Constituição Federal e, também, propiciar a visão mais completa possível da 
gestão da SPPC empreendidas no exercício de 2012 aos órgãos de controle e à sociedade em geral.  

Este Relatório está estruturado de acordo com os conteúdos estabelecidos no Anexo II da 
DN Nº 119/2012, compreendendo informações de identificação e de planejamento e execução das 
ações da SPPC e, ainda, quadros e declarações elaborados e repassados pelas áreas de orçamento e 
recursos humanos do Ministério da Previdência Social - MPS. 

Inicialmente, cumprem-se esclarecer que, tendo em vista que esta Secretaria é um órgão 
específico singular diretamente subordinado ao Ministro da Previdência Social, não constam do 
relatório os itens da Portaria TCU nº 150/2012 a seguir discriminados:  

1. Itens e quadros que não se aplicam à realidade da unidade:  

� Itens 3.3; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.4 e Quadros A.3.2; A.3.3 e A.3.4 (não existência 
de atividade relativa ao item); 

�  Item 3.5; 5.5; 5.6; 6.1.4 e seus subitens; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7 e seus subitens; 6.2 e seus 
subitens; 7 e seus subitens; 8; e seus subitens; 9 e seus subitens; 10.4; 11.1; 11.3; 11.4; 
Quadros A.5.13 até A.5.25; A.6.7 até A.6.19; A.7.1 até A.7.3; A.8.1; A.9.1 e A.9.2 e 
A.10.6  (conteúdo de responsabilidade da Secretaria-Executiva do MPS); 

�  Itens 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.5; 4.1.6 e Quadros A.4.1; A.4.2; A.4.3; A.4.5 e A.4.6 (Não 
existem programas, objetivos e iniciativas de responsabilidade da UJ); 

� Item 4.2 e seus subitens e Quadros A.4.7; A.4.8; A.4.9; A.4.10; A.4.11; A.4.12; A.4.13; 
A.4.14 e A.4.15 (UJ não se caracteriza como Unidade Orçamentária); 

� Item 10.2 (Não existe unidade de auditoria interna na estrutura do MPS); 

� Item 11.5; 11.6 e Quadros A.11.3; e A.11.4 (natureza jurídica). 

2. Itens e quadros que apesar de se aplicarem a natureza da unidade, não há conteúdo a ser 
declarado no exercício de referência:  

� Itens 5.1 e seus subitens, 5.3 e seus subitens; 5.4 e seus subitens; Quadros A.5.1; A.5.3 
até A.5.12.  

  A SPPC vem pautando suas ações no sentido dos debates e estudos técnicos que visem à 
segurança e sustentabilidade do RPC, bem como em seu fomento. Os trabalhos em 2012 foram 
direcionados à instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos 
federais, que ocorreu com a publicação da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, e, 
consequentemente, à participação no grupo de trabalho que preparou a entidade para entrar em 
funcionamento e oferecer os planos de benefícios, à prestação de informações e esclarecimentos 
sobre a nova situação por intermédio da promoção e participação em fóruns de debates e seminários 
sobre o tema junto a entidades de classe e outros entes da sociedade, além da elaboração e 
divulgação de cartilha e guias de orientação. A SPPC também focou seus trabalhos no apoio ao 



 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR - SPPC 

 

 

 7 

CNPC na elaboração de regras que adaptaram as taxas de desconto praticadas nos fundos de pensão 
aos novos patamares de juros da economia e na elaboração de regras de retirada de patrocínio no 
âmbito das entidades fechadas de previdência complementar. 

Os principais entraves para a realização das atribuições e cumprimento dos objetivos e 
metas institucionais da SPPC estão concentrados na constante necessidade de adequação e 
priorização dos trabalhos a serem executados, influenciada fortemente pela inadequada estrutura 
organizacional e composição da força de trabalho, em termos de suficiência e qualificação. Apesar 
dos esforços na capacitação dos servidores do quadro funcional do MPS, que na maioria possuem 
graduação superior, mas ocupam cargos de nível médio, há dificuldades em sua permanência em 
razão da remuneração da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho considerada baixa em 
comparação aos valores pagos por outras carreiras. 

Assim, sendo a Secretaria responsável por assessorar o Ministro da Previdência Social na 
formulação e no acompanhamento das políticas públicas e diretrizes do Regime de Previdência 
Complementar, no segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, é 
imprescindível o reforço no corpo técnico da SPPC, com a entrada de especialistas em Previdência 
Complementar e de servidores efetivos do MPS de cargos de nível superior (analistas), com 
remuneração compatível aos demais órgãos da administração pública, sendo necessária a realização 
de concurso público para os cargos especificados, a exemplo do realizado para compor o quadro 
efetivo da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).   

 

1. INDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIO NADA 

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 

A Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC) foi criada pelo Decreto nº 
7.078, de 26 de janeiro de 2010, onde foi aprovada a estrutura regimental e o quadro demonstrativo 
dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério da Previdência Social. Em 30 de 
dezembro de 2011, foi publicada no Diário Oficial da União a aprovação do novo Regimento 
Interno dos Órgãos do Ministério da Previdência Social - MPS, conforme Portaria nº 751, de 29 de 
dezembro de 2011. 

As informações de identificação da unidade jurisdicionada, em cumprimento ao item 1, da 
Parte A, do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 119/2012 e orientações contidas no Anexo III 
da DN TCU Nº 119, estão apresentadas no quadro abaixo. 

Quadro A.1.1- Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Previdência Social Código SIORG: 1930 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Secretaria de Políticas de Previdência Complementar  

Denominação Abreviada: SPPC 

Código SIORG: 2858 
Código LOA: 
não se aplica Código SIAFI: 330090 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 00.394.528/0001-92 
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Principal Atividade : Previdência Complementar  Código CNAE: 8430-2/00 

Telefones/Fax de contato:  

(061) 
2021-
5907/5320 

(061) 
2021-
5145   

Endereço Eletrônico: sppc.gab@previdencia.gov.br 

Página na Internet: http://www.mps.gov.br/sppc.php 
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", 6° andar, sala 601 - CEP 70.059-900 - Brasília - DF  

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 

 Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 

 Lei n° 12.154, de 23 de dezembro de 2009. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Portaria MPS nº 418, de 18 de dezembro de 2008 

 Decreto nº 7.078, de 26 de janeiro de 2010 

 Decreto nº 7.123, de 03 de março de 2010 

 Decreto nº 7.528, de 21 de julho de 2011 

 Portaria CNPC nº 01, de 27 de setembro de 2011. 

 Portaria MPS nº 751, de 29 de dezembro de 2011. 

Portaria MPS nº 750, de 29 de dezembro de 2011. 

Portaria nº 282, de 31 de maio de 2011.  

Portaria nº 132, de 14 de março de 2011. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Portaria MPS/GM nº 313, de 13 de junho de 2011 - Código de Ética Profissional dos Agentes Públicos do MPS. 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

330090  Secretaria de Políticas de Previdência Complementar 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro Nacional 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

330090 00001 
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1.2. Finalidade e competências Institucionais da Unidade 

O Regime de Previdência Complementar (RPC) operado pelas Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar, um dos pilares do Sistema Previdenciário Brasileiro, constitui um 
mecanismo que proporciona a acumulação de recursos para gozo como renda adicional na fase da 
inatividade, de organização autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
de iniciativa privada e caráter contratual, cabendo ao Estado atuar na Regulação, Supervisão e 
Fiscalização, de forma a preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 
compatibilizar as políticas previdenciária e de desenvolvimento social e econômico-financeiro, 
formular a política de previdência complementar e  promover a ampliação da cobertura do Regime.  

O papel conferido à SPPC, como órgão do MPS, é atuar na formulação e no 
acompanhamento estratégico das políticas públicas e diretrizes do RPC, avaliando as propostas de 
alteração das normas e seus possíveis impactos sobre o Regime e as atividades das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, propondo a edição de normas pelo Conselho 
Nacional de Previdência Complementar - CNPC, bem como na coordenação, supervisão e 
articulação do processo de negociação e estabelecimento do Acordo de Metas de Gestão e 
Desempenho celebrado com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc e 
o MPS. 

A Portaria nº 751/2011 elencou as seguintes competências à Secretaria de Políticas de 
Previdência Complementar: 

I - assistir o Ministro de Estado na formulação e no acompanhamento das políticas e 
diretrizes do Regime de Previdência Complementar operado pelas entidades fechadas de 
previdência complementar; 

II - assistir o Ministro de Estado na supervisão das atividades da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, inclusive quanto ao acompanhamento das metas 
de gestão e desempenho da autarquia; 

III - subsidiar o Ministro de Estado na celebração de acordo de metas de gestão e 
desempenho com a Diretoria Colegiada da PREVIC; 

IV - propor ao Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC a edição de 
normas relativas ao Regime de Previdência Complementar; 

V - avaliar as propostas de alteração da legislação e seus possíveis impactos sobre o 
Regime de Previdência Complementar e sobre as atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar; 

VI - promover o desenvolvimento harmônico do Regime de Previdência Complementar 
operado pelas entidades fechadas, fomentando o intercâmbio de experiências nacionais e 
internacionais; 

VII - exercer as funções de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar - CNPC e da Câmara de Recursos da Previdência Complementar - CRPC; 

VIII - coordenar, em articulação com os demais órgãos envolvidos, o processo de 
negociação e estabelecimento de metas de gestão e desempenho para a PREVIC; 

IX - coordenar e promover a disseminação das políticas públicas e diretrizes do regime de 
previdência complementar; 



 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR - SPPC 

 

 

 10 

X - acompanhar e analisar, em articulação com os demais órgãos envolvidos, os efeitos das 
políticas públicas e diretrizes governamentais relativas ao Regime de Previdência Complementar; 

XI - promover, em articulação com os demais órgãos envolvidos, a simplificação, a 
racionalização e o aperfeiçoamento da legislação do Regime de Previdência Complementar; e 

XII - articular-se com entidades governamentais e organismos nacionais e internacionais 
com atuação no campo econômico previdenciário, para realização de estudos, conferências técnicas, 
congressos, seminários e eventos semelhantes. 
 
1.3. Organograma Funcional 

Em cumprimento às orientações contidas no item 6 do Anexo III da Decisão Normativa 
TCU nº 119/2012, o organograma desta UJ está apresentado no anexo deste Relatório, item 1, 
Figura I – Organograma da SPPC. 

 
1.4. Macroprocessos Finalísticos 

De acordo com o Modelo Lógico dos Macroprocessos previsto para os órgãos da 
Previdência Social, o macroprocesso relacionado à SPPC é a Gestão do Regime de Previdência 
Complementar operado pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar.   

Sob a orientação de compatibilizar as políticas previdenciárias com as de desenvolvimento 
social, econômico e financeiro e, ainda, perseguindo o objetivo estratégico de fomentar políticas e 
ações de sustentabilidade dos regimes previdenciários, a SPPC atua como propositora ao CNPC de 
edição de normas relativas ao RPC, tendo como subsídios a avaliação de cenários internos e 
externos e os diagnósticos realizados em razão de: 1) estudos técnicos que visam ao aprimoramento 
da regulação e normatização do RPC, e, ainda, à supervisão e ao acompanhamento da atuação da 
Previc com base no acordo de metas de gestão celebrado entre o MPS e a autarquia; 2) 
acompanhamento e avaliação dos efeitos das políticas públicas e diretrizes governamentais relativas 
ao RPC; 3) análise de propostas de alteração da legislação e seus possíveis impactos sobre o RPC e 
sobre as atividades das EFPC; e, 4) interação e diálogo racional e transparente com representantes 
da sociedade e com parceiros institucionais públicos e privados. 

Ciente de que mudanças significativas na legislação não são feitas da noite para o dia, uma 
vez que exigem amplo debate e negociação com todos os atores do RPC, a SPPC iniciou o ano de 
2012 direcionando seus trabalhos à instituição do regime de previdência complementar para os 
servidores públicos federais, dando continuidade às atividades desenvolvidas em 2011. 

Com a aprovação da Lei n° 12.618 de 30 de abril de 2012, publicada na Seção 1 do Diário 
Oficial da União (DOU) de 02 de maio desse ano, que instituiu o regime de previdência 
complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e autorizou a criação de 
3 (três) entidades fechadas de previdência complementar - EFPC, denominadas Fundações de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário (Funpresp-Exe, Funpresp-Leg e Funpresp-Jud, respectivamente), foi viabilizada 
a recomposição do equilíbrio da previdência pública, contribuindo para garantia de sua solvência no 
longo prazo. Neste desafio os esforços da Secretaria visaram à implantação da Funpresp, 
participando efetivamente da elaboração de minuta de decreto de criação, do Estatuto e do 
Regulamento do plano a ser oferecido pela entidade. Em 21 de setembro de 2012 foi publicado o 
Decreto nº 7.808, de 20/09/2012, que cria a Funpresp. 
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Cabe destacar o empenho desta UJ na coordenação da Comissão Temática nº 1, instituída 
pelo CNPC por meio da Portaria nº 01, de 27/07/2011, propondo a aprovação de norma de retirada 
de patrocínio, para substituir a legislação em vigor desde 1988. 

A Resolução MPAS/CPC nº 06, de 07 de abril de 1988, que estabelece os procedimentos 
relativos a retirada de patrocinador no âmbito das EFPC, foi elaborada sob a vigência da Lei nº 
6.435, de 15 de julho de 1977. Esta Lei encontra-se revogada desde a publicação da Lei 
Complementar nº 109/2001, em 30 de maio de 2001.  

A proposta de nova resolução resultante dos trabalhos da Comissão Temática nº 1 foi 
apresentada ao CNPC, que decidiu pela realização de Consulta Pública para o apefeiçoamento da 
norma vigente, de forma a garantir maior publicidade e transparência ao processo de alteração da 
norma e permitir que todos os que atuam no Regime de Previdência Complementar operado pelas 
entidades fechadas pudessem conhecer a proposta e oferecer sugestões. 

A Consulta Pública nº 01, publicada no DOU de 28 de maio de 2012, ficou disponível na 
página da Previdência Social entre os dias 28 de maio e 11 de junho de 2012, totalizando 983 e-
mails enviados. Estas mensagens corresponderam a 2.431 sugestões, que, após agregar as 
formulações idênticas ou similares, restaram 248 contribuições que, após analisadas, principalmente 
quanto à sua compatibilidade com o prescrito nas normas jurídicas, restaram acolhidas 82 
sugestões, das quais 24 referem-se a ajustes redacionais e 54 de conteúdo. Essas sugestões foram 
amplamente debatidas em reuniões com a participação de dirigentes e técnicos da SPPC, membros 
do Governo Federal e representantes dos patrocinadores e dos participantes e assistidos.  

A expectativa é que a proposta final da resolução, adaptada às Leis Complementares nºs 
108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001, seja apresentada e colocada em votação na primeira 
reunião ordinária de 2013 do CNPC. 

A SPPC também participou ativamente da Comissão Temática instituída pela Portaria nº 
03, de 10 de outubro de 2012, que tinha como objetivo analisar os parâmetros técnicos atuariais 
estabelecidos para os planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar. A 
citada comissão elaborou a proposta de alteração da Resolução CGPC n° 18, de 28 de março de 
2006, que consiste na redução de 0,25% ao ano no limite da taxa de desconto realizada pelos fundos 
de pensão, no período de 2013 a 2018, ajustando de 6% para 4,5% a taxa máxima de desconto do 
passivo atuarial no período. O CNPC aprovou a proposta, em 29 de novembro de 2012. 

 Para acompanhar essa mudança, também foi aprovada a proposta de alteração da 
Resolução CGPC n° 26, de 29 de setembro de 2008, no sentido de reduzir a taxa máxima real de 
juros para as projeções atuariais do plano de benefícios de 5% ao ano para 3,5%. Essas reduções, 
igualmente, ocorrerão de forma gradual no período de 2013 a 2018. 

Essas decisões refletem o cenário atual de juros baixos da economia brasileira, além de 
representarem uma adequação à realidade do mercado, pois pretendem incentivar a diversificação 
de investimentos por parte dos fundos de pensão no país. 

1.5. Macroprocessos de Apoio 

Órgão específico do Ministério da Previdência Social, a SPPC não tem sob sua 
responsabilidade macroprocessos de apoio, sendo esses diretamente relacionados às unidades 
subordinadas à Secretaria Executiva do MPS. 
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1.6. Principais Parceiros 

Os principais parceiros da SPPC na consecução de seus objetivos institucionais são: 

� Organizações Públicas Federais: dentre elas se destacam a Previc, autarquia responsável 
pela supervisão e fiscalização da atividade de previdência complementar fechada, o 
Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

� Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) - 
pessoa jurídica de direito privado que, entre outros objetivos, visa contribuir para a 
expansão, o fortalecimento e o aperfeiçoamento da previdência complementar, seu sistema, 
sua estrutura e seus procedimentos, promovendo, divulgando e aprimorando a cultura 
previdenciária;  

� Associação dos Fundos de Pensão de Empresas Privadas (APEP) - representante dos fundos 
de pensão do setor privado e de seus patrocinadores junto às autoridades e à sociedade; 

� Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (ANAPAR) - representante no 
Brasil dos associados a entidades de previdência complementar; 

� Organização Internacional do Trabalho (OIT) - organismo tripartite, ou seja, sua 
composição é formada por representantes de entidades de trabalhadores, empregadores e 
governo, os três principais atores do mercado de trabalho. É o organismo responsável pelo 
controle e emissão de normas referentes ao trabalho no âmbito internacional, com o objetivo 
de regulamentar as relações de trabalho por meio das convenções, recomendações e 
resoluções, visando proteger as relações entre empregados e empregadores no âmbito 
internacional;  

� Organização Iberoamericana de Seguridade Social (OISS) – organismo internacional, 
técnico e especializado, que tem por finalidade promover o bem-estar econômico e social 
dos países ibero-americanos e de todos aqueles que se vinculem, sendo de língua espanhola 
ou portuguesa, mediante coordenação, intercâmbio e aproveitamento de suas experiências na 
seguridade social. 

 
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇ ÕES 
 
2.1. Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada 

A Previdência Social, durante o processo de elaboração e revisão do Planejamento 
Estratégico, definiu sua Missão, Visão e Valores para o período de 2009 a 2015. 

Missão da Previdência Social  

“Garantir proteção ao trabalhador e sua família, por meio de sistema público de política 
previdenciária solidária, inclusiva e sustentável, com objetivo de promover o bem-estar social.”  

Visão da Previdência Social 

“Ser reconhecida como patrimônio do trabalhador e sua família, pela sustentabilidade dos 
regimes previdenciários, pela excelência na gestão, cobertura e atendimento.” 
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Os Valores são guias para o processo decisório e para o comportamento da Previdência 
Social no cumprimento de sua Missão e na busca da Visão de Futuro, assim discriminados: 

� Ética - disciplina ou orienta o comportamento humano, refletindo a respeito da essência 
das normas, dos valores e dos preceitos da moral de um indivíduo. Agir com 
honestidade, integridade e idoneidade em todas as ações e relações, contribuindo para a 
construção de valores universalmente desejáveis. 

� Respeito - sentimento que leva alguém a tratar o próximo com atenção, consideração e 
reverência. Respeito pelas pessoas, por seus valores, pela sua individualidade, pela sua 
diversidade. Respeito pela natureza. Respeitar o valor dos profissionais e dos cidadãos. 
Respeitar a sociedade, facilitar o pronto atendimento, a garantia no reconhecimento dos 
direitos, reduzindo desigualdades e alcançando a inclusão social. 

� Segurança - conjunto de processos, de dispositivos e de medidas de precaução, que 
asseguram o sucesso dos resultados esperados, o cumprimento de planos que 
contribuam para a estabilidade e firmeza das ações. Preservar o sigilo das informações 
bem como garantir a segurança dos colegas e dos cidadãos. 

� Transparência - representa o modo de conduta das ações e processos que os gestores e 
servidores devem adotar como premissa. Informar a todos sobre as ações executadas e 
os resultados obtidos, permitindo o controle social, com a prática de atos com 
visibilidade plena no desempenho de suas atribuições. 

� Profissionalismo - maneira de ver e agir, com seriedade, competência, responsabilidade, 
no cumprimento dos seus deveres de ofício. Preocupar-se constantemente com o 
aprendizado de novos conhecimentos e atuar de forma técnica e ágil, competente e 
responsável. Trabalhar com entusiasmo e comprometimento, zelando para que os 
esforços estejam focados na geração de resultados para a sociedade. 

O Mapa Estratégico, revisado em 2011, é uma representação gráfica do Plano Estratégico 
da Previdência Social, composto por um conjunto de desafios, denominados Objetivos Estratégicos, 
que se relacionam de forma a alcançarem a consecução da Visão de Futuro, que venham a fortalecer 
o cumprimento da Missão. O mapa encontra-se no anexo, item 1, Figura II - Mapa Estratégico da 
Previdência Social. 

Sendo a SPPC órgão específico singular do Ministério da Previdência Social, responsável 
pelas políticas e diretrizes relativas ao Regime de Previdência Complementar, operado pelas EFPC, 
sua atuação tem como base os seguintes objetivos apresentados na perspectiva Resultados: 
“Fomentar políticas e ações de sustentabilidade dos regimes previdenciários” e “Promover ações de 
inclusão e permanência no sistema previdenciário”. 

Para o alcance desses objetivos, as atividades da SPPC, no exercício de 2012, foram 
orientadas por seis diretrizes norteadoras, que se entende adequadas ao atual estágio experimentado 
pelo Regime de Previdência Complementar – entidades fechadas – e que oferecem contribuições 
significativas para o seu fomento e sustentabilidade, de forma compatível com a política 
previdenciária e de desenvolvimento econômico-social do País. São elas: 

Fortalecer a Governança – incentivar a consolidação e o fortalecimento da aplicação de 
ferramentas e boas práticas de gestão, de modo a subsidiar e permitir a tomada de decisão racional e 
responsável e que contemple, além dos aspectos econômico-financeiros e socioambientais, os 
interesses dos atores com quem se relacionam as EFPC nos curtos e longos prazos; 
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Promover a Responsabilidade Social – promover a adoção de estratégias de longo prazo e que 
tenham em consideração a conciliação, anseios e interesses dos diversos atores e o 
comprometimento com o desenvolvimento social, o respeito e a conservação do meio ambiente; 

Estimular a participação e o diálogo – promover o diálogo ético, responsável e transparente com 
os participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores, de forma que se respeite e fortaleça o 
contrato previdenciário, que se reduza o conflito, que se busque a harmonia e se estabeleça a 
credibilidade com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

Promover a Educação Previdenciária – promover a educação previdenciária investindo na 
orientação, na conscientização, no esclarecimento e na reflexão sobre o Sistema Previdenciário 
Brasileiro, como as melhores formas de buscar a compreensão e de fomento do Regime de 
Previdência Complementar como instrumento de segurança e de desenvolvimento social; 

Promover o controle e a mitigação dos riscos - incentivar a ação proativa no controle e mitigação 
dos riscos e o monitoramento das ameaças e oportunidades, com responsabilidade legal e social, a 
realização de investimentos socialmente responsáveis, compatibilizando-os com as políticas de 
desenvolvimento social e econômico-financeiro do País, com vistas à segurança econômico-
financeira da entidade e dos planos e do seu equilíbrio.  

Incentivar a constante racionalização da legislação – buscar identificar as oportunidades de 
simplificação e/ou racionalização da legislação, objetivando facilitar os procedimentos de 
participantes, patrocinadores e instituidores no sentido do melhor resultado possível para os planos 
de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar. 

 

2.2. Estratégias de atuação frente aos Objetivos Estratégicos 

O Plano de Ação Integrado do MPS (PAI), para o exercício de 2012, foi aprovado pela 
Portaria MPS nº 750, de 29 de dezembro de 2011. Estruturado em consonância com o Plano 
Plurianual (PPA) 2012-2015 do Governo Federal e com o Planejamento Estratégico da Previdência 
Social, o Plano é composto por um conjunto de iniciativas, representadas por programas, ações, 
projetos, processos ou atividades prioritárias, e suas respectivas metas intermediárias, em que firma 
o Termo de Compromisso de Resultados, junto às Unidades Organizacionais do Ministério. 

Assim, coube à SPPC a gestão de quatro iniciativas estratégicas constantes do Plano: 

Tabela I – Demonstrativo de Execução Física das Iniciativas do PAI 

Iniciativa Estratégica Indicador Meta  Executado  % Execução 

Aprimorar a Governança Corporativa das 
EFPC. 

Índice de 
implementação 

69% 88% 146,67% 

Promover educação previdenciária 
complementar como recurso para fomento 
do RPC. 

Índice de 
implementação 80% 96% 120% 

Produzir e disseminar dados estatísticos e 
informações gerenciais. 

Índice de 
implementação 

80% 94% 117,5% 

Otimizar os processos da Câmara de 
Recursos da Previdência Complementar 
(CRPC) 

Índice de 
implementação 

80% 21% 26,25% 

Fonte: SPPC/MPS 

 



 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR - SPPC 

 

 

 15 

Aprimorar a Governança Corporativa das EFPC: Para o ano de 2012, foi dada ênfase à 
ampliação das oportunidades de debates sobre a atuação, as funções e as responsabilidades dos 
conselhos fiscal e deliberativo e da diretoria-executiva das EFPC. Para isso, dois produtos foram 
realizados: um Seminário sobre Governança Corporativa, realizado em 30 de novembro de 2012, 
em parceria com a Abrapp, e a elaboração e a distribuição de um Guia para o Conselho Fiscal das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar.  

Promover educação previdenciária complementar como recurso para fomento do RPC: foi 
elaborado pelos técnicos da SPPC, em parceria com o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do 
Instituto Nacional do Seguro Social, um curso à distância sobre o RPC como forma de disseminar 
conhecimentos sobre o regime e ressaltar seus efeitos sobre a economia e o desenvolvimento do 
País. Na modalidade à distância, a primeira turma do “Curso de Noções Básicas de Previdência 
Complementar teve início no dia 19 de novembro de 2012 e término em 07de dezembro de 2012, 
com a participação dos cem primeiros inscritos das 1,4 mil solicitações registradas. Para atender o 
restante da demanda, há previsão de novas turmas em 2013. 

Produzir e disseminar dados estatísticos e informações gerenciais: A produção e o 
compartilhamento de informações estatísticas são fundamentais para o planejamento e formulação 
de políticas e estratégias, principalmente na realização de estudos técnicos voltados ao 
aprimoramento de ações que possam contribuir para a consecução das diretrizes traçadas para a área 
de Previdência Complementar e ao desenvolvimento e atendimento às demandas de análise e 
diagnósticos gerenciais indispensáveis ao acompanhamento e avaliação da atuação institucional da 
SPPC. Neste sentido, foi elaborado o documento denominado “Informe da Previdência 
Complementar”, a ser atualizado periodicamente, contendo dados e informações sobre o conjunto 
de fatores que impactam o RPC, os quais não são estritamente econômicos, mas também jurídicos, 
políticos, sociais e a observação de variáveis internas, relativas ao próprio Regime. 

Otimizar os processos da CRPC: A demanda pela criação de um sistema que automatize os 
procedimentos de trabalho da CRPC, que atualmente são manuais, objetiva garantir maior 
segurança, transparência, celeridade, rastreabilidade e resolutividade aos processos de recursos 
administrativos apreciados pelos membros da Câmara. Após o levantamento das necessidades e 
requisitos e, ainda, a análise de três propostas encaminhadas pela Dataprev, em face da relação 
custo/benefício desfavorável, optou-se pelo encerramento do projeto original. Avalia-se a 
possibilidade de utilização do Sistema de Controle de Autos de Infração (SCAI), administrado pela 
Previc, que passa por ajustes na Previc, desde que seja feitas as devidas adaptações à realidade da 
CRPC.  

 

2.3 Execução do Plano de Metas ou de Ações 

Em 2012, como etapa preliminar 

 à construção do Plano da SPPC, foram realizadas reuniões com o corpo diretivo e as 
equipes de técnicos e servidores, visando identificar e compreender o negócio e a visão da SPPC 
para o quadriênio 2012-2015, assim concebidas: 

Negócio da SPPC 

“Desenvolver políticas públicas com o objetivo de aumentar a segurança, a 
sustentabilidade e a cobertura do Regime de Previdência Complementar, operado pelas Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar – EFPC.” 
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Visão da SPPC 

“Ser a referência no desenvolvimento de políticas públicas para o segmento operado pelas 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC.” 

Além das iniciativas estratégicas presentes no Plano de Ação Integrado do MPS, a SPPC 
elaborou seu Plano de Trabalho, atendendo aos temas prioritários definidos pelo CNPC e as 
diretrizes fixadas para o Regime. O Plano de Ação da SPPC foi organizado por desafios, ou seja, 
temas orientadores que reproduziram a estratégia de sua atuação, discriminados abaixo: 

I - Desafio: Promover a reorganização da Estrutura da SPPC. 

Ação: Adequar a Estrutura Organizacional da SPPC 

Descrição: Adequar a estrutura organizacional da SPPC, por meio da reorganização de cargos e 
competências institucionais e do remanejamento de cargos cedidos pela Previc e SE/MPS. 

Produto Final: Proposta encaminhada ao SE/MPS e Regimento Interno elaborado.  

Realizado: Concluída proposta. Aguardando envio ao MP para publicação.  

II - Desafio: Apoiar os processos de melhoria de gestão da Previc. 

Ação: Repactuar Metas de Gestão com a PREVIC 

Descrição: Redefinir as metas e indicadores de resultados do acordo de Metas e Gestão da Previc. 

Produto Final: Aditivo contratual assinado por MPS e Previc.  

Realizado: A ação foi concluída com a assinatura e publicação do Termo Aditivo ao Acordo de 
Gestão e de Desempenho celebrado entre o Ministério da Previdência Social – MPS e a 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. O extrato foi publicado no 
DOU do dia 11/10/2012, Seção 3, pág. 113. 

III - Desafio: Promover a sistematização dos dados e disseminar informações do RPC. 

Ação: Atualizar e Reorganizar a Coletânea de Normas dos Fundos de Pensão. 

Descrição: Atualização e correção da Coletânea de Normas para 2012 e disponibilização por meio 
impresso e eletrônico. 

Produto Final: Coletânea de Normas, versão 2012, impressa e eletrônica. 

Realizado: Concluída em outubro, a versão impressa e eletrônica. Disponibilizada no site da 
Previdência e distribuídos exemplares, na versão eletrônica, no Seminário de Governança, realizado 
em novembro, e enviados (impressa e eletrônica) ao público alvo pelo correio no mês de dezembro.  

IV - Desafio: Elaborar e divulgar indicadores para análise conjuntural. 

Ação: Produzir e Disseminar Indicadores Relativos ao RPC 

Descrição: Relatório periódico de acompanhamento do RPC, por meio de indicadores. 

Produto Final: Relatório elaborado.  

Realizado: No mês de dezembro foi finalizada a etapa de editoração do material informativo 
"Informe da Previdência Complementar".  
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V – Desafio: Apoiar tecnicamente a implantação de regimes de previdência complementar. 

Ação (1): Realizar Conferência Internacional “A Previdência Complementar dos Servidores 
Públicos”. 

Descrição: Realizar conferência sobre boas práticas internacionais na implantação e administração 
de Planos de Previdência Complementar para servidores públicos. 

Produto Final: Conferência realizada. 

Realizado: A Conferência Internacional "Previdência Complementar dos Servidores Públicos" foi 
realizada nos dia 27 e 28 de junho de 2012, no Hotel Naoum Plaza, em Brasília. O evento foi 
patrocinado inteiramente pelo Banco do Brasil e foi realizado em parceria com a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar - Previc, o Ministério da Fazenda e o Banco Mundial. Nos 
dois dias de conferência foram debatidos temas como: a nova previdência dos servidores públicos 
no Brasil, o modelo de previdência complementar dos servidores públicos do Canadá, dos Estados 
Unidos e da Suécia. O evento contou com a presença de 280 participantes.  

Ação (2): Elaborar Guia para a instituição do Regime de Previdência Complementar nos Estados e 
Municípios. 

Descrição: Desenvolvimento de Guia com as principais informações sobre as vantagens e forma de 
criação de um fundo de previdência para servidores públicos nos Estados e Municípios. 

Produto Final: Guia produzido. 

Realizado: Em razão da inserção do tema na palestra ministrada por coordenadores da SPPC na 
reunião do CONAPREV, realizada no mês de agosto, o guia foi produzido e distribuído no referido 
evento.  

VI – Desafio: Aprimorar a governança corporativa das EFPC. 

Ação (1): Realizar Seminário sobre Governança Corporativa na Gestão dos Fundos de Pensão 

Descrição: Realizar seminário para debate dos principais temas relativos à governança corporativa 
nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 

Produto Final: Seminário realizado. 

Realizado: O seminário ocorreu no dia 30 de novembro de 2012. 

Ação (2): Elaborar Guia para os Conselhos Fiscais das EFPC 

Descrição: Desenvolvimento de Guia, com o intuito de orientar as atividades e trabalhos 
desempenhados pelos Conselheiros Fiscais dentro das EFPC. 

Produto Final: Guia produzido para os Conselheiros Fiscais das EFPC. 

Realizado: O guia foi distribuído ao público do Seminário sobre Governança, ocorrido em 
30/11/2012 e,  após a identificação Conselheiros Fiscais das EFPC (público alvo), foi elaborado o 
ofício para que os exemplares fossem enviados. 

VII - Desafio: Promover a Educação Previdenciária Complementar. 

Ação: Promover curso de Educação Previdenciária Complementar à Distância. 

Descrição: Fomentar o RPC disseminando a educação previdenciária complementar ao público 
externo por meio de oferta de curso objetivo via internet (Ensino a Distância). 
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Produto Final: Piloto de curso à distância via web de noções básicas de Previdência Complementar 
realizado. 

Realizado: O curso foi aplicado entre os dias 19 de novembro a 07 de dezembro de 2012.  

 Para o acompanhamento da atuação e dos resultados da SPPC foi prevista a realização de 
duas ações: 

Ação (1): Produzir e Disseminar Informações Gerenciais 

Descrição: Produzir e disseminar informações sobre a atuação e resultados da SPPC no 
desenvolvimento de ações e projetos institucionais. 

Produto Final: Relatório periódico de acompanhamento e avaliação da SPPC.  

Realizado: Produzido relatórios semestrais, a partir de informações coletadas nas publicações de 
notícias na Agprev e no Clipping, nos registros de execução das ações do PAI e do Plano de Ação 
SPPC e em reuniões de trabalho. 

Ação (2): Criar Agenda do gestor 

Descrição: Criação de uma agenda para registro dos principais compromissos, memória de reunião 
e informações de planejamento, execução, avaliação e revisão de ações, projetos e atividades 
(Relatório Executivo). 

Produto Final: Relatório de Desempenho das Unidades da SPPC. 

Realizado: Agenda criada. Até a construção de um sistema informatizado, os registros da Agenda 
serão repassados por meio de planilhas armazenadas no PIAU (servidor de arquivos para consulta 
das unidades da SPPC). 

 

2.4. Indicadores  

Dos indicadores do PPA: 

� Taxa de Crescimento de Participantes das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – verifica a expansão do sistema de previdência complementar fechado em 
termos do número de participantes e beneficiários. Resultado apurado: 0,63%; 

� Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Complementar em Relação ao 
Produto Interno Bruto – avalia a evolução do montante de ativos das EFPC em relação ao 
PIB. Resultado apurado:14,93%.  

Demais indicadores de performance do RPC: 

� Índice de Cobertura da Previdência Complementar - verifica a expansão do sistema de 
previdência complementar, no segmento fechado, em termos do número de participantes. 
Resultado apurado: 47,27%; 

� Índice de maturidade populacional - mede a maturidade populacional dos planos de 
benefícios. Resultado apurado: 27,03%; 

� Crescimento dos ativos - mede o crescimento dos ativos dos planos de benefícios. Resultado 
apurado: 3,86%; 

� Percentual de planos em situação de solvência - demonstra solvência geral do Regime de 
Previdência Complementar. Resultado apurado: 97,6%. 
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3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GES TÃO 

3.1. Estrutura de Governança 

Não há dentro da estrutura da SPPC unidade com atribuições definidas de controle interno. 
Os controles do desempenho das pessoas, do atendimento às normas, da execução orçamentária e 
das ações planejadas para o atingimento das metas e dos objetivos institucionais são exercidos pelos 
responsáveis das unidades e pelos dirigentes da Secretaria, por meio de instrumentos de 
comunicação e monitoramento e de reuniões de avaliação. 

 
No âmbito do MPS, a Secretaria-Executiva é responsável pela coordenação das atividades 

relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de administração financeira, 
de contabilidade, de documentação, de recursos humanos, de administração patrimonial e de 
recursos de informação e informática e de serviços gerais, exercendo controle sobre a execução 
dessas atividades em todas as unidades do Ministério. 
 
3.2. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos. 
 

Para avaliação do Sistema de Controle Interno foram considerados os controles 
administrativos da UJ e os demais controles internos exercidos pelas unidades da Secretaria-
Executiva. 

 

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM  AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

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

4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.         X 
5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais.   X       

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

    X     

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

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.       X   
9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados 
pela UJ.     X     

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

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

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade.       X   
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12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses 
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

    X     

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

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

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.   X       

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

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

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

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.     X     

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

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

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

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.       X   

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

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

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

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

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 
qualidade ao longo do tempo.       X   

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

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.     X     
Análise Crítica: Os procedimentos e instruções operacionais comuns a todas as unidades do MPS são padronizados e 
formalizados por meio de atos e documentos expedidos pelos dirigentes máximos das áreas responsáveis. Com relação 
aos procedimentos da SPPC, o processo de gerenciamento de controles internos atende parcialmente aos requisitos de 
controle interno, tendo em vista mudanças recentes na estrutura e do início de atividades relacionadas à avaliação de 
riscos. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 
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(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, 
em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

. 
3.3. Remuneração paga a Administradores 
 

Não se aplica a realidade da unidade, devido a não existência de atividades relativas ao 
item.  

 
3.4. Sistema de Correição 
 

Não se aplica a realidade da unidade. A estrutura da SPPC não contempla atividades do 
sistema de correição. 

 
3.5. Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU 
   

Não se aplica a realidade da unidade. Informação de responsabilidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 

 
 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E  FINANCEIRA 

4.1. Informações sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ 

4.1.1. Informações sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ 

Não se aplica a realidade da unidade. A UJ não tem Programa sob sua responsabilidade. 

 

4.1.2. Informações sobre Objetivos vinculados a Programas Temáticos de Responsabilidade 
da UJ 

Não se aplica a realidade da unidade. Não existem objetivos sob a responsabilidade desta 
UJ. 
 

4.1.3. Informações sobre Iniciativas vinculadas a Programas Temáticos de Responsabilidade 
da UJ 

Não se aplica a realidade da unidade. Não existem iniciativas sob a responsabilidade desta 
UJ. 
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4.1.4 Informações sobre Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ 
 

Quadro A.4.4 - Ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da UJ ( Ação 2290) 

Identificação da Ação 

Código  2290 

Descrição 

Funcionamento dos Órgãos Colegiados da Previdência Complementar: Conselho 
Nacional de Previdência Complementar e Câmara de Recursos da Previdência 
Complementar 

Iniciativa 00QW - Aperfeiçoar as Decisões e Minimizar as Ocorrências de Litígios 

Unidade Responsável Secretaria de Políticas de Previdência Complementar 

Unidade Orçamentária 33101 - Ministério da Previdência Social 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 
Processados 

Valores 
Pagos 

455.631 410.068 187.150 187.150 0,00 0,00 187.150 

Metas do Exercício Para a Ação 

Meta Física Meta Financeira 
Ordem Descrição 

Unidade 
de 

Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 

Fornecimento da estrutura 
de suporte técnico e 
administrativo em 
reuniões do CNPC e 
CRPC. 

Unidade 18 16 455.631 187.150 

 

A Ação de Funcionamento dos Órgãos Colegiados da Previdência Complementar: Conselho 
Nacional de Previdência Complementar e Câmara de Recursos da Previdência Complementar 
(2290), teve como limite inicial fixado pela Lei Orçamentária Anual (LOA+Créditos) de R$ 
455.631,00, sendo que no mês de outubro/2012 à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) reduziu-o 
para R$ 410.068,00. No encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2012, o limite 
disponível para empenho era de R$ 232.787,00, sendo realizado o valor de R$ 187.150,88, 
correspondendo a 80,40% do total. 

Os empenhos, liquidações e pagamentos da SPPC, nesta ação, concentram-se em diárias, 
passagens aéreas (no país), despesas com locomoção, outros serviços de terceiros, serviços 
taquigráficos (Contrato 19/2010 - Empresa Datta Traduções e Serviços Taquigráficos) necessários à 
participação dos colaboradores e servidores da Câmara de Recursos da Previdência Complementar e 
Conselho Nacional de Previdência Complementar em reuniões e fornecimento da estrutura de 
suporte técnico e administrativo para estas. 

Quanto à atuação do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), foram 
realizadas 4 (quatro) reuniões, sendo 3 (três) Ordinárias e 1 (uma) Extraordinária, e aprovadas 2 
(duas) Resoluções e 3 (três) Portarias. A Câmara de Recursos da Previdência Complementar 
(CRPC) realizou 12 (doze) reuniões ordinárias, onde foram julgados 53 (cinquenta e três) processos 
de recursos e 16 (dezesseis) Embargos de Declaração. O ano de 2012 encerrou com um estoque de 
9 (nove) recursos,  4 (quatro) Embargos de Declaração e 5 (cinco) em diligências a serem julgados. 
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Os recursos que estão na secretaria-executiva já estão distribuídos e as cópias já foram 
encaminhadas para relatoria. Assim, das 18 reuniões previstas foram totalizadas 16, representando 
88,88% da meta física estabelecida.  
 

Quadro A.4.4 – Ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da UJ (ação 2A43) 

Identificação da Ação 

Código  2A43 

Descrição Estudos e Pesquisas no Âmbito da Previdência Complementar 

Iniciativa 00RF - Promover Políticas e Ações de Sustentabilidade do Sistema Previdenciário 

Unidade Responsável Secretaria de Políticas de Previdência Complementar 

Unidade Orçamentária 33101 - Ministério da Previdência Social 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 
Processados 

Valores 
Pagos 

   202.171  202.171 15.177 0,00 0,00 15.177 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Meta Física Meta Financeira 
Ordem Descrição 

Unidade 
de 

Medida Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 

Desenvolver pesquisas e 
estudos que possibilitem 
avaliar o desempenho e as 
perspectivas do Regime 
de Previdência 
Complementar (RPC).  

Unidade 6 5 202.171 0,00 

 

A Ação de Estudos e Pesquisas no Âmbito da Previdência Complementar teve como limite 
de empenho autorizado o montante de R$ 202.171,00, de acordo com a Lei Orçamentária Anual 
(LOA+Créditos), sendo disponibilizado a SPPC em sua integralidade. Ressalta-se que, por meio do 
processo n° 44.000.002047/2012-25, foi realizada licitação (Pregão Eletrônico n° 36/2012), tendo a 
empresa Gama Consultores Associados Ltda como contratada para executar estudo técnico na área 
de Previdência Complementar em 28 de dezembro de 2012. Pesquisa de mercado realizada entre 
empresas do ramo indicou como menor valor global um montante de R$ 198 mil. Entretanto, o 
menor lance foi de R$ 15.177,12, valor inscrito em restos a pagar por não haver tempo hábil para 
início dos trabalhos ainda em 2012. 

Cabe informar que foi estabelecida a meta física de 6 estudos realizados, sendo 1 externo 
(com utilização de recurso orçamentário da ação) por meio de licitação e 5 internos (sem utilização 
de recurso orçamentário da ação) com a participação de servidores e colaboradores da SPPC. 

 Sendo assim, em 31 de dezembro de 2012, o montante disponível para empenho era de R$ 
202.171,00, não havendo execução do limite de empenho disponibilizado, conforme citado 
anteriormente.  
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4.1.5. Informações sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de 
Responsabilidade da UJ 

Não se aplica a realidade da unidade. A UJ não tem Programas sob sua responsabilidade. 
 

4.1.6. Informações sobre Ações vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao 
Estado de Responsabilidade da UJ. 

Não se aplica a realidade da unidade. A UJ não é responsável por ações vinculadas a 
Programas dessa natureza. 
 

4.2. Informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa 

Não se aplica a realidade da unidade. A UJ não se caracteriza como Unidade Orçamentária.  

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FIN ANCEIRA 

5.1. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Não há conteúdo a ser declarado no exercício em referência. 
 

5.2. Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

5.2.1. Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 

Quadro A.5.2 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores  Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 
Inscrição Montante Inscrito 

Cancelamentos 
Acumulados 

Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2012 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição Montante Inscrito 

Cancelamentos 
Acumulados 

Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2012 

2011 53.410,91 53.410,91 0,00 0,00 

2010 49.863,53 49.863,53 0,00 0,00 

Fonte: SIAFI    

 

5.2.2. Análise Crítica 

Os Restos a Pagar não Processados Inscritos em 2011, no montante de R$ 53.410,91 e 
cancelados neste mesmo valor, se referem a despesas com passagens aéreas inscritas indevidamente 
e canceladas após constatação da desnecessária permanência deste saldo. Já os Restos a Pagar não 
Processados Inscritos em 2010, no montante de R$ 49.863,53, dizem respeito a despesas com 
serviços taquigráficos que não foram utilizados, portanto vieram a ser cancelados no exercício de 
2012. 

Cabe informar que a inscrição destes restos a pagar não impactou na gestão financeira da 
UJ, pois foram todos cancelados após verificação da não necessária existência dos mesmos. Sendo 
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assim, em 31 de dezembro de 2012, não há saldos remanescentes de restos a pagar de exercícios 
anteriores. 

 

5.3. Transferências de Recursos 

Não há conteúdo a ser declarado no exercício em referência. 

 

5.4. Suprimento de Fundos 

Não há conteúdo a ser declarado no exercício em referência. 

 

5.5. Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 

 

5.6. Requisições e Precatórios da Administração Direta 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 
 

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO E CUSTOS RELACIONADOS 

As informações e os quadros relativos ao item foram encaminhados pela Coordenação-
Geral de Recursos Humanos da Secretaria-Executiva do MPS.  

 

6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 

6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho Efetiva da UJ 
 

Quadro A.6.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

Lotação 

Tipologias dos Cargos Autorizada Efetiva 

Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) - 28 2 2 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  - 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) - 28 2 2 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão - 20 0 0 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado - 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório - 0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - 8 2 2 

2.   Servidores com Contratos Temporários - 0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública - 4 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) - 32 2 2 

Fonte: CGERH/SE/MPS - DW-SIAPE Dezembro 2012 
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Obs.: 4 novos servidores oriundos do Concurso Público realizado pelo MPS foram, a princípio, lotados na CGERH (UJ SE) e 
após lotados na SPPC, com correspondente movimentação no sistema. Por essa razão não constam  no relatório de Ingressos, 
que se deu pela UJ SE. 01 desses servidores foi, posteriormente, lotado em outra Unidade do MPS, integrante da UJ SE, porém 
não consta na planilha de egresso, pois permanece no órgão. Ainda nesse exercício  01 servidor retornou de licença para trato 
de interesses particulares (portanto, contava no quantitativo da CGERH) sendo, após, lotado na SPPC. Portanto, a força de 
trabalho da SPPC sofreu acréscimo de 4 servidores de carreira do órgão, durante o exercício de 2012. 

 

6.1.1.1. Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da UJ  
Quadro A.6.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade 
de Pessoas 
na Situação 

em 31 de 
Dezembro 

1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3) 0 

1.1.     Exercício de Cargo em Comissão 0 

1.2.     Exercício de Função de Confiança 0 

1.3.     Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 0 

2.   Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0 

2.1.     Para Exercício de Mandato Eletivo  0 

2.2.     Para Estudo ou Missão no Exterior 0 

2.3.     Para Serviço em Organismo Internacional 0 

2.4.     Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0 

3.   Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0 

3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração 0 

3.2.     A Pedido, a Critério da Administração 0 
3.3.     A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro 0 

3.4.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 0 

3.5.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 0 

4.   Licença Remunerada (4.1+4.2) 0 

4.1.     Doença em Pessoa da Família  0 

4.2.     Capacitação  0 

5.   Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0 

5.1.     Afastamento do Cônjuge ou Companheiro  0 

5.2.     Serviço Militar 0 

5.3.     Atividade Política 0 

5.4.     Interesses Particulares  0 

5.5.     Mandato Classista 0 

6.   Outras Situações (Especificar o ato normativo) 0 

7.   Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 0 

Fonte: DW-SIAPE Dezembro 2012 e Controles CGERH 
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6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho 

 
Quadro A.6.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 

de dezembro) 

Lotação 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas Autorizada Efetiva 

Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 

1.   Cargos em Comissão 13 13 2 2 

1.1. Cargos Natureza Especial - 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - 13 2 2 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão - 3 0 0 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado - 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas - 6 2 2 

1.2.4.    Sem Vínculo - 4 0 0 

1.2.5.    Aposentados - 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas - 0 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão - 0 0 0 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado - 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas - 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  13 13 2 2 

Fonte: CGERH/SE/MPS - DW-SIAPE Dezembro 2012 
 
6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ Segundo a Idade 

 

Quadro A.6.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Tipologias do Cargo Até 30 
anos 

De 31 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima 
de 60 
anos 

1.          Provimento de Cargo Efetivo 7 4 8 0 0 

1.1.     Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 

1.2.     Servidores de Carreira  7 4 8 0 0 

1.3.     Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 

2.          Provimento de Cargo em Comissão 2 3 4 4 0 

2.1.     Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior 2 3 4 4 0 

2.3.     Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 

3.          Totais (1+2) 9 7 12 4 0 

Fonte: CGERH/SE/MPS - DW-SIAPE Dezembro 2012 
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6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ Segundo a Escolaridade 

 

Quadro A.6.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 
31/12 

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

Tipologias do Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.       Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 0 7 12 0 0 0 

1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.      Servidores de Carreira  0 0 0 0 7 12 0 0 0 

1.3.      Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.       Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 3 10 0 0 0 

2.1.     Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 3 10 0 0 0 

2.3.     Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.       Totais (1+2) 0 0 0 0 10 22 0 0 0 

LEGENDA  

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - 
Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – 
Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte: CGERH/SE/MPS -  DW-SIAPE Dezembro 2012 
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6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da UJ 
 

Quadro A.6.6 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores  Valores em R$ 1,00  

 Despesas Variáveis  
Tipologias/ 
Exercícios 

 Vencimentos e 
Vantagens 

Fixas   Retribuições   Gratificações   Adicionais  
 

Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

 Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  

Membros de Poder e Agentes Políticos 

2012  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

2011  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  Exercícios  

2010  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

2012 
      699.275,91  

 -  
       91.354,00       21.248,18    89.279,82       22.621,00    10.283,72      7.970,30  

 -  
      

942.032,93  

2011 
      418.283,83  

 -  
     210.545,53       23.733,75    78.045,94       19.236,77      2.733,59  

 -   -  
      

752.579,41  
Exercícios 

2010 
      261.700,83  

 -  
       68.212,61         5.360,92    51.893,10         7.516,07  

 -   -   -  
      

394.683,53  

Servidores com Contratos Temporários 

2012  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

2011  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  Exercícios 

2010  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

2012  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

2011  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  Exercícios 

2010  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

2012  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

2011  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  Exercícios 

2010  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

2012 
      204.496,74       557.505,12       101.107,07       24.331,71    37.937,94         9.393,00      8.785,91         958,40      

5.620,92  
      

950.136,81  

2011 
         8.019,56       402.468,49         60.453,08       27.128,57    15.288,72         2.240,00  

 -   -   -  
      

515.598,42  
Exercícios 

2010 
       33.398,22       390.477,30         46.930,91       59.091,75    15.023,03           439,85      7.599,62  

 -   -  
      

552.960,68  

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

2012  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

2011          2.301,27   -               66,98   -         448,92           106,00   -   -   -           2.923,17  Exercícios 

2010 
       17.248,80  

 -  
         8.393,01         1.301,57      1.931,91           519,36  

 -   -  
       

571,37  
       29.966,02  

Fonte: DW-SIAPE Dezembro 2011 e 2012 
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6.1.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 

 

6.1.5. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 

 

6.1.6. Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e 
Empregos Públicos. 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 

 

6.1.7. Informações sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 

 

6.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 

 
 
7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 
  
 
8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO C ONHECIMENTO 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 
 
 
9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 
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10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS  E NORMATIVAS 

10.1. Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 

10.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

10.1.2. Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

Não existem determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU para esta UJ. 
 

10.1.3. Recomendações do OCI Atendidas no Exercício 

 
Quadro A.10.3 – Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar – SPPC 2858 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 201203435 1.1.1.2 
Ofício nº 22327/2012/DPPAS 

/DP/SFC/CGU-PR  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar – SPPC 2858 

Descrição da Recomendação 

Que o gestor elabore e implemente, no âmbito do planejamento global da SPPC, processo de planejamento 
visando à utilização dos recursos disponíveis para a Ação 2A43, contemplando objetivos e estratégias 
definidas, custo estimado, perfil de recursos humanos envolvidos com a definição dos elementos necessários 
para elaboração de termo de referência e acompanhamento de sua execução, e produtos esperados, 
considerando levantamento prévio de estudos e pesquisas prioritários para as diversas áreas da UJ, 
identificados a partir de suas necessidades de informação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar – SPPC 2858 

Síntese da Providência Adotada 

1) Após elaboração do Termo de Referência, foi iniciado o processo nº 44000.002047/2012-25, em 13 de 
agosto de 2012, para contratação de pessoa jurídica especializada visando a realização de estudo técnico na 
área de Previdência Complementar. Submetido a apreciação da Consultoria Jurídica do MPS, o Termo foi 
aprovado em novembro de 2012; 2) Publicação no Diário Oficial da União (DOU) de 7 de dezembro de 
2012, de aviso do Pregão Eletrônico n° 36/2012, referente à contratação; 3) Assinatura do contrato com a 
empresa Gama Consultores Associados LTDA, em 28 de dezembro de 2012, tendo como o objeto a 
realização do referido estudo. Publicação do Extrato de Contrato no DOU de 03 de janeiro de 2013 da 
assinatura; 4) Concluídas em 1º de novembro de 2012 as atividades do Grupo de Trabalho (GT), instituído 
pela Portaria SPPC/MPS nº 02/2012, com a finalidade de revisar os processos de planejamento, execução e 
avaliação das rotinas internas e de supervisão de contratos de bens e serviços, de execução orçamentária e 
financeira e dos demais atos de responsabilidade da SPPC, visando à melhoria dos controles internos 
administrativos; 5) Como resultado do GT foram revisados e formalizados 7 (sete) processos de trabalho, 
selecionados pela sua natureza de continuidade, haja vista a iminência de publicação da proposta de nova 
estrutura organizacional.   
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Síntese dos Resultados Obtidos 

Contratação de empresa para realizar estudo técnico na área de previdência complementar. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

Em razão dos trâmites necessários para a realização de Pregão e de assinatura de contrato, finalizado em 28 
de dezembro de 2012 e publicado no DOU de 3 de janeiro de 2013, os trabalhos da empresa especializada 
foram iniciados em janeiro de 2013.   

 

 
Quadro A.10.3 – Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 201203435 1.1.1.2.1  
Ofício nº 22327/2012/DPPAS 

/DP/SFC/CGU-PR  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Descrição da Recomendação 

Que o gestor estabeleça e implemente indicadores de desempenho para a SPPC, como também defina e 
formalize metas de desempenho para esses indicadores a serem criados e implementados, de modo que os 
setores da SPPC possam usá-los como instrumentos efetivos de apoio gerencial. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Síntese da Providência Adotada 

1) Dos indicadores de performance do Regime de Previdência Complementar (RPC), foram monitorados os 
indicadores: Taxa de crescimento da população; Taxa de ativos totais das EFPC em relação ao PIB; 
Crescimento dos ativos; Percentual de planos em situação de solvência e Índice de maturidade populacional 
(razão entre a quantidade de participantes e assistidos); 2) Os indicadores de apoio gerencial adotados pela 
SPPC para o ano de 2013 foram propostos pelo GT. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Preparação da equipe para implementação dos indicadores. 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

Pela extensão do trabalho de revisão das rotinas e em face do pouco tempo de existência da SPPC e, ainda, 
da reformulação da sua estrutura, não foi possível definir e mapear todos os procedimentos internos e seus 
respectivos indicadores. Dessa forma, haverá a continuidade do trabalho em 2013 para a inclusão de novos 
processos e o aprofundamento dos já mapeados. 

 

 

 
Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 201203435 1.1.1.2.1 
Ofício nº 22327/2012/DPPAS 

/DP/SFC/CGU-PR   

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Descrição da Recomendação 

Que o gestor promova ações de capacitação em indicadores de desempenho para os dirigentes da Secretaria, 
de modo a atuarem como disseminadores e incentivadores da utilização de indicadores como efetivas 
ferramentas de apoio gerencial. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Síntese da Providência Adotada 

1) Quanto aos indicadores de performance do Regime de Previdência Complementar, foi realizada reunião 
para apresentação do conjunto de indicadores, com os dirigentes da SPPC, para aprovação e definição dos 
procedimentos para sua implantação, divulgação e monitoramento; 2) Capacitação de servidores 
recentemente lotados visando à aquisição de conhecimentos na área de gestão estratégica e estabelecimento 
de indicadores; 3) Participação de representante da Secretaria no IV Seminário da Rede Brasileira de 
Monitoramento e Avaliação, organizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República – SAE/PR; 4) instituição de Grupo de Trabalho, por meio da Portaria SPPC/MPS nº 02/2012, que, 
entre outras finalidades, apresentará proposta de indicadores de desempenho da SPPC. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Dada prioridade para partipação de servidores e dirigentes em eventos que abordem o tema indicadores e, 
com a conclusão dos trabalhos do GT, foi iniciado o processo de manualização das rotinas e dos 
procedimentos internos da SPPC, sendo previstos indicadores de monitoramento das atividades realizadas.    
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

Pela extensão do trabalho de revisão das rotinas e em face do pouco tempo de existência da SPPC e, ainda, 
da reformulação da sua estrutura, não foi possível definir e mapear todos os procedimentos internos já 
efetuados e outros necessários ao atingimento pleno das competências da SPPC. Dessa forma, haverá a 
continuidade do trabalho em 2013 para a inclusão de novos processos e o aprofundamento dos já mapeados. 

 

 
Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 201203435 2.1.1.2 
Ofício nº 22327/2012/DPPAS 

/DP/SFC/CGU-PR  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Descrição da Recomendação 

Que o gestor formalize e implemente procedimento de  inclusão, exclusão e alteração dos dados dos 
responsáveis por atos de gestão no Rol de Responsáveis do SIAFI, após publicados os respectivos atos de  
nomeação/designação/exoneração no DOU, em complemento às providências já adotadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Síntese da Providência Adotada 

1) Inclusão do rol dos responsáveis para o exercício 2012, em 30/03/2012; 2) Comunicação aos atuais 
cadastradores, aos responsáveis e seus substitutos formalmente nomeados, dos procedimentos a serem 
adotados quanto ao cadastramento/atualização do Rol de Responsáveis e também da legislação pertinente, 
ou seja, da Portaria STN n° 833/2011, da IN/TCU nº 63/2010 e especialmente do Manual do SIAFI. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As orientações quanto aos procedimentos e a legislação pertinente possibilitaram esclarecimentos de 
eventuais dúvidas e um maior controle sobre a atuação dos responsáveis e seus substitutos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

A proximidade física das unidades da SPPC, que ocupam o 6º andar do Edifício Sede do MPS, permitiu 
agilidade na adoção das providências e, ainda, a constante atualização dos conhecimentos dos responsáveis. 
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Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 201203435 3.1.1.1 
Ofício nº 22327/2012/DPPAS 

/DP/SFC/CGU-PR  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Descrição da Recomendação 

Que o gestor aperfeiçoe os controles internos administrativos da SPPC, no sentido de tornar o seu ambiente 
de controle mais favorável à consecução de seus objetivos institucionais, de implementar instrumentos de 
avaliação dos riscos que possam afetar o alcance de seus objetivos, de instituir políticas e atividades que 
contribuam para mitigar ou eliminar os riscos porventura identificados, de fomentar práticas e mecanismos 
para melhorar os fluxos de informação na Secretaria e comunicação ao seu quadro funcional, e de 
acompanhar, monitorar e implementar ajustes, quando necessários, nas atividades de controle implantadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Síntese da Providência Adotada 

1) Como resultado do GT foram revisados e formalizados 7 (sete) processos de trabalho, selecionados pela 
sua natureza de continuidade, haja vista a iminência de publicação da proposta de nova estrutura 
organizacional do MPS; 2) Continuação da revisão dos demais processos de trabalho da SPPC em 2013. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Revisão das principais rotinas administrativas e início do processo de manualização de Rotinas e 
Procedimentos Internos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

Pela extensão do trabalho de revisão das rotinas e em face do pouco tempo de existência da SPPC e, ainda, 
da reformulação da sua estrutura, não foi possível definir e mapear todos os procedimentos internos já 
efetuados e outros necessários ao atingimento pleno das competências da SPPC. Dessa forma, haverá a 
continuidade do trabalho em 2013 para a inclusão de novos processos e o aprofundamento dos já mapeados. 
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Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 201203435 3.1.1.1 
Ofício nº 22327/2012/DPPAS 

/DP/SFC/CGU-PR   
 
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 

 
Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Descrição da Recomendação 

Que o gestor formalize e implemente procedimento de controle sistemático das obrigações relativas à 
Unidade, em complemento às providências já adotadas, com monitoramento contínuo dos saldos devidos 
dos empenhos por ela emitidos, evitando assim o não cancelamento desses valores em desconformidade 
legal e conseqüente inscrição indevida de RP. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC 2858 

Síntese da Providência Adotada 

1) regularização da situação, tais como a verificação junto às empresas contratadas da existência de 
pendências de pagamento referentes ao ano de 2011, e o conseqüente cancelamento dos RP; 2) solicitação 
aos gestores dos contratos 19/2010 (Serviço de Taquigrafia Data Traduções) e 24/2011 (Contrato de emissão 
de passagens com a Aires Turismo) de envio mensal de relatório com o demonstrativo dos gastos efetuados 
pela SPPC; 3) encaminhamento de e-mail à UG emitente 330005 – Coordenação Geral de Logísticas e 
Serviços Gerais/CGLSG /SOAD/MPS e à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira de Logística – 
DEOFI/SOAD/MPS, responsável pela inscrição dos restos a pagar, que tal procedimento seja efetuado 
apenas por solicitação desta Secretaria; 4) intensificação dos controles sobre os créditos orçamentários por 
meio do SIAFI, SIASG e SCDP, de contatos com as áreas de execução orçamentária e financeira de 
logística, de licitações e contratos e do acompanhamento realizado por meio de planilhas atualizadas 
contendo o demonstrativo da execução orçamentária/financeira e o levantamento das obrigações e despesas 
pendentes de pagamento. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Maior interação entre as unidades responsáveis pela execução orçamentária e pela administração dos 
contratos firmados pelo MPS, permitindo a adoção de medidas preventivas quanto à inscrição indevida de 
restos a pagar e respectivo cancelamento. 
 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

Destaca-se como fator positivo a interação entre a SPPC e a DEOFI/SOAD/MPS, resultando em uma 
comunicação mais eficaz e eficiente no monitoramento e administração dos RP.  
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Síntese dos Resultados Obtidos 

Dada prioridade para participação de servidores e dirigentes em eventos que abordem o tema indicadores e, 
com a conclusão dos trabalhos do GT, foi iniciado o processo de manualização das rotinas e dos 
procedimentos internos da SPPC, sendo previstos indicadores de monitoramento das atividades realizadas.    

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

Pela extensão do trabalho de revisão das rotinas e em face do pouco tempo de existência da SPPC e, ainda, 
da reformulação da sua estrutura, não foi possível definir e mapear todos os procedimentos internos já 
efetuados e outros necessários ao atingimento pleno das competências da SPPC. Dessa forma, haverá a 
continuidade do trabalho em 2013 para a inclusão de novos processos e o aprofundamento dos já mapeados. 

 

10.1.4. Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final de Exercício 

As recomendações foram atendidas dentro do exercício. 

10.2. Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna 

 Não se aplica a realidade da UJ. Não existe unidade de auditoria interna na estrutura do 
MPS. 
 

10.3. Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93 

10.3.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei nº 8.730/93 
 
A Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Previdência Social é a 

Unidade responsável pelo gerenciamento do cumprimento da obrigação estabelecida na Lei nº 
8.730/93, que vem sendo amplamente divulgada aos servidores e autoridades, nos últimos 
exercícios, mediante mensagens eletrônicas e, ainda, de forma personalizada.  

Esclarecidas as dúvidas existentes, diversos servidores optaram por substituir a cópia da 
Declaração de Ajuste Anual, apresentada à Receita Federal, pela Autorização de Acesso 

O gerenciamento da atividade de acompanhamento e controle da entrega da 
Declaração/Autorização é realizado mediante planilha, por não haver sistema informatizado para tal 
finalidade.  

 
Quadro A.10.5 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 

entregar a DBR 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Posse ou Início 
do Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da 

Lei nº 8.730/93) Não cumpriram a obrigação 0 0 0 
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Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 Cargos Eletivos 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Obrigados a entregar a DBR 14 0 0 

Entregaram a DBR 14 0 0 
Funções Comissionadas 

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

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: DW-SIAPE Dezembro 2012 e Controle CGERH (Relatório Servidores MPS para IR2012) 

Obs.: O servidor Carlos Faria de Castro exerceu Chefia na SPPC em 2012, mas foi exonerado, sendo em 
seguida substituído ainda nesse exercício. Essa a razão de constarem 14 e não apenas 13. 

 

10.4. Modelo de Declaração de Atualização de dados no SIASG e SICONV 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 

 

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

11.1. Informações sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 
 

11.2. Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 
Os dados relativos ao item constam no Anexo, item 2, Quadro A.11.1. 

 

11.3. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela 
NBC 16.6 e aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008 

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 
 

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

Não se aplica a realidade da UJ. Conteúdo de responsabilidade de unidade da Secretaria-
Executiva do MPS. 
 

11.5. Composição Acionária das Empresas Estatais 

Não se aplica a realidade da UJ, devido a natureza jurídica em que a SPPC está inserida. 

 

11.6. Parecer da Auditoria Independente 

Não se aplica a realidade da UJ, devido a natureza jurídica em que a SPPC está inserida. 
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12. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA  UJ 

12.1. Representação na Comissão Permanente de Planos e Fundos de Pensão da OISS 

Em 08 de março de 2012, foi assinado, durante o XV Congresso da Organização Ibero-
Americana de Seguridade Social (OISS), em Montevidéu, Uruguai, o Acordo de Cooperação 
Técnica entre a OISS e o Ministério de Previdência Social (MPS), com a interveniência da 
Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC), que visa ao aperfeiçoamento do 
arcabouço e aspectos regulatórios, bem como da formulação de políticas públicas e diretrizes para o 
Regime de Previdência Complementar (RPC) operado pelas Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC). Esse acordo prevê o desenvolvimento de estudos, pesquisas e a prestação 
de assessoria em temas de interesse comum. Além do intercâmbio de conhecimentos, está prevista 
também a formação, capacitação e o treinamento dos técnicos das organizações, por meio de cursos, 
seminários, visitas e reuniões técnicas.  

Resultado desse acordo de cooperação técnica celebrado, a SPPC definiu como uma de 
suas ações para 2013 a realização de estudo internacional sobre previdência complementar dos 
servidores públicos nos países membros da OISS.  

Na mesma época, o Secretário de Políticas de Previdência Complementar do Ministério da 
Previdência Social foi eleito Presidente da Comissão Permanente de Planos e Fundos de Pensão da 
OISS, para um mandato de quatro anos. As comissões técnicas permanentes da OISS são órgãos 
especializados, responsáveis por efetuar análises, estudos e debates de questões importantes na 
busca pela universalização da seguridade social e do desenvolvimento dos sistemas de seguridade 
nos países que a compõem. A escolha de um membro brasileiro para a presidência de uma comissão 
técnica permanente da OISS reflete o reconhecimento dos países membros da OISS em relação ao 
desenvolvimento e nível técnico da regulação, supervisão e das políticas públicas do governo 
brasileiro para a previdência complementar, que alcançou mais destaque internacional com a 
criação da Funpresp. 

 

12.2. Produção e Compartilhamento de Informações 

A produção e o compartilhamento de informações e indicadores relativos ao setor de 
previdência complementar são fundamentais para o planejamento e formulação de políticas e 
estratégias, principalmente na realização de estudos técnicos voltados ao aprimoramento de ações 
que possam contribuir para a consecução das diretrizes traçadas para a área de Previdência 
Complementar e ao desenvolvimento e atendimento às demandas de análise e diagnósticos 
gerenciais indispensáveis ao acompanhamento e à avaliação da atuação institucional da Secretaria 
de Políticas de Previdência Complementar - SPPC.  

Nesse sentido, a SPPC produziu o documento denominado “Informe da Previdência 
Complementar”, contendo indicadores relativos às variáveis externas (econômicas e sociais) e 
internas (relativas ao próprio sistema) de modo a identificar o conjunto de fatores que impactam o 
RPC por meio de informações e análises com o acompanhamento dos acontecimentos mais 
relevantes; perspectivas e posições para reflexão e debate de fatos e ocorrências atuais; bem como 
estudos sobre temas específicos.  

Com a produção periódica desse documento pretende-se disseminar conteúdos que sirvam 
para identificação de riscos e de oportunidades de desenvolvimento para o Regime de Previdencia 
Complementar, coadunando-se diretamente com os desafios que o mesmo apresenta, no intuito de 
aperfeiçoar as políticas públicas. A interpretação destes dados e informações, por meio da adoção de 
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indicadores, proporciona, de um lado, a identificação de sinais e antecipação das flutuações e, de 
outro, a base para a intervenção política no intuito de confirmar, consolidar ou impedir as principais 
tendências, de modo a tornar o sistema mais eficiente. 

Anualmente, a SPPC também atualiza a Coletânea de Normas aplicáveis às EFPC, 
disponibilizada na versão impressa e eletrônica, com o intuito de prestar informação e propiciar o 
conhecimento e o debate técnico e acadêmico sobre os temas relevantes do Regime. A Coletânea 
pode ser consultada no site da previdência social e é distribuída aos interessados nos Fundos de 
Pensão, também é enviada as bibliotecas públicas, institutos de pesquisa, universidades e órgãos dos 
três poderes. 

Em 2012, a SPPC elaborou os seguintes materiais informativos: “Cartilha Funpresp 
‘perguntas e respostas’”, com o intuito de prestar informações básicas sobre o regime de 
previdência complementar para os servidores públicos da União; “Guia para os Conselheiros 
Fiscais”, que visa orientar os conselheiros fiscais sobre a melhor forma de atuação e conscientizá-
los da importância da integração dos órgãos estatutários na governança; “Guia de Previdência 
Complementar para Estados, Distrito Federal e Municípios”, com a finalidade de prestar 
esclarecimentos aos Entes Federativos sobre os principais pontos a serem considerados na possível 
decisão dos Entes Federativos de instituição do RPC e de criação de EFPC para os seus servidores; 
e “Guia de Procedimentos e Orientações da Câmara de Recursos da Previdência Complementar 
(CRPC)”, que consolida e sistematiza as principais normas aplicáveis a esse colegiado.  

 

12.3. Educação Previdenciária Complementar 

O Programa de Educação Previdenciária Complementar tem por objetivo informar e 
conscientizar a população brasileira sobre a importância da previdência social, oferecendo 
condições para que as pessoas possam refletir sobre a responsabilidade individual pelo 
planejamento financeiro e previdenciário com a finalidade de assegurar a proteção social aos 
cidadãos. 

A SPPC realiza ações educativas desenvolvidas em três níveis: 1) informação – 
fornecimento de fatos, dados e conhecimentos específicos; 2) instrução – desenvolvimento das 
habilidades necessárias para compreensão de termos e conceitos, mediante treinamentos; e, 3) 
orientação – provimento de orientações gerais e específicas para melhor uso das informações e 
instruções recebidas. 

No tocante à iniciativa institucional de fortalecer a educação previdenciária, a Secretaria 
desenvolveu e ofereceu, gratuitamente e na modalidade à distância, o “Curso de Noções Básicas de 
Previdência Complementar”, cujas atividades começaram em novembro de 2012, com o início das 
aulas da primeira turma, formada pelos cem primeiros inscritos das 1,4 mil solicitações registradas. 
Para atender à demanda, há previsão de novas turmas em 2013. 

Outro importante canal de informação foi a promoção de seminários, oportunizando debates 
sobre planejamento, controle e acompanhamento dos programas de educação financeira e 
previdenciária, como forma de dinamizar e apoiar as ações das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC), destacando: o VI Seminário de Educação Previdenciária, ocorrido no mês 
de junho na Capital Federal, e o VII Seminário de Educação Financeira e Previdenciária, realizado 
em outubro na cidade de São Paulo. 
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12.4. Incentivo e apoio à Capacitação 

A SPPC, em atendimento às diretrizes da Política de Desenvolvimento de Pessoal 
instituída pelo Decreto n. 5.707/2006, ampliou o acesso de seus servidores a eventos de capacitação. 
Além das capacitações operacionais ofertadas pela área de recursos humanos do MPS ou solicitadas 
pela Secretaria, é mantido constante contato com entidades representativas vinculadas ao RPC de 
forma a buscar oportunidades de qualificação e aprimoramento, em áreas específicas de Previdência 
Complementar, voltadas para o desenvolvimento de competências institucionais e individuais. 

 
Durante o ano, foram oferecidos 47 cursos aos 32 servidores dessa Secretaria, nas 

modalidades presencial e à distância, dos quais 16 em âmbito interno, que contempla os eventos 
realizados nas salas de capacitação do MPS e os cursos à distância, e 31 em âmbito externo.  Das 
oportunidades ofertadas, 32 servidores participaram dos cursos, ou seja, 94% do quadro de pessoal 
da SPPC passaram por processo de qualificação, seja por aquisição e aperfeiçoamento de 
conhecimentos e habilidades profissionais, seja por meio de troca de experiências entre especialistas 
da área de previdência e representantes de entidades do setor. 
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ANEXOS 
 

1. Figuras 
 

Figura I – Organograma SPPC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Decreto nº 7.078/2010, com as alterações estabelecidas pelo Decreto nº 7.528/2011. 
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Figura II – Mapa Estratégico da Previdência Social 

 

 
 
Fonte: MPS 
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2. Quadro 
 

Quadro A.11.1 – DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 
REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINA NCEIRA E PATRIMONIAL DA 
UJ 

 

 
 
 
 

 


