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INTRODUÇÃO 
 
 

Esse é o Relatório de Gestão - RG apresentado ao Tribunal de Contas da União como 
prestação de contas anual (2012) a que a Unidade Jurisdicionada - UJ Secretaria de Políticas de 
Previdência Social – SPPS está obrigada nos termos do artigo 70 da Constituição Federal, elaborado 
de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU 
nº 119/2012, da Portaria TCU nº 150/2012 e das Portarias CGU nº 2.546/2010 e nº 133/2013. 

 
O RG da UJ SPPS está estruturado de acordo com os itens constantes do Anexo II da 

DN TCU nº 119/2012, subdividido em Parte A – “Informações Gerais sobre a Gestão” e Parte B – 
“Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins”, cujos itens 
aplicáveis ao tipo de UJ (Órgão Público da Administração Direta do Poder Executivo), são: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 10, 11 e 12, da parte A e o item 31, da parte B. 

 
A SPPS não executou atividades relacionadas aos itens 7, 8 e 9, da Parte A, aos itens de 

1 a 30 e de 32 e 40, da Parte B, e de 1 a 24, da Parte C. Há que se registrar que a UJ SPPS não 
constitui Unidade Orçamentária (UO) e, portanto, não executa orçamento. 

 
Os demais itens foram informados com a colaboração dos Diretores, Coordenadores-

Gerais e servidores lotados na SPPS, bem como de outras áreas demandadas no âmbito do MPS.
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PARTE A - CONTEÚDO GERAL 

 

1. Apresentação 

 

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 

 

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO INDI VIDUAL 
Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Previdência Social Código SIORG: 001930 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Secretaria de Políticas de Previdência Social 

Denominação abreviada: SPPS 

Código SIORG: 002210 Código LOA:  não se aplica Código SIAFI:  330010 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Órgão Público – Administração Direta 

Principal Atividade : Administração Pública, Defesa e Seguridade Social. Código CNAE: 8430-2/00 

Telefones/Fax de contato:  (061) 2021-5236 (061) 2021-5342 (061) 2021-5195/5045 

Endereço eletrônico:  

Página da Internet: http://www.previdencia.gov.br ou http://www.mps.gov.br 

Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 7º andar, sala 723, CEP 70059-900, Brasília, DF. 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Decreto-Lei nº 8.742, de 19 de janeiro de 1946. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
Decreto n° 5.755, de 13 de abril de 2006, Decreto nº 6.417, de 31 de março de 2008, e Decreto nº. 7.078, de 26 de 
janeiro de 2010. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

330010 Secretaria de Políticas de Previdência Social 

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 

330010 00001 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2012 
 

 
 11 

 
1.2. Finalidade e Competências Institucionais 
 
a) Finalidade 

 

A Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS) é um órgão do Ministério da 
Previdência Social ao qual compete assistir o Ministro da Previdência Social na formulação, 
acompanhamento e coordenação das políticas de previdência social e na supervisão dos programas 
e atividades das entidades vinculadas. 

Uma das principais missões da SPPS é voltada para as políticas de previdência social no 
âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); dos Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS); e da Saúde e Segurança Ocupacional.  

Integra a SPPS,  o Departamento do Regime Geral de Previdência Social (DRGPS); o 
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público (DRPSP); o Departamento de 
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional (DPSSO); e suas respectivas coordenações-gerais. 

 

b) Competências Institucionais 
 
 A Secretaria de Políticas da Previdência Social – SPPS, parte integrante da estrutura do 
Ministério da Previdência Social, tem por atribuições: 

• assistir o Ministro de Estado na formulação, acompanhamento e coordenação das 
políticas de previdência social e na supervisão dos programas e atividades das entidades 
vinculadas; 
• assistir o Ministro de Estado na proposição de normas gerais para a organização e 
manutenção dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos 
militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
• elaborar e promover, em articulação com os demais órgãos envolvidos, o 
aperfeiçoamento da legislação e a atualização e a revisão dos planos de custeio e de 
benefícios da Previdência Social;  
• orientar, acompanhar, normatizar e supervisionar as ações da previdência social na 
área de benefícios e, em coordenação com a Secretaria da Receita Federal do Brasil do 
Ministério da Fazenda, as ações de arrecadação; 
• exercer as funções de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Previdência 
Social - CNPS; 
• realizar estudos e subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e parâmetros gerais 
do sistema de Previdência Social; 
• acompanhar e avaliar as ações estratégicas de sua área de competência; 
• promover ações de desregulamentação voltadas para a racionalização e a 
simplificação do ordenamento normativo e institucional da Previdência Social; 
• orientar, acompanhar, avaliar e supervisionar as ações da previdência social, no 
âmbito do Regime Geral de Previdência Social; 
• orientar, acompanhar e supervisionar os regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
• articular-se com entidades governamentais e organismos nacionais, internacionais e 
estrangeiros com atuação no campo econômico-previdenciário, para realização de 
estudos, conferências técnicas, congressos e eventos semelhantes; 



RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2012 
 

 
 12 

• avaliar as propostas de alteração da legislação previdenciária e seus impactos sobre 
os regimes de previdência;  
• acompanhar a política externa do Governo Federal, no que se refere à Previdência 
Social; 
• promover o desenvolvimento harmônico e integrado dos regimes próprios de 
previdência e a permanente articulação entre o Ministério e os órgãos ou entidades 
gestoras desses regimes, fomentando o intercâmbio de experiências nacionais e 
internacionais; 
• coordenar e promover a disseminação das políticas de previdência social no âmbito 
do Regime Geral, dos regimes próprios de previdência social e de saúde e segurança 
ocupacional; e 
• definir diretrizes relativas à ampliação da cobertura previdenciária mediante 
programas de educação previdenciária. 

 
 
1.3. Apresentação do Organograma Funcional 
 
a) Organograma da Secretaria de Políticas de Previdência Social 

 
b) Estrutura 
 A Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS tem a seguinte estrutura: 
  
1. Gabinete - GABIN 
1.1. Serviço de Apoio Técnico - SEATE 
1.2. Coordenação de Apoio Administrativo - COAAD 
1.2.1. Serviço de Apoio Administrativo - SEAAD 
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1.2.2. Serviço de Apoio Técnico - SEATE 
1.3. Coordenação de Diálogo Social - CODIS 
1.3.1. Serviço de Apoio do Diálogo Social - SEADS 
2. Departamento do Regime Geral de Previdência Social - DRGPS 
2.1. Coordenação-Geral de Estudos Previdenciários - CGEPR 
2.1.1. Coordenação de Políticas Previdenciárias - CPREV 
2.1.2. Coordenação de Análise de Conjuntura - COANC 
2.1.3. Coordenação de Pesquisas Previdenciárias - COPEP 
2.2. Coordenação-Geral de Estatística, Demografia e Atuaria - CGEDA 
2.2.1. Coordenação de Estatística - COEST 
2.2.2. Coordenação de Atuária - COATU 
2.2.3. Coordenação de Acompanhamento, Análise e Avaliação - COAVA 
2.3. Coordenação-Geral de Legislação e Normas - CGLEN 
2.3.1. Coordenação de Legislação - COLEG 
2.3.2. Coordenação de Regulamentação - COREG 
3. Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP 
3.1. Coordenação-Geral de Estudos Técnicos, Estatísticas e Informações Gerenciais - CGEEI 
3.1.1. Coordenação de Estudos Técnicos - COETE 
3.1.2. Serviço de Apoio Administrativo - SEAAD 
3.1.3. Serviço de Apoio Técnico - SEATE 
3.2. Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI 
3.2.1. Coordenação de Auditoria - COAUD 
3.2.2. Coordenação de Contabilidade e Atuária - CCOAT 
3.2.3. Coordenação de Investimentos - COINV 
3.3. Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal - CGNAL 
3.3.1. Coordenação de Normatização - CONOR 
3.3.2. Coordenação de Acompanhamento Legal de Municípios - COALM 
3.3.3. Coordenação de Acompanhamento Legal de Estados - COALE 
3.3.4. Coordenação de Repasse e Compensação Previdenciária - CORCP 
4. Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional - DPSSO 
4.1. Coordenação-Geral de Política de Seguro Contra Acidentes do Trabalho e Relacionamento 
Interinstitucional - CGSAT 
4.1.1. Coordenação de Prevenção de Acidentes do Trabalho - COPAT 
4.1.2. Serviço de Apoio Técnico - SEATE 
4.2. Coordenação-Geral de Monitoramento dos Benefícios por Incapacidade - CGMBI 
4.2.1. Serviço de Apoio Administrativo - SEAAD. 
  
 A Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS será dirigida por Secretário, os 
Departamentos, por Diretor; as Coordenações-Gerais, por Coordenador-Geral; as Coordenações, 
por Coordenador; o Gabinete e os Serviços, por Chefe. 
 
 
c) Competências e Atribuições das Áreas 
 

Departamento do Regime Geral de Previdência Social - DRGPS 

 

Ao Departamento do Regime Geral de Previdência Social compete coordenar, 
acompanhar, avaliar e supervisionar as ações do Regime Geral de Previdência Social nas áreas de 
benefícios e custeio, coordenar, acompanhar e supervisionar a atualização e a revisão dos planos de 
custeio e de benefícios do Regime Geral de Previdência Social em articulação com a Secretaria da 
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Receita Federal do Brasil, desenvolver projetos de racionalização e simplificação do ordenamento 
normativo e institucional da Previdência Social, elaborar projeções e simulações das receitas e 
despesas do Regime Geral de Previdência Social, coletar e sistematizar informações 
previdenciárias, acidentárias, sócio-econômicas e demográficas e realizar estudos visando ao 
aprimoramento do Regime Geral de Previdência Social. 

 

Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP 

 

Ao Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público compete coordenar, 
acompanhar, supervisionar e auditar os regimes próprios de Previdência Social dos servidores 
públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, realizar 
estudos técnicos necessários ao aprimoramento dos regimes de previdência no serviço público, 
elaborar e assessorar a confecção de projeções e simulações das receitas e despesas dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, prestar assistência técnica com vistas ao aprimoramento das 
bases de dados previdenciárias, à realização de diagnósticos e à elaboração de propostas de 
reformas dos sistemas previdenciários no serviço público, emitir pareceres para acompanhamento 
dos resultados apresentados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios na organização dos 
seus regimes de previdência, administrar o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, bem 
como o Processo Administrativo Previdenciário - PAP, normatizar, em articulação com os demais 
órgãos envolvidos, o Sistema Integrado de Dados e Remunerações, Proventos e Pensões dos 
Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fomentar a 
articulação institucional entre as esferas de governo em matéria de sua competência, coletar e 
sistematizar informações dos regimes de previdência social dos servidores públicos e dos militares 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e fiscalizar as entidades e fundos dos 
regimes próprios de previdência social e suas operações, com vistas ao cumprimento da legislação, 
assim como lavrar os respectivos autos de infração. 

 

Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional - DPSSO 

 

Ao Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional compete subsidiar a 
formulação e a proposição de diretrizes e normas relativas à interseção entre as ações de segurança 
e saúde no trabalho e as ações de fiscalização e reconhecimento dos benefícios previdenciários 
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar as 
ações do Regime Geral de Previdência Social, bem como a política direcionada aos regimes 
próprios de previdência social, nas áreas que guardem inter-relação com a segurança e saúde dos 
trabalhadores, coordenar, acompanhar e supervisionar a atualização e a revisão dos planos de 
custeio e de benefícios, em conjunto com o Departamento do Regime Geral de Previdência Social, 
relativamente a temas de sua área de competência, desenvolver projetos de racionalização e 
simplificação do ordenamento normativo e institucional do Regime Geral de Previdência Social, 
nas áreas de sua competência, realizar estudos, pesquisas e propor ações formativas visando ao 
aprimoramento da legislação e das ações do Regime Geral de Previdência Social e dos regimes 
próprios de previdência social, no âmbito de sua competência, propor, no âmbito da Previdência 
Social e em articulação com os demais órgãos envolvidos, políticas voltadas para a saúde e 
segurança dos trabalhadores, com ênfase na proteção e prevenção e assessorar a Secretaria de 
Políticas de Previdência Social nos assuntos relativos à área de sua competência. 
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1.4. Macroprocessos Finalísticos da Unidade Jurisdicionada 
 

 Na Secretaria de Políticas de Previdência Social os Macroprocessos Finalísticos são 2 
(dois) e estão relacionados à definição de políticas e gestão do Regime Geral de Previdência Social 
RGPS e  do Regime Público de Previdência Social. 

 A condução dos macroprocessos está detalhada no conteúdo do Relatório de Gestão. 

 

1.5. Macroprocessos de Apoio da Unidade Jurisdicionada 
 

 Não se aplica.  

 
1.6. Principais Parceiros Relacionados 
 

Os principais parceiros para os Macroprocessos Finalísticos da SPPS são: 

• Para Gestão do Regime Geral de Previdência Social: Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, 
Advocacia Geral da União – CGU e Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS. 

• Para Gestão do Regime Público de Previdência Social – RPPS: Empresa de Tecnologia 
e Informações da Previdência Social - DATAPREV, Advocacia Geral da União – CGU, Conselho 
Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV, Tribunais de 
Contas dos Estados e dos Municípios, Tribunal de Contas da União, Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC e Conselho Monetário Nacional – CMN. 

 
2.  Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações 
 
 
2.1. Informações sobre o Planejamento Estratégico da Unidade Jurisdicionada 

 

O modelo de planejamento adotado pela Previdência Social está alicerçado na gestão 
estratégica, considerando sempre os direcionadores do “Mapa Estratégico da Previdência Social”, a 
auto-avaliação, e leva em conta o modelo de excelência da Gestão-Pública, com a finalidade de 
aprimorar os processos da organização, propiciando que todos os seus integrantes participem da sua 
estruturação e execução proativamente, focando na satisfação do seu público de interesse. 

A SPPS, como todo o MPS, procura, desde o lançamento do Plano Estratégico da 
Previdência Social direcionar esforços no sentido de difundi-lo a todos os servidores da Previdência 
Social, o que resultará no direcionamento de esforços nos mesmos objetivos e direções, cujos 
resultados já começam a ser colhidos com a melhoria na cultura voltada para o planejamento na 
Unidade e são perceptíveis na avaliação de execução do Plano de Ação Integrado - PAI. 

 

I - Análise do andamento do Plano Estratégico da Secretaria de Políticas de Previdência Social. 
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Os Objetivos Estratégicos da SPPS, desdobrados em Iniciativas que têm as suas 
respectivas ações orçamentárias vinculadas, incluídos no PPA 2012-2015, estão integralmente 
convergentes com o Mapa Estratégico da Previdência Social, conforme tabela adiante: 

 
TABELA I - OBJETIVOS, INICIATIVAS E AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 

OBJETIVOS/ INICIATIVAS/ AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. 

Objetivo 01: Promover ações de inclusão e permanência no sistema previdenciário, conhecendo o perfil do 
cidadão e fortalecendo a educação previdenciária. 
Iniciativa: Aprimorar as informações sobre o perfil do cidadão e o mercado de trabalho. 
Ação 2564: Gestão de Cadastros da Previdência Social. 
Iniciativa: Fortalecer a educação previdenciária com foco na inclusão e fidelização. 
Ação 20GN: Educação Previdenciária e Financeira. 
Objetivo 03: Fomentar políticas e ações de sustentabilidade dos regimes previdenciários, com foco em 
supervisão, controle e gestão de riscos. 
Iniciativa: Intensificar a fiscalização dos regimes próprios e das entidades fechadas de previdência complementar. 
Ação 2276: Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos. 
Iniciativa: Promover políticas de sustentabilidade do sistema previdenciário. 
Ação 2274: Assistência Técnica à Ampliação e Reformas dos Regimes Próprios de Previdência. 
Ação 2304: Estudos e Pesquisas no Âmbito Do Regime Geral de Previdência Social. 
Fonte: Plano Plurianual - PPA  
 

II - Plano Estratégico da Previdência Social 2012-2015. 

Em continuidade ao “Plano Estratégico 2012-2015 – Transformando partes para formar o 
todo”, lançado em 2009, a SPPS elegeu as iniciativas e objetivos estratégicos listados adiante no Plano 
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de Ação Integrado - PAI para execução em 2012, vinculados aos objetivos estratégicos da Previdência 
Social: 

 

  TABELA II - INICIATIVAS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2012 

Iniciativa Estratégica Objetivo Estratégico 

Supervisionar o Fortalecimento das Políticas do 
Regime Geral de Previdência Social 

Fomentar políticas de inclusão de pessoas e de sustentabilidade 
dos regimes 

Realizar auditorias indiretas Intensificar a supervisão dos regimes próprios 

Criar e unificar o cadastro dos servidores públicos 
brasileiros (CNIS/RPPS) 

Conhecer o perfil do trabalhador e sua família 

Aprimorar e Acompanhar o Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP) 

Aprimorar a prevenção de riscos ocupacionais e mitigar os 
efeitos da incapacidade laboral 

Atualizar e Aperfeiçoar a Normatização 
Relacionada à Incapacidade Laboral 

Aprimorar a prevenção de riscos ocupacionais e mitigar os 
efeitos da incapacidade laboral 

Fonte: AGEIN/MPS 

 

2.2. Informações sobre as Estratégias Adotadas pela Unidade Jurisdicionada 

 

Em consonância com o estabelecido na Portaria MPS nº. 331/2012, a SPPS, na busca da 
construção de uma Previdência Social no País que garanta a seguridade social aos trabalhadores 
brasileiros e suas famílias, em continuidade a estruturação e implantação da cultura do 
planejamento no seu âmbito, estabeleceu no Plano de Ação Integrado – PAI, construído em 2012 e 
aprovado pela Portaria MPS nº. 750, de 29/12/2011, a partir do desdobramento do Plano Plurianual 
(PPA) 2012/2015, suas atividades prioritárias. 

Ele está alicerçado nos seguintes direcionadores estratégicos: Fortalecimento da 
proteção social; Ampliação da cobertura; Excelência do atendimento e controle social; Eficácia na 
supervisão; Inovação da gestão; Gestão estratégica de pessoas; e Modernização da infraestrutura e 
otimização dos recursos. 

O Plano de Ação Integrado é elaborado anualmente, em caráter participativo, 
envolvendo todos os níveis gerenciais da SPPS para execução no exercício seguinte. É composto 
por um conjunto de Ações Estratégicas classificadas por projetos ou atividades e suas respectivas 
metas intermediárias as quais são firmadas por meio do Termo de Compromisso de Resultados, 
junto à Secretaria-Executiva do MPS.  

As Ações Estratégicas constantes do Plano de Ação Integrado 2012 da SPPS são 
projetos ou atividades prioritárias, que estão detalhadas em seu escopo, cronograma, recursos 
necessários, identificação da equipe de trabalho, meta intermediária de desempenho institucional e 
metas de desempenho individual pactuadas com os servidores, que serão acompanhadas por meio 
de indicadores de desempenho e suas respectivas metas, constituindo o vetor considerado como 
Meta Intermediária, prevista no Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, que trata da Avaliação 
de Desempenho Institucional. 

Os Objetivos Estratégicos e as Ações Estratégicas da SPPS são monitoradas 
mensalmente pela Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação Institucional - AGEIN. 

O PAI 2012 representa o alinhamento da estratégia da SPPS com o conjunto do MPS. 

A SPPS implementou no decorrer de 2012  9 (nove) Ações Estratégicas, elencadas na 
tabela adiante, com os seus respectivos percentuais de execução: 
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TABELA III - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO 2012 

Nº Ações Estratégicas do Plano de Ação Integrado 2012 
% de 

Execução 
2012 

1 Supervisionar o fortalecimento das políticas do Regime Geral de Previdência Social  109,75 

2 
Criar e unificar o cadastro dos servidores públicos brasileiros: Sistema dos Regimes 
Próprios de Previdência Social - SRPPS 

79,43 

3 
Promover a Educação Previdenciária nos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS) 

0,00 

4 Aprimorar e acompanhar o Fator Acidentário Previdenciário (FAP) 97,83 

5 Atualizar e aperfeiçoar a normatização relacionada à incapacidade laboral 78,39 

6 
Modernizar o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – 
CADPREV 

93,75 

7 Realizar auditorias diretas 119,75 

8 Realizar auditorias indiretas 86,70 

9 
Elaborar projeto de Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência 
Social – RPPS 

20,00 

PERCENTUAL MÉDIO DE AVALIAÇÃO ANUAL: 109,97% 

Fonte: AGEIN/MPS 
 

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS pode-se dizer que os 
resultados de 2012 foram positivos, com aumento da arrecadação em termos real e manutenção da 
necessidade de financiamento no patamar de 0,9% do PIB, o mesmo patamar observado em 2011.  
A arrecadação liquida, em termos reais, cresceu 6,4% em 2012 em relação a 2011, saltando, a 
preços de dezembro de 2012 (INPC/IBGE), de 266,8 bilhões para R$ 283,7 bilhões. A despesa, em 
termos reais, na mesma comparação, cresceu 6,7%, passando de R$ 305,6 bilhões, em 2011, para 
R$ 326 bilhões em 2012. Como resultado desse desempenho, a necessidade de financiamento do 
RGPS, a preços de dezembro de 2012 (INPC), foi de R$ 42,3 bilhões em 2012, crescimento de 9% 
em relação ao valor observado em 2011 (R$ 38,8 bilhões). Em valores nominais, o resultado do 
RGPS de 2012 apontou uma arrecadação liquida de R$ 275,8 bilhões e uma despesa de R$ 316,6 
bilhões, gerando uma necessidade de financiamento de R$ 40,8 bilhões. 
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GRÁFICO I – EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO LÍQUIDA, DESPESA COM BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS E RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO RGPS DE 2008 A 2012 (EM R$ 
BILHÕES DE DEZEMBRO DE 2012/INPC). 
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Fonte: Fluxo de Caixa INSS; Informar/DATAPREV. 
Elaboração: SPPS/MPS. 

Já a necessidade de financiamento, como proporção do PIB, em 2012, foi de 0,9% do 
PIB, mantendo a proporção observada em 2011. 

 
GRÁFICO II – EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO LIQUIDA, DESPESA E NECESSIDADE DE 
FINANCIAMENTO DO RGPS DE 2008 A 2012, COMO PROPORÇÃO DO PIB DE CADA 
ANO. 
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Fonte: SPPS/MPS e IBGE. 
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Em dezembro de 2012, a quantidade de benefícios emitidos para pagamento chegou a 
30,0 milhões, aumento de 3,5% (+1 milhão de benefícios), quando comparado a dezembro de 2011. 
Os Benefícios Previdenciários apresentaram, nessa mesma comparação, os maiores aumentos, em 
termos absolutos, +851,0 mil benefícios (+3,5%), seguido dos Benefícios Assistenciais, que tiveram 
incremento de +149,0 mil benefícios (+3,9%), e dos Benefícios Acidentários, com aumento de +5,4 
mil benefícios (+0,6%), conforme pode ser visto na Tabela IV a seguir: 

 
TABELA IV – QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS EMITIDOS – RGPS – DEZ/2011, NOV/2012 E 

DEZ/2012 
dez/11 nov/12 dez/12 Var. % Var. %

( A ) ( B ) ( C ) ( C / B ) ( C / A )
TOTAL 29.051.423       29.998.480        30.057.265        0,2 3,5

PREVIDENCIÁRIOS + ACIDENTÁRIOS 25.176.323       25.986.497        26.032.855        0,2 3,4

PREVIDENCIÁRIOS 24.341.783       25.144.476        25.192.966        0,2 3,5
   Aposentadorias 16.139.303       16.679.792        16.725.927        0,3 3,6

          Idade 8.457.025         8.769.148          8.798.101          0,3 4,0

          Invalidez 3.009.635         3.062.409          3.065.611          0,1 1,9

          Tempo de Contribuição 4.672.643         4.848.235          4.862.215          0,3 4,1

   Pensão por Morte 6.797.204         6.962.177          6.976.263          0,2 2,6

   Auxílio-Doença 1.263.029         1.337.974          1.329.207          (0,7) 5,2

   Salário-Maternidade 74.009              85.649               82.716               (3,4) 11,8

   Outros 68.238              78.884               78.853               (0,0) 15,6

ACIDENTÁRIOS 834.540            842.021             839.889             (0,3) 0,6
   Aposentadorias 173.759            181.157             181.599             0,2 4,5

   Pensão por Morte 123.930            122.450             122.331             (0,1) (1,3)

   Auxílio-Doença 179.098            177.690             175.145             (1,4) (2,2)

   Auxílio-Acidente 288.673            294.936             295.318             0,1 2,3
   Auxílio-Suplementar 69.080              65.788               65.496               (0,4) (5,2)

ASSISTENCIAIS + EPU 3.875.100         4.011.983          4.024.410          0,3 3,9

ASSISTENCIAIS 3.849.895         3.986.998          3.999.462          0,3 3,9
   Amparos Assistenciais - LOAS 3.595.337         3.757.272          3.771.842          0,4 4,9

          Idoso 1.687.826         1.744.474          1.750.121          0,3 3,7

          Portador de Deficiência 1.907.511         2.012.798          2.021.721          0,4 6,0

   Rendas Mensais Vitalícias 254.558            229.726             227.620             (0,9) (10,6)

          Idade 59.540              50.787               50.042               (1,5) (16,0)

          Invalidez 195.018            178.939             177.578             (0,8) (8,9)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO (EPU)  (1) 25.205              24.985               24.948               (0,1) (1,0)  
Fontes: Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS; Boletim Estatístico da Previdência Social – BEPS. 
Elaboração: SPPS/MPS. 
Obs.: Os benefícios assistenciais, embora operacionalizados pelo INSS, estão sob a responsabilidade do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
 

O Gráfico III apresenta a evolução da quantidade de segurados optantes pelo Programa 
de Microempreendedor Individual por mês, de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Entre janeiro 
de 2010 e janeiro de 2011, o número de MEIs passou de 70,3 mil para 843,7 mil (1.100%). Desse 
mês para janeiro de 2012, essa quantidade aumentou para 1,8 milhões, um crescimento de 112%. 
No ano de 2012, o aumento total de MEIs foi de 49%, chegando a 2,7 milhões de empresários em 
dezembro. 
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GRÁFICO III – NÚMERO TOTAL DE OPTANTES PELO MEI POR MÊS – 2010 A 2012 
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Fonte: Secretaria de Receita Federal do Brasil. 
 

Departamento do Regime Geral de Previdência Social 

 

No âmbito da Coordenação-Geral de Estatística, Demografia e Atuária (CGEDA) foram 
produzidos e divulgados (disponíveis na página do MPS, na internet) os Boletins Estatísticos de 
Previdência Social, em português e inglês. Trata-se de publicação mensal da SPPS, elaborada pela 
própria CGEDA, que apresenta uma coletânea de dados sobre benefícios e arrecadação da 
Previdência Social, o fluxo de caixa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, ainda, 
informações de indicadores econômicos e dados populacionais. Foram também publicadas duas 
edições do BEPS Regional, com dados previdenciários das regiões brasileiras e seus respectivos 
estados, bem como atualizados os dados de arrecadação e pagamento de benefícios nos municípios 
disponíveis na página do MPS na internet. Também foi lançado o Anuário Estatístico da 
Previdência Social, com vastas informações sobre benefícios, fluxo de caixa, cobertura 
previdenciária e outros, com dados até 2011 (também disponível na página do MPS na internet). Foi 
produzido, ainda, o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2011, com dados 
detalhados sobre acidentes do trabalho registrados e liquidados. Foram realizados cerca de 120 
atendimentos relacionados ao fornecimento de dados para outras áreas da Previdência Social e 
usuários externos. A CGEDA desenvolveu, ainda, estudos para a atualização do modelo de projeção 
de longo prazo de receitas e despesas do RGPS, que passará a ser utilizado a partir de março de 
2013. 

Como resposta ao Acórdão nº 3252 – 2012 TCU, foi elaborada a Nota Técnica nº 
23/2012/MPS/SPPS/CGEDA, de 13 de setembro de 2012. O Acórdão determinava que os 
Ministérios da Fazenda e da Previdência Social, em conjunto com o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MP, envidassem esforços no sentido de informar o valor do impacto fiscal 
das ações judiciais de natureza previdenciária e não previdenciária no anexo de riscos fiscais, ao 
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que foi contestado que a responsabilidade por informar dados desse anexo era da Secretaria de 
Orçamento Federal – SOF/MP e da Assessoria Econômica do MP e, no caso das ações judiciais de 
natureza previdenciária, da Procuradoria Federal Especializada do INSS, órgão vinculado à 
Advocacia Geral da União. 

Na Coordenação-Geral de Legislação e Normas – CGLEN foram produzidos: análises 
de proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional; análise de demandas do INSS, de 
segurados e de diversos órgãos; minutas de decretos, portarias, medidas provisórias e anteprojetos 
de leis, bem como a emissão de Notas Técnicas como forma de esclarecimento mais detalhado de 
temas que envolvem a Previdência Social. Foram expedidos cerca de: 268 pronunciamentos; 397 
respostas a demandas recebidas via e-mail; 537 atendimentos a segurados e contribuintes; 241 
participações em reuniões técnicas. Foram ministradas 5 palestras e houve 7 participações em 
congressos/conferências, fóruns, cursos de capacitação e seminários. 

Também cabe destacar a realização de um trabalho intenso do ponto de vista de 
negociações, como suporte técnico à Assessoria de Assuntos Internacionais da Secretaria Executiva 
– AAINT/SE, com vistas à celebração de Acordo Internacional de Previdência Social com a Coréia 
do Sul e de Ajuste Administrativo com Portugal. 

Além disso, foi dado suporte técnico à Assessoria de Assuntos Parlamentares – 
ASPAR/GM, quando solicitado por parlamentares esclarecimentos sobre a aplicação da legislação 
previdenciária como um todo ou em casos específicos de proposições legislativas afetas à área 
previdenciária. 

Entre as ações e atividades da Secretaria de Políticas de Previdência Social, no âmbito 
do Departamento do Regime Geral de Previdência Social, compete apontar a participação efetiva da 
CGLEN em reuniões multilaterais do SGT-10 (Subgrupo de Trabalho sobre relações de emprego, 
saúde e seguridade social); bem como a participação nos seguintes Grupos de Trabalho e 
Comissões: Grupo de Trabalho Interministerial da Pesca; Grupo de Trabalho Interministerial da 
Pessoa com Deficiência; Grupo de Trabalho Interministerial constitutivo do Comitê Executivo para 
a Agenda Nacional do Trabalho Decente, bem como no Subcomitê de Promoção da Igualdade 
Racial no âmbito deste comitê; Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI; Grupo de 
Trabalho Interministerial que objetiva acompanhar, discutir, analisar e avaliar as propostas do 
"Projeto de Redução da Informalidade por meio do Diálogo Social”, coordenado por representante 
do MPS; Grupo de Trabalho que trata do Reajustamento dos benefícios previdenciários; Grupo de 
Trabalho Interministerial do novo CNIS; Grupo de Trabalho Interministerial do Segurado Especial, 
Grupo de Trabalho dos Aposentados, Grupo de Trabalho Interministerial dos Trabalhadores Rurais 
Empregados e Grupo de Trabalho Interministerial do Microempreendedor Individual.  

Além disso, a CGLEN participou da elaboração de propostas legislativas de interesse do 
poder executivo na área previdenciária com vistas ao aprimoramento da legislação para coibir 
fragilidades legislativas que permitem fraude. 

A CGLEN também atuou como órgão revisor das informações referentes à legislação 
previdenciária do Anuário Estatístico da Previdência Social e das seguintes cartilhas e folders: 
Cartilha do Programa de Educação Previdenciária; Cartilha do Atleta Profissional; Cartilha da 
Proteção Social para o Cooperativismo; folders do Índio e da Índia perante a Previdência Social; 
dos Quilombolas perante a Previdência Social, dos Benefícios da Previdência Social e do 
Almanaque da Previdência Social. 

No ano de 2012, a Coordenação-Geral de Estudos Previdenciários (CGEPR) 
sistematizou as informações necessárias para a divulgação mensal do resultado do RGPS e publicou 
os resultados do RGPS nos Informes da Previdência Social, disponíveis no sítio do MPS. Produziu 
ainda notas técnicas sobre assuntos variados sob demanda externa e interna ao MPS. 
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A CGEPR prosseguiu, em 2012, com a parceria com o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE no projeto “Redução da Informalidade por meio 
do Diálogo Social”. Esse projeto teve início ainda no ano de 2009, foi avaliado pela instituição 
financiadora em 2012, ano em que deveria ser encerrado, e, devido às boas avaliações que recebeu, 
foi prorrogado até 2014. O projeto visa, por meio de projetos pilotos de diferentes setores de 
atividade econômica e em diferentes conjunturas socioeconômicas, entender os motivos da 
informalidade nesses setores para, em seguida, propor medidas que viabilizem a formalização dos 
trabalhadores. 

Como atividade anual da CGEPR, foi calculada a taxa de cobertura de proteção social 
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/IBGE, mas também foi possível 
efetuar o cálculo pelo Censo Demográfico/IBGE. Ambos os cálculos deram origem aos artigos: 
“Evolução Recente da Proteção Previdenciária e seus Impactos sobre o Nível de Pobreza" e 
“CENSO 2010 – Um Panorama da Proteção Previdenciária no Brasil”, apresentados nos Informes 
de Previdência Social, Volume 24, nºs 10 e 07, respectivamente. Os Informes podem ser 
encontrados no sítio do MPS (http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=343). 

Foram elaboradas, em novembro, duas notas técnicas em resposta ao Acórdão Nº 2059 
– 2012 TCU, uma relativa a auxílio-reclusão (NT CGEPR nº 29/2012) e outra relativa a auxílio 
acidente (NT CGEPR nº 30/2012). O referido Acórdão trata-se de auditoria nos sistemas públicos 
de previdência, com o objetivo de investigar questões relativas ao financiamento, apuração de 
resultado e equilíbrio de suas contas. 

Além dessas atividades, a CGEPR participou, ao longo do ano de 2012, de diversos 
grupos de trabalho: Grupo de Apoio Técnico ao CODEFAT, organizado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego; Comitê técnico-executivo do projeto “Redução da Informalidade por meio do 
Diálogo Social”, organizado pelo DIEESE; Comitês do Programa Brasil Maior, organizado pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC; Oficina sobre Sistema de 
Indicadores de Direitos Humanos, organizada pela Secretaria de Direitos Humanos – SDH; Grupo 
Técnico-Executivo – GTE do Direito ao Trabalho para elaboração do Sistema Nacional de 
Indicadores de Direitos Humanos, organizado pela SDH; Grupo de Trabalho de Indicadores no 
âmbito do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação e Legalização de Empresas e 
Negócios – CGSIM, organizado pelo MDIC. 

No âmbito de ações de inclusão previdenciária, o Departamento do Regime Geral de 
Previdência Social continuou, em 2012, a envidar esforços, para ampliação da cobertura 
previdenciária no Brasil, que vem sendo ampliada em função da combinação da expressiva geração 
de empregos formais com ações de inclusão. Entre 2003 e 2011, o número de contribuintes para o 
Regime Geral aumentou de cerca de 39,8 para 64,3 milhões, um incremento de 24,4 milhões. 
Houve um aumento, em média, de 3 milhões a mais de contribuintes para o Regime Geral por ano. 

Entre as ações de inclusão previdenciária cabe destacar o Microempreendedor 
Individual (MEI), que tinha um total de 771 mil inscritos no final de 2010 e, em dezembro de 2012, 
havia alcançado a marca de 2,665 milhões. Portanto, nos anos de 2011 e 2012 foram quase 2 
milhões de inscritos no MEI. Parte deste sucesso se deve a redução da alíquota de contribuição do 
MEI de 11% para 5% do salário mínimo que foi estabelecida em abril de 2011 por meio da Medida 
Provisória nº 529, posteriormente convertida na Lei nº 12.470. Em 2012, também por alteração 
legal, foi ampliado o faturamento permitido do MEI de R$ 36 mil para R$ 60 mil anual. 

Também em 2011 estendemos a redução da alíquota de 5% do salário mínimo, ou seja, 
R$ 33,90 em 2013, para os segurados facultativos de baixa renda inscritos no Cadastro Único. No 
final de 2012, foi alcançada a marca de 372 mil pessoas que aderiram a essa nova modalidade de 
contribuição, na sua grande maioria mulheres. 
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Outra importante medida diz respeito à regulamentação do preceito constitucional de 
adoção de critérios diferenciados de concessão de aposentadoria para pessoas com deficiência. Há 
um Projeto de Lei que já foi aprovado no Senado, e se encontra atualmente na Câmara, que 
regulamenta a matéria, permitindo as pessoas com deficiência se aposentarem com tempo reduzido 
de contribuição, sem aplicação do fator previdenciário.  

No âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cabe enfatizar que no final de 
2012 chegamos a marca de 30 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais pagos 
mensalmente em dia para a população brasileira. Esses benefícios são responsáveis por retirar da 
pobreza cerca de 23,7 milhões de brasileiros. Cerca de 2 em cada 3 municípios brasileiros recebem 
mais recursos do INSS do que do FPM. Todos esses dados demonstram a grande importância social 
da Previdência em nosso país. 

Contudo, precisamos garantir proteção social à sociedade brasileira sem descuidar da 
sustentabilidade fiscal. Nos anos de 2011 e 2012 a necessidade de financiamento do Regime Geral 
de Previdência Social ficou em cerca de 0,9% do PIB, sendo tal patamar o mais baixo prevalecente 
no período de 2001 a 2012. Em 2006 e 2009, a necessidade de financiamento foi de, 
respectivamente, 1,8% e 1,3% do PIB. Esse resultado foi obtido pela combinação de estabilidade da 
despesa e aumento da arrecadação como proporção do PIB. 

Apesar dos bons resultados nos anos de 2011 e 2012 há pressão sobre as contas da 
Previdência em função do processo de envelhecimento populacional. Nas próximas quatro décadas 
a população idosa deve crescer, em média, em cerca de 1 milhão por ano, chegando a 64 milhões 
pessoas com 60 anos ou mais de idade em 2050. Atualmente a população idosa responde por cerca 
de 10% da população total, patamar que deve se elevar para cerca de 30% em 2050. 

 

Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público 

 

O Governo Brasileiro, por intermédio do Ministério da Previdência Social, após 
autorização da Comissão de Financiamento Externo/Secretaria de Assuntos 
Internacionais/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, iniciou negociações em 2010 com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para a contratação de empréstimo de US$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares), com a finalidade de implementar o Programa de Apoio à 
Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social – PROPREV – Segunda Fase, no 
montante total de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), com o aporte de US$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares) da União, ou seja, 50% de recursos externos e 50% da 
União). 

Em 2012 o Senado Federal autorizou a contratação do empréstimo junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no entanto a celebração do acordo de empréstimo foi 
adiado para 2013, após a publicação do Orçamento da União. 

O PROPREV - Segunda Fase será estruturado em 02 (dois) grandes Componentes: I – 
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS, atendendo pelo menos 50 
(cinquenta) municípios, contemplando o  recadastramento de servidores ativos, inativos e de 
pensionistas,  doação de equipamentos de informática (microcomputadores, servidores de rede e 
scanners), destinados a viabilizar a modernização da estrutura tecnológica e para implantação de 
sistema de gestão SIPREV), fornecido gratuitamente pelo MPS, capacitações de servidores e de 
dirigentes vinculados aos órgãos gestores de regimes próprios de previdência; e, II – PRODUÇÃO, 
INTERNALIZAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO PARA A SECRETARIA DE 
POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  com forte ênfase na contratação de empresas para a 
realização de pesquisas e estudos de temas variados de interesse da Previdência Social Brasileira, 
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como:  a) Saúde e Segurança do Trabalhador; b) Demografia; c) Perfil de Entrada e de Saída de 
Segurados dos RPPS; d) Coordenação entre o RGPS e os RPPS; e) Compensação Previdenciária 
entre os RPPS; f) Envelhecimento e Dependência de Beneficiários dos RPPS; g) Publicações de 
Livros da Coleção “Previdência Social”, e h) capacitações de auditores fiscais dos tribunais de 
contas estaduais, municipais  e da União  em matéria previdenciária. 

A Ação de Auditoria dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos, inserida no 
contexto da Ação nº 2276 do PPA, compreende a verificação, por meio de auditorias diretas e 
indiretas, do cumprimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, dos critérios 
gerais de organização e funcionamento previstos na Lei n° 9.717/98 e nos atos normativos 
expedidos pelo MPS. Além das auditorias, dentro do escopo de supervisão, são efetuadas diversas 
ações de acompanhamento e orientação dos RPPS. 

Os RPPS oferecem cobertura a cerca de 10 milhões de segurados e beneficiários 
(servidores, aposentados e pensionistas), e, apesar de remodelados somente a partir das Leis 
Federais n° 9.717/98 e 10.887/2004, possuem ativos totais garantidores de mais de R$ 160 bilhões 
de reais, sendo um pouco mais de R$ 80 bilhões representados por recursos financeiros aplicados no 
mercado financeiro e de capitais e o restante composto por outros ativos, tais como imóveis, 
royalties e outros recebíveis, alicerçando assim o princípio constitucional de observância do 
equilíbrio financeiro e atuarial e do caráter contributivo. 

Atualmente, aproximadamente 2.000 entes federativos detém RPPS totalmente ativos, e 
outros, 300 se encontram em processo de extinção, alguns deste em busca de revisão da medida no 
sentido de restabelecer o regime próprio, portanto são mais de 2.300 entes federativos a serem 
supervisionados por meio de auditorias diretas e indiretas, e incluídos no planejamento das ações de 
auditoria direta, em conformidade com o Indicador de Planejamento de Auditoria – IPA e com as 
demais diretrizes estabelecidas em Orientações Internas da Secretaria de Políticas de Previdência 
Social – SPPS . 

Buscando dar maior celeridade e abrangência das ações de auditoria direta, durante o 
exercício de 2012, iniciou-se, no âmbito da Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, 
Contabilidade e Investimentos – CGACI, a implementação de novos processos de trabalho, para 
tanto, procedeu-se a levantamento, análise e o desenvolvimento de novas ferramentas e 
metodologias a serem aplicadas às auditorias a partir de 2013, com foco, inicialmente, na realização 
de auditoria prévia nos entes federativos, e, após, a incorporação da supervisão baseada em riscos, 
por meio do monitoramento contínuo dos RPPS. Paralelamente, ainda durante o exercício de 2012, 
segundo os preceitos do Manual de Auditoria vigente, foram concluídas 389 auditorias diretas. 

Em números absolutos, as ações de auditorias diretas realizadas com o intuito de 
identificar possíveis impropriedades na gestão dos RPPS sofreram incremento de 25% em 
comparação com o exercício anterior (307), correspondendo a mais de 150% da meta estabelecida 
para o exercício (250). As auditorias geraram a emissão de 316 Notificações de Auditoria-Fiscal – 
NAF e 148 Representações Administrativas comunicando situações de desconformidade ao 
Ministério Público Federal e Estadual, Tribunais de Contas, entre outros, dentro do respectivo 
campo de atuação. Além disso, em 2012, foram recepcionadas 124 denúncias que noticiavam o 
descumprimento das normas gerais aplicáveis aos RPPS, e, dentre estas e as anteriormente 
recebidas, foram analisadas e instruídos 120 processos decorrentes. 

As irregularidades notificadas em auditoria direta são analisadas e julgadas por meio do 
Processo Administrativo Previdenciário – PAP, sendo que, em 2012, foram instaurados 226 
processos, decorrentes das 316 NAF emitidas. No âmbito do PAP, incluindo processos instaurados 
em exercícios anteriores, foram emitidas 65 Decisões de Notificação, 176 Despachos Decisórios, 26 
Decisões de Recurso, 294 Despachos de Justificativas, 44 Informações Judiciais para atender 
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requisições do Poder Judiciário Federal e 54 informações sobre o andamento dos processos a 
diversos órgãos externos de controle, investigação e fiscalização. 

É importante destacar que, a partir de fatos constatados em auditorias anteriores e das 
informações fornecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Banco Central, foi 
identificada a necessidade de planejar ações integradas de auditorias específicas de investimentos, 
em 59 entes, realizadas no primeiro semestre de 2012, com a finalidade de aprofundar a verificação 
de três aspectos principais relacionados aos investimentos dos RPPS, em relação aos quais foram 
identificadas operações atípicas: a) aplicações realizadas em fundos de investimento em crédito 
privado, b) operações de compra e venda de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional ou por 
ele securitizados, e, c) atuação, junto aos RPPS, de empresas de consultoria na área de 
investimentos, de corretoras e distribuidoras de valores. Os resultados destas auditorias foram 
consolidados em uma Representação encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal, 
CVM, Banco Central do Brasil, Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público dos Estados, 
Tribunais de Contas dos Estados, constituindo em um importante passo para conferir maior 
efetividade à supervisão dos investimentos dos RPPS, com a identificação de responsáveis por 
supostos desvios de patrimônio dos segurados e beneficiários dos RPPS.  

Entre outras atividades inerentes, por meio de auditoria indireta, são realizados 
periodicamente batimentos entre as informações constantes dos diversos demonstrativos enviados 
ao Ministério da Previdência Social pelos RPPS na busca da consistência das informações e da 
verificação dos critérios para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, o que 
demanda o encaminhamento de centenas de notificações solicitando esclarecimentos, configurando 
assim grande demanda de trabalho de análise e controle. 

A supervisão, mediante auditoria indireta, da evolução dos investimentos dos RPPS e de 
sua conformidade à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010, envolveu a 
emissão de 705 notificações de desconformidade no preenchimento do Demonstrativo de 
Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, 124 pareceres de adequação à referida resolução 
e, a análise de 5.098 Demonstrativos da Política de Investimentos - DPIN (entre irregulares e 
regulares), que contempla também a verificação dos entes que obrigatoriamente devem comprovar a 
certificação do responsável pela gestão de recursos do RPPS. Referidas análises tiveram 
significativo salto qualitativo em função do desenvolvimento dos relatórios gerenciais do DAIR, 
possibilitando um acompanhamento mais efetivo dos recursos acumulados pelo sistema como um 
todo e o estabelecimento de parâmetros para verificar má gestão dos recursos ou indício de desvios.  

Com o intuito de aprimorar os mecanismos de gestão dos recursos previdenciários foi 
editada a Portaria MPS n° 170/2012, de 25.04.2012, prevendo diversas obrigações correlatas, tais 
como, a da instituição do comitê de investimentos dos RPPS, a realização de processo de 
credenciamento das instituições escolhidas para receber as aplicações e a utilização de formulário 
de autorização de aplicação e resgate, para registro da motivação das decisões de investimentos. 

No tocante ao acompanhamento do critério “Equilíbrio Financeiro e Atuarial”, princípio 
sob o qual se assentam todas as demais normas gerais dos RPPS, foram intensificadas as ações de 
auditorias indiretas com base nos Demonstrativos de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, 
tendo sido realizadas 1.859 análises (incremento de 7% em relação ao exercício anterior). Como 
resultados destas análises, 580 entes federativos foram considerados em situação de conformidade, 
655 Notificações de Irregularidade Atuarial – NIA foram emitidas, e, em decorrência das 
impugnações e justificativas apresentadas às notificações (inclusive daquelas anteriores ainda não 
regularizadas), foram emitidos 624 Despachos de Atuária, comunicando ao ente o seu resultado. 
Com vistas ao melhor dimensionamento dos compromissos dos planos de benefícios dos RPPS e 
das alíquotas de equilíbrio foi revisto o Manual de Preenchimento do DRAA e aperfeiçoada a 
análise de razoabilidade dos cálculos atuariais por meio do Aplicativo de Atuária. 
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Importante mencionar também que, além da supervisão dos cálculos atuariais dos RPPS 
dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, este departamento, por meio da CGACI, é o 
responsável pela elaboração do cálculo atuarial do regime de previdência dos servidores públicos 
civis da União que, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, integrar os anexos dos 
Projetos de Leis de Diretrizes Orçamentárias – PLDO da União, e são utilizadas para elaboração das 
projeções atuariais de receitas e despesas apresentadas no Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária - RREO da União de dezembro de cada ano. O cálculo atuarial para o exercício de 
2012 evidenciou um déficit atuarial da ordem de R$ 1,107 trilhão, a uma taxa de 6% ao ano, 
embora inexistindo ativos acumulados, chegando a R$ 9,71 trilhões a uma taxa de 0%, situação 
bastante realística, como dito, considerando a inexistência de ativos vinculados ao regime próprio. 
Dentre as ações para as possíveis medidas para tratamento do passivo atuarial, tem em andamento 
proposta anteprojeto de lei dispondo sobre a reestruturação do RPPS da União e estruturação de 
Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores da União – RPPSU e 
soluções de equacionamento do déficit. 

No exercício de sua competência, objetivando o cumprimento das normas gerais de 
contabilidade e atuária, sob as quais deve se assentar a organização dos RPPS, foram realizadas, 
além das verificações em auditoria direta, 3.788 análises dos Demonstrativos Contábeis dos RPPS 
(incremento de 40%, em relação ao exercício anterior), no tocante ao Plano de Contas e aos 
Procedimentos Contábeis previstos na Portaria n° 916/2003 e alterações. Visando assegurar a 
demonstração da real situação patrimonial e financeira dos RPPS, foram desenvolvidos novos 
procedimentos de análise do registro das reservas matemáticas previdenciárias, com a utilização de 
planilhas de cálculo e a emissão de 87 Notificações de Acompanhamento Contábil - NAC.  

Dentro desse escopo, foi dada continuidade a realização de estudos visando o 
aperfeiçoamento do Plano de Contas aplicado aos RPPS para melhoramento da mensuração das 
obrigações previdenciárias e a articulação com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, 
objetivando a adequação e modernização da Contabilidade Pública Nacional. Neste tocante, sem 
afastar da codificação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e no contexto de sua 
competência legal, o MPS, por intermédio do DRPSP fez publicar no seu sítio na internet a 
atualização do Anexo I da Portaria n° 916/2003, com a Estrutura do Plano de Contas para os RPPS, 
alinhando-a às diretrizes emanadas pela STN.  

Para supervisionar o cumprimento do caráter contributivo, diversas atividades 
continuaram sendo direcionadas para o acompanhamento do repasse das contribuições aos 
respectivos RPPS, bem como, do pagamento dos valores relativos acordos de parcelamento 
firmados.  Este acompanhamento é efetuado pela Coordenação Geral de Normatização e 
Acompanhamento Legal – CGNAL por meio da análise do documento denominado Comprovante 
do Repasse, de envio bimestral. Durante o exercício de 2012 foram iniciados dois projetos 
objetivando o aperfeiçoamento e o acompanhamento do repasse das contribuições: a nova 
funcionalidade do CADPREV que possibilitará o encaminhamento eletrônico dos termos de 
parcelamento e a unificação dos Comprovantes do Repasse e Demonstrativos Previdenciários, e 
possibilidade de batimento automático, a serem implantados no início de 2013.   

No ano de 2012 foram analisados mais de 12.000 Comprovantes de Repasse, além de 
485 Termos de Acordo de Parcelamento de Débitos, totalizando mais de R$ 2,5 bilhões de 
contribuições parceladas. Do resultado desta análise foram emitidas 2.433 notificações de 
irregularidade. É importante destacar que esse acompanhamento possibilita um considerável 
aumento dos recursos acumulados pelos RPPS e investidos no mercado financeiro, visando ao 
atendimento do princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial. 

Em alguns dos Comprovantes do Repasse e termos de parcelamento analisados foram 
detectados indícios de irregularidades com o objetivo de emissão indevida do CRP, resultando em 
prejuízo aos RPPS. Como medida corretiva dessa situação, foram encaminhadas 22 Representações 
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Administrativas ao Ministério Público Federal, visando a apuração de eventual ocorrência do crime 
de falsidade ideológica, somando-se aquelas encaminhadas em decorrência de auditoria direta.  

Destaca-se novamente o grande volume de leis e decretos encaminhados ao Ministério 
da Previdência Social pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, que durante o ano de 2012 
resultaram em 4.740 análises de legislação. Essas legislações tratam, principalmente, da criação ou 
reestruturação dos RPPS, definição de regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios, e 
fixação de alíquotas de contribuição. Esse rotineiro trabalho é de suma importância para verificação 
do atendimento dos princípios constitucionais previstos no artigo 40 da Constituição Federal e na 
legislação infraconstitucional, sendo o seu resultado um dos elementos verificados para a emissão 
do CRP. 

Também em decorrência da análise da legislação, foram encaminhadas aos entes 
federativos 18 Notificações de Irregularidade na Legislação - NIL e 714 mensagens de 
irregularidades relacionadas com as formalidades exigidas para o seu envio, sempre acompanhadas 
de orientação sobre os procedimentos de adequação a serem adotados. 

Alguns entes federativos que não acataram a orientação e supervisão exercida pelo 
Ministério da Previdência Social tem buscado obter por meio de ações judiciais a emissão do CRP. 
Para subsidiar a defesa da União nessas ações, foram elaboradas 77 informações, contendo 
subsídios de fato e de direito para a demonstração ao Poder Judiciário das razões da não emissão do 
CRP e de sua importância para o fiel cumprimento dos preceitos estipulados pela Lei nº 9.717/1998 
e consequente sustentabilidade dos RPPS. 

Para cumprimento da atribuição de acompanhar e orientar os RPPS, no ano de 2012 
foram respondidas 272 consultas de caráter amplo, relacionadas à legislação, formuladas por 
representantes de vários órgãos e entidades de todos os entes da federação, ou diretamente por 
servidores e cidadãos. Dessas, 61 foram respondidas em forma de parecer, devido a sua maior 
complexidade. Também em cumprimento a essa atribuição foram prestadas informações a diversos 
órgãos externos, sendo 04 informações à Policia Federal, 03 informações ao Ministério Público, 06 
pareceres em Projetos de Lei e em Projetos de Emenda Constitucional enviados pelo Congresso 
Nacional e 20 Pareceres destinados ao INSS, relacionados à análise do período de vigência dos 
RPPS, para fins de pagamento da compensação previdenciária.  

Outra demanda relacionada à prestação de informações diz respeito aos Avisos 
recebidos do TCU, dando notícia de acórdãos que tratam do não cabimento da concessão de pensão 
por morte a dependentes classificados como “pessoa designada”. Todos os avisos recebidos durante 
o exercício de 2012 foram atendidos com a emissão de ofícios, informando que, em razão de 
atuação do DRPSP, foi emitida a Nota Técnica nº 100/2012 do Ministério do Planejamento, que 
afasta a aplicabilidade do art. 217 da Lei 8.112/90, que autorizava a concessão de pensão por morte 
para a pessoa designada, em razão do disposto no art. 5º da Lei 9.717/98. 

Durante o ano de 2012 foram confeccionados 125 Termos de Acordo de Cooperação 
Técnica para fins da compensação financeira entre os RPPS e o RGPS. Esses termos são requisito 
necessário para que os entes possam utilizar o sistema COMPREV e receber os recursos oriundos 
da compensação financeira, prevista no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. 

No que se refere à atribuição normativa, que contempla a realização de estudos para 
subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e parâmetros gerais do sistema de previdência social o 
DRPSP integrou fóruns de discussão no âmbito ou não do Conselho Nacional de Dirigentes 
Estaduais e Municipais de Regimes Previdenciários CONAPREV com vistas à elaboração dos 
seguintes documentos: 
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- Minuta de PL que busca estruturar o Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores da União e criando a unidade gestora única Instituto de Previdência Social 
dos Servidores da União, em fase de discussão em grupos técnicos; 

- Minuta de PL que propõe criação de concurso na modalidade de loteria instantânea 
destinada à composição dos recursos dos RPPS, originário de GT do CONAPREV; 

- Minuta de PL que trata da destinação de recursos do DPVAT para os RPPS, 
originário de GT do CONAPREV; 

- Minuta relativa a aposentadoria especial por risco - PLP nº 555; 

- Minuta da PEC relativa ao CRP; 

- Minuta da PEC dispondo sobre a readaptação funcional; 

- Minuta de PEC tratando da aposentadoria por invalidez e pensão por morte 

- Minuta de PEC de alterações no art. 40 e inclusão de artigo no ADCT; 

- Elaboração da minuta de Orientação Normativa nº 001/2012, relativa à revisão de 
benefícios de aposentadoria por invalidez com base na Emenda Constitucional nº 
70/2012; 

- Minuta de Decreto sobre Câmara de Compensação Financeira entre os regimes 
previdenciários; 

-  Portaria nº 347, de 30/07/2012; 

-  Portaria nº 170 de 25/04/2012; e 

-  Decreto regulamentando o CNIS-RPPS. 

 

Não menos importante que todas as atividades descritas anteriormente foram as 
participações ministrando cursos e palestras em seminários, congressos, e outros eventos, realizados 
por diversas entidades representativas dos RPPS, representando assim, a difusão do conhecimento e 
capacitação dos gestores de previdência, estimulando o desenvolvimento da cultura previdenciária. 
Várias destas participações, tiveram por objetivo a ação institucional do Ministério da Previdência 
Social de difundir o conhecimento das vantagens e responsabilidades para os entes municipais e 
seus servidores na criação e funcionamento de RPPS, fundamentando a decisão dos entes 
federativos cujos servidores efetivos ainda encontram-se vinculados ao RGPS (cerca de 60% dos 
municípios brasileiros), por entender que esta solução além de beneficiar diretamente os servidores 
públicos e garantir seus benefícios futuros, constitui caminho para o incremento da poupança 
interna do País, para a maior visibilidade e fortalecimento dos RPPS e sua menor vulnerabilidade. 

Os resultados alcançados evidenciam o desempenho de toda a equipe na consecução do 
propósito institucional do Ministério da Previdência Social de garantir a proteção social prevista no 
art. 6º da Constituição Federal, mormente quanto ao atendimento das metas estabelecidas. Para 
tanto, as atividades de acompanhamento, supervisão e orientação dos RPPS realizadas pelo 
Departamento têm por escopo buscar a eficácia na supervisão, com a intensificação da orientação, 
acompanhamento, supervisão e controle dos RPPS e a promoção de políticas de sustentabilidade 
dos regimes. Um resultado direto de todas estas ações se reflete na evolução dos recursos 
garantidores dos RPPS, em dezembro de 2011, eram de pouco mais de R$ 110 bilhões, e ao final do 
exercício de 2012, já supera os R$ 160 bilhões de reais. 

 No entanto, a consecução da missão institucional do MPS poderia ser potencializada 
com uma melhor estruturação do Departamento, tanto em termos de quadro de pessoal quanto de 
logística, recursos tecnológicos e de capitação, o que permitiria um melhor desempenho das 
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atividades e para a propositura de metas que atendam aos objetivos estratégicos deste Ministério, 
propiciando resultados mais eficazes para toda a sociedade. 

Registre-se que, além da insuficiência do quadro de Auditores Fiscais, de analistas e de 
pessoal de apoio, há dificuldades operacionais que representam fatores críticos de sucesso 
vivenciados constantemente pelos servidores, que poderão ser minimizadas com uma melhor 
estrutura do Departamento, tais como, a comunicação com os auditores externos quando em 
deslocamento e em auditorias em municípios com redes de cobertura precárias, grandes 
deslocamentos ou meios de transportes ineficientes impactando nos prazos para a realização de 
verificações in loco, sendo os custos de transporte e comunicação muitas vezes suportados pelos 
próprios servidores, falta de adequada estrutura de apoio nas capitais dos estados e nas grandes 
cidades regionais, dificuldade de hospedagem nos municípios e de espaço adequado para a 
realização de auditorias nos entes, entre outros.  

As abrangências e dimensões dos RPPS demandam do Ministério da Previdência 
Social, por intermédio da Secretaria de Políticas de Previdência Social, a atuação efetiva como 
órgão regulador e supervisor, pois esses tendem a ser um instrumento importante para a melhoria 
das contas públicas no Brasil, dado o seu potencial de geração de poupança interna, mediante a 
expansão dos ativos administrados pelos regimes próprios, o que permitirá, em médio e longo 
prazos, aos entes públicos atenderem a contento as demandas previdenciárias dos servidores 
públicos brasileiros, cumprindo assim, o que orienta a Carta Magna. Conforme já salientado, o 
universo atual a ser supervisionado é de cerca de 2.300 entes federativos, e mais de 3.200 entes que 
poderão instituir RPPS, assim, os resultados alcançados poderão ser potencializados com a 
adequação da estrutura do Departamento. Neste sentido, na proposta de minuta da nova lei geral dos 
RPPS, foram inseridos dispositivos que tratam da criação da Secretaria dos Regimes Próprios. 

Por seu turno, no tocante à Ação 10S9, por intermédio da Coordenação-Geral de 
Estudos Técnicos, Estatísticas e Informações Gerenciais – CGEEI deste Departamento, com o apoio 
irrestrito da direção da Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, vem disponibilizando 
aos entes federativos em parceria com a Empresa de Tecnologia da Previdência Social- 
DATAPREV, o SRPPS, Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social, cuja estrutura é 
composta das ferramentas Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Públicos de 
Previdência Social - SIPREV/gestão, ferramenta capaz de integrar todas as informações de cadastro 
dos servidores públicos, Cadastro Nacional de Informações Sociais-CNIS/RPPS Banco de dados 
Nacional e INFORME/CNIS/RPPS gerenciador de relatórios.  

Durante o ano de 2012 ações foram desenvolvidas em parceria com o Ministério do 
Planejamento por intermédio de acordo de cooperação para que o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais dos Regimes Próprios de Previdência Social – CNIS/RPPS possa ficar 
disponível com os recursos tecnológicos necessários que lhe dê a capacidade para a inclusão de 
cerca de 30 milhões de registros num prazo estimado de cinco anos. Nessa previsão, a SPPS 
considera não somente os servidores ativos, aposentados e pensionistas, mas também os 
dependentes desses beneficiários. De acordo com dados mais recentes, a União possui 2 milhões de 
servidores, desses são 957 mil aposentados. 

Essas ações foram incluídas no programa de governo que visa a melhoria da qualidade 
de dados dos servidores públicos federais. O programa foi estendido aos entes federativos estaduais 
municipais e do Distrito Federal objetivando atender no primeiro ano, os estados, capitais e mais 50 
municípios. O projeto será continuado até que sejam atingidos todos os entes federativos com RPPS 
instituídos. Para execução do projeto, o Ministério da Previdência vem contando com recursos 
internos oriundos do Ministério do Planejamento, (orçamento federal) bem como de recursos 
captados de organismos internacionais por meio de acordo de cooperação técnica. 
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Proposta de decreto que regulamenta o artigo 3º da Lei nº 10.887 de 18 de junho de 
2004 que prevê a criação do banco de dados nacional se encontra em tramitação nas instâncias 
administrativas dos Ministérios da Previdência Social e do Planejamento, em fase preparatória para 
envio à Casa Civil da Presidência da República. Estima-se que as informações relativas aos 
servidores públicos estaduais e municipais comecem a ser recepcionadas, em fase de produção, pelo 
CNIS/RPPS, a partir de julho/2013.  

Em 2012 o CNIS/RPPS passou a integrar o parque tecnológico da DATAPREV em 
ambiente de produção e já recebeu informações em caráter experimental de entes federativos que 
fizeram envio de suas bases carregadas no SIPREV/Gestão ao MPS. As informações relativas aos 
servidores públicos federais também estão sendo transmitidos para fins de avaliação atuarial da 
União. 

Durante o ano de 2012, servidores da Coordenação de Estudos Técnicos, Estatísticas e 
Informações Gerenciais participaram de diversos eventos, palestras e simpósios, divulgando 
informações sobre o SRPPS e suas funcionalidades, bem como viabilizando a sua implementação 
em cada ente federativo.  

Aliado ao processo de divulgação em que foram disseminadas a importância da 
utilização, os benefícios e os meios de obtê-lo, buscou-se aprimorar as estratégias educacionais para 
aprendizagem do sistema, oferecendo aos usuários do SIPREV/Gestão alternativas por meio da 
educação à distancia, modalidade de aprendizagem capaz de atingir simultaneamente  grande 
quantidade  de aprendizes, tornando possível levar o SIPREV/Gestão a todos os entes de forma 
linear e disponível  para acesso 24 horas por dia. Registre-se que nesse aspecto o objetivo não foi 
completamente atingido por conta da carência de profissional na área de flash. No ano de 2013 a 
CGEEI tem a expectativa de suprir essa carência e aprimorar as estratégias e atualização do material 
de aprendizagem com a aquisição de servidor da área. 

Foram realizados durante o ano de 2012: 

• 20 treinamentos presenciais para operacionalização do SIPREV/Gestão diretamente 
nas Unidades Federativas ou laboratório localizado nas dependências da Coordenação 
em Brasília.  

• 9 treinamentos para carregamento de base, oportunidade em que os técnicos de 
Tecnologia lotados nos entes federativos ou que os atendem diretamente tiveram 
oportunidade de visualizar os layouts, acessar e conhecer a fundo  a comunidade no 
portal do software público simularem o carregamento da base e ainda  a construção dos 
arquivos que servirão para povoar o SIPREV/Gestão.  

• Atendimento a mais de 230 Entes Federativos alcançando mais de 900 pessoas 
treinadas entre servidores, consultores e técnicos de diversas unidades da federação. 

Registre-se que embora tenha caído a quantidade de entes federativos atendidos em 
relação ao ano de 2011, não houve lapso em relação aos objetivos uma vez que várias ações de 
treinamentos foram direcionadas a um único ente federativo, porém, com o atendimento a vários 
órgãos, atendendo a demanda do projeto que prevê a implantação nos estados e capitais em 
princípio. Considera-se nesse caso a quantidade de servidores das capitais a serem treinados bem 
superiores em relação aos municípios. 

Tendo em vista os interesses efetivados pelos entes federativos em obter o sistema pra 
melhoria da qualidade das informações de seu banco de dados para o melhor controle e gestão de 
seus ativos financeiros e segurados foram registrados cumulativamente 425 planos de trabalho 
firmados com o Ministério da Previdência, um aumento da ordem de 37% dos planos de trabalho 
em relação ao ano de 2011. Inseridos nesse quantitativo registramos 13 estados, 8 capitais e 43 
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municípios que emitiram decretos instituindo o programa de melhoria da qualidade de dados dos 
seus servidores públicos. 

Foram realizadas pelos gestores do Departamento durante o ano de 2012, 23 visitas a 
diversos entes federativos com o intuito de disseminar o SRPPS.   

Compõe o conjunto de documentos firmados para implementação do plano de melhorias 
dos bancos de dados dos servidores, o plano de trabalho, firmado entre o MPS e o ente federativo, o 
decreto, de iniciativa do representante legal do ente federativo e a agenda de trabalho firmada entre 
o MPS e o ente para viabilizar os compromissos de planejamento e execução das atividades 
impostas pelo decreto do ente federativo. 

O envio de informações para o CNIS-RPPS está condicionado à instalação e utilização 
do SIPREV/Gestão. Destaca-se que a maioria dos estados e capitais já estão com ações prévias para 
o carregamento dos dados no SIPREV/Gestão. 

 

Estágio atual do Projeto SRPPS visão SPPS 

O Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social _ 
SIPREV/Gestão: publicada nova versão na Comunidade Siprev do Portal de Software Público em 
05.11.2012 (1ª versão em 27.08.2010), contemplando melhorias propostas por técnicos dos RPPS e 
do MP. A funcionalidade para realização de Censo Previdenciário foi validada por Gestores de 
RPPS que o realizaram com recursos próprios ou com recursos de empresa contratada. Vários entes 
federativos realizaram os censos previdenciários sem solicitar suporte ao MPS, uma vez que o 
SIPREV/gestão encontra-se disponível no portal do software público.  

Para cumprimento de meta do Estado Brasileiro de melhoria dos gastos públicos, o 
SIPREV/Gestão está na plataforma LINUX, com desempenho comprovado para diversos acessos 
simultâneos atendendo as necessidades do Censo Previdenciário. A Comunidade SIPREV foi 
visitada até o dia 28.12.2012 por 21 mil pessoas ligadas a banco de dados. 

O Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regimes Próprios de Previdência 
Social - CNIS/RPPS está disponibilizado em ambiente tecnológico da DATAPREV desde 
16.10.2012 e acessado na rede mundial pelo endereço 
http://www2.dataprev.gov.br/CNISRPPSSPS; mediante senha do CADPREV - Cadastro Nacional 
de Informações Sociais de Regimes Próprios de Previdência Social; requer autorização para 
funcionários e cadastro de senha na internet acessando qualquer demonstrativo ou o comprovante 
de repasse. 

O INFORME/CNIS/RPPS, aplicação de acesso via internet que apresenta os relatórios 
gerenciais decorrentes de tratamento e cruzamento de dados, foi disponibilizado em ambiente 
tecnológico da DATAPREV em 23.10.2012, sendo acessado na rede mundial pelo endereço 
http://www7.dataprev.gov.br/informerpps/srpps/inicial.php. A senha única de gestor regional deve 
ser solicitada por e-mail, mediante ofício digitalizado para o endereço 
SRPPSinforme@previdencia.gov.br. O gestor regional cadastra demais pessoas. Neste sistema estão 
disponíveis as informações oriundas de tratamento de dados, de cruzamento com dados de óbitos e 
outros. 

O Termo de Cooperação Técnica MPOG X MPS do Projeto SRPPS, decididamente foi 
o que potencializou o nível de desenvolvimento atual, não só pelos repasses de recursos financeiros, 
mas pela importância que o Projeto “Melhoria da Qualidade dos Gastos da Folha de Pagamento no 
âmbito do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE”, trouxe às 
atividades objetivando a eliminação de dados inconsistentes e pagamentos indevidos, possibilitando 
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a manutenção e atualização dos dados cadastrais e aperfeiçoamento do SIAPE, medidas que poderá 
ser adotadas pelos demais poderes da União e de outros entes federativos. 

Registra-se a imperiosa necessidade de equipamentos tecnológicos compatíveis e mais 
robustos que permitam o melhor controle e acompanhamento nos testes para geração de arquivos e 
transmissão para o CNIS/RPPS. O plano de ação estratégica que prevê o desenvolvimento e 
implantação do SRPPS deverá ter continuidade em 2013. 

Quanto ao CADPREV, em 2012, foi implementado o novo modelo que permite ao ente 
federativo promover o encaminhamento de demonstrativos com maior celeridade, segurança e 
controle das informações, além de permitir às áreas técnicas do Departamento a realização de ações 
de supervisão com maior agilidade, menor esforço e melhor qualidade, além de dar maior 
transparência aos entes federativos. 

 

Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional 

 

I. Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho – CTSST 

A Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho – CTSST, órgão tripartite que 
reúne representantes do Governo, Empregadores e Trabalhadores, tem por objetivo avaliar e propor 
medidas para implementação, no País, da Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho1 
tendo como base a Convenção n.º 187 da OIT e o Plano de Ação Global da Organização Mundial de 
Saúde – OMS. O Plano de Ação da Comissão manteve o foco das ações sobre as áreas de maior 
risco de acidentalidade: Indústria da Construção Civil e do Transporte Rodoviário de Cargas, por 
continuarem a liderar os maiores índices de gravidade da acidentalidade. A focalização das ações é 
fundamentada na instituição e desenvolvimento de trabalho por dois grupos permanentes que têm, 
inclusive, participação da representação da Diretoria do DPSSO.  

As diretrizes da Política Nacional de SST são: a universalidade; a precaução; a 
precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência, reabilitação e 
reparação; o diálogo social; a inclusão de todos trabalhadores brasileiros no sistema nacional de 
promoção e proteção da saúde; a harmonização da legislação e a articulação das ações de promoção, 
proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador; a adoção de 
medidas especiais para setores de alto risco e para populações desprotegidas e vulneráveis e a 
estruturação de uma rede integrada de informações em saúde do trabalhador. 

A partir da PNSST, a CT_SST focou na construção de um Plano Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho – Plansat. No dia 27 de abril de 2012 foi lançada a primeira versão do Plano 
durante cerimônia anual que lembra o dia 28 de abril (Dia Mundial da Segurança e da Saúde no 
Trabalho e Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho) ocorrida 
no auditório principal do Ministério da Previdência Social. O evento contou com cobertura da 
imprensa e ampla participação social e governamental.  

A primeira versão do Plansat foi dividida em objetivos, que constituem as metas 
maiores a serem buscadas através de estratégias, a serem concluídas através de ações. Os prazos 
para a consecução das ações foi dividido em curto, médio, longo e ações permanentes, não tendo 
sido formalmente definido o critério temporal para o que vem a ser curto, médio e longo prazo. Ao 
todo o Plansat estabeleceu 8 objetivos, 27 estratégias e 74 ações. Ao longo do ano de 2012 a 

                                                 
 
1 A minuta da Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, elaborada pela CTSST foi avaliada pela Presidência 
da República, e aprovada, culminando com a sua publicação em forma de Decreto – Decreto nº 7.602, de 07/11/2011, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST. 
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atuação da CT SST voltou-se à concretização das ações previstas e o ano terminou com avanços 
significativos em todas elas. 

A CTSST esteve sob a coordenação do Ministério da Previdência Social durante o ano 
de 2012. Em 2013 a coordenação passará ao Ministério do Trabalho e Emprego, e em 2014, ao 
Ministério da Saúde, em consequência do rodízio previsto em seu ato de criação. 

 

Meta: Acompanhamento e implementação de ações da CTSST. 

Avaliação: Meta atingida. 

 

II. Representação do MPS em Conselhos, Comissões e Grupos de Trabalho 

Continuidade da participação em diversos grupos e comissões 
interministeriais/intersetoriais na área de saúde do trabalhador. Citamos: Comissão Nacional 
Permanente da Mineração – CNPM (comissão responsável pela discussão da política nacional sobre 
mineração); Comissão Nacional Permanente do Benzeno – CNPBz (comissão responsável pela 
discussão da política nacional relacionada ao benzeno); Comissão Nacional Portuária – CNP 
(comissão coordenada pela Casa Civil da Presidência da República que tem por objetivo o 
estabelecimento de políticas no âmbito do setor portuário); Comissão Nacional Tripartite Temática 
da NR-34/CNTT NR-34/MTE (comissão responsável pelo acompanhamento e aprimoramento da 
Norma Regulamentadora nº 34 que trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção e reparação naval); Comissão Permanente Nacional de Segurança em Energia Elétrica 
NR 10 – CPNSEE (comissão responsável pelo acompanhamento e aprimoramento da Norma 
Regulamentadora n.º 10 que trata das questões relacionadas ao trabalho em eletricidade); Comissão 
Tripartite de Segurança e Saúde no Trabalho/CTSST (comissão responsável pelo debate das 
políticas de saúde do trabalhador); Comitê Executivo da Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho – PNSST (comitê responsável pelo acompanhamento e implementação do Plansat); 
Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador – CTPAT/DSST/MTE (comissão 
responsável por acompanhar e avaliar a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador - 
PAT); Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP (comissão responsável pelo processo de 
normatização em SST no âmbito do MTE); Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor (comitê 
responsável pelo debate das políticas de saúde do servidor público federal); Comitê 
Interinstitucional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Protocolo de Cooperação Técnica 
celebrado entre TST/CSJT, MS, MTE, MPS e AGU - implementação de Programas e Ações 
Nacionais voltadas à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho); Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST/CNS 
(comissão responsável pelo debate das políticas de saúde do trabalhador no âmbito do SUS); 
Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 
Construção/NR-18 (comitê responsável por deliberar sobre as propostas apresentadas pelos Comitês 
Permanentes Regionais sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 
CPR, relativas às propostas de alteração da Norma Regulamentadora nº 18 que trata da 
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas 
condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção); Conferência Nacional sobre 
Emprego e Trabalho Decente – CNETD/MTE (a Conferência visa à promoção de um amplo debate 
no território nacional envolvendo a temática das políticas públicas de trabalho, emprego e proteção 
social, na perspectiva da construção e promoção de uma Política Nacional de Emprego e Trabalho 
Decente a partir das prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente 
de 2010); Conselho Deliberativo da Fundacentro/MTE (a Fundação é uma instituição do MTE que 
atua na área de estudos e pesquisas relacionadas à saúde e segurança no trabalho); Conselho 
Deliberativo do FAT/CODEFAT/MTE (conselho responsável por elaborar diretrizes para 
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programas e para alocação de recursos, de acompanhar e avaliar seu impacto social e de propor o 
aperfeiçoamento da legislação referente às políticas públicas de emprego e renda, bem como de 
fiscalização da administração do FAT, entre outras); Conselho Nacional de Saúde – CNS (Conselho 
do Ministério da Saúde responsável pela política nacional de saúde no âmbito do SUS); Câmara 
Temática de Esforço Legal: infrações, penalidades, crimes de trânsito, policiamento e fiscalização 
de trânsito do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito (as Câmaras Temáticas são órgãos 
técnicos vinculados ao CONTRAN que estudam e oferecem embasamento técnico sobre assuntos 
específicos para decisões do Conselho); Grupo de Trabalho Tripartite sobre a Gestão da Segurança 
e Saúde no Trabalho/GET GSST/MTE (grupo responsável por aprofundar estudos para elaboração 
de Norma Regulamentadora sobre Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho);Saúde dos 
Trabalhadores em Atividade Portuária – SEP/MTE/MPE/ANVISA-MS (grupo responsável pela 
elaboração de um amplo e confiável levantamento sobre a situação atual da saúde do trabalhador 
portuário, seguido da constituição de um banco de dados para consulta das informações); Grupo 
Interministerial de Articulação e Monitoramento do Plano Viver Sem Limite/SDH (grupo 
responsável pela articulação e monitoramento do Plano Viver Sem Limite, Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência); Grupo Técnico sobre a NR-15/MTE (grupo responsável pela 
por propor alterações para os limites de tolerância à exposição ao calor – Anexo 3 da Norma 
Regulamentadora 15, Atividades e Operações Insalubres); Conselho Nacional de Previdência 
Social/MPS (órgão superior de deliberação colegiada sobre as políticas de previdência social); e 
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI/SDH (conselho que tem por finalidade elaborar 
as diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional do Idoso bem como 
acompanhar e avaliar a sua execução). 

 

Meta: Participação em grupos especializados para discussão e aprimoramento de políticas relativas 
ao tema “Saúde e Segurança Ocupacional”. 

Avaliação: Meta atingida – representantes do DPSSO participaram, efetivamente, das reuniões 
realizadas por estes grupos ao longo do exercício 2012. 

 

III - Seminário sobre Prevenção de Riscos no Trabalho: intercâmbio de experiências Brasil-
Espanha e assistência técnica 

Na primeira semana de outubro de 2012 o DPSSO realizou o “Seminário sobre 
Prevenção de Riscos no Trabalho: intercâmbio de experiências Brasil-Espanha e assistência 
técnica” que promoveu o encontro de especialistas espanhóis com profissionais brasileiros da área 
de segurança e saúde no trabalho de diversos setores da sociedade – autoridades responsáveis pela 
gestão de políticas da área, servidores dos ministérios responsáveis pela gestão da saúde do 
trabalhador (MPS, MTE e MS), técnicos da Previdência Social que atuam diretamente na área de 
riscos ambientais, consultores, profissionais que atuam na formação e capacitação de recursos 
humanos para a área, representantes da sociedade civil organizada, profissionais que atuam na 
gestão e controle de riscos ambientais e profissionais da saúde do trabalhador (médicos 
ocupacionais e enfermeiros do trabalho). 

O evento abordou temas técnicos, atuais e relevantes para a seguridade social no que se 
refere ao tema, contou com apoio institucional do Ministério da Previdência Social, do Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS e da Organización Iberoamericana de Seguridad Social – 
OISS. O seminário reuniu ao todo 14 palestrantes e 78 participantes e culminou com a Carta de 
Brasília, documento dirigido aos mais diversos setores da sociedade, em especial aos agentes 
participantes da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que traz o diagnóstico, as 
motivações e as sugestões para contribuir na execução do Plano Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho. 
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Meta: Promover o encontro de especialistas internacionais com profissionais brasileiros da área de 
segurança e saúde no trabalho de diversos setores da sociedade como forma de ampliar o 
conhecimento técnico no País. 

Avaliação: Meta cumprida. 

 

Coordenação-Geral de Política de Seguro Contra Acidentes do Trabalho e Relacionamento 
Interinstitucional – CGSAT 

 

I – Fator Acidentário de Prevenção – FAP, processamento anual 

O FAP é o instrumento da política pública previdenciária voltada à prevenção contra os 
riscos ambientais do trabalho que permite flexibilizar, de forma direta, a alíquota de 1, 2 ou 3% 
sobre a folha de pagamento dos empregados e trabalhadores avulsos das empresas contribuintes, 
para o custeio do seguro contra acidentes e doenças do trabalho (alíquota Riscos Ambientais do 
Trabalho - RAT), reduzindo-a em até 50% ou majorando-a em até 100%. O FAP é calculado para 
cada empresa (CNPJ Raiz) e disponibilizado, anualmente, pela Previdência Social. 

 

I.1 – FAP 2009 (vigência em 2010) 

Das 952.561 empresas que tiveram seu Fator Acidentário de Prevenção - FAP 2009, 
vigência em 2010, calculado, 879.933 (92,38%) tiveram como resultado um valor de FAP de 
0,5000 até o 1,0000, portanto foram bonificadas e somente 72.628 (7,62%) empresas tiveram FAP 
maior que 1,0000. 

O Fator Acidentário de Prevenção - FAP 2009, vigência em 2010, teve cerca de 6.600 
processos autuados como contestações administrativas em primeira instância administrativa, 
encaminhados na forma impressa, recebidos a partir de janeiro de 2010. Após o julgamento em 1ª 
instância, foram originados 3.263 processos em grau recursal. 

 

Meta: Concluir a análise dos processos de contestação ao processamento do FAP 2009, vigência em 
2010, nas duas fases: 1ª e 2ª instância administrativa. 

Avaliação: Meta atingida de forma total.  

 

I.2 – FAP 2010 (vigência em 2011) 

Das 922.795 empresas que tiveram seu FAP calculado em 2010, para vigência em 2011, 
844.531 (91,52%) tiveram como resultado um valor de FAP de 0,5000 até o 1,0000, portanto foram 
bonificadas e somente 78.264 (8,48%) tiveram FAP maior que 1,0000. 

Após a disponibilização do FAP 2010, vigência em 2011, foram recebidos em 
novembro de 2010, agora de forma eletrônica e conforme os prazos estabelecidos no Portaria 
Interministerial MPS e MF nº 451/2010, 2.077 processos de contestações. Além destes processos 
eletrônicos foram recebidos cerca de 200 processos impressos (petições impressas) encaminhados, 
no prazo regulamentar, para análise e julgamento. 
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Meta: Concluir a análise, na forma eletrônica e impressa, dos processos de contestação ao 
processamento do FAP 2010, vigência em 2011, em 1ª e em 2ª instância administrativa. 

Avaliação: Meta atingida quase em sua totalidade - restam poucas pendências. 

 

I.3 – FAP 2011 (vigência em 2012) 

Das 1.008.071 empresas que tiveram seu FAP calculado em 2011, para vigência em 
2012, 919.718 (91,23%) tiveram como resultado um valor de FAP de 0,5000 até o 1,0000, somente 
88.353 tiveram FAP maior que 1,0000 (8,76%). 

Após a disponibilização do FAP 2011, vigência 2012, foram recebidos, 1.837 processos 
de contestação ao processamento do FAP, de forma eletrônica (contagem final de processos por 
CNPJ Raiz), conforme os prazos estabelecidos no Portaria Interministerial MPS e MF nº 579/2011, 
e ainda foram recebidos cerca de 120 processos encaminhados, no prazo regulamentar, para análise 
e julgamento na forma impressa. 

 

Meta: Início da análise dos processos de contestação ao FAP 2011 (vigência em 2012) em 1ª 
instância administrativa recebidos em novembro de 2011. 

Avaliação: Meta atingida – 76 resultados divulgados no Diário Oficial da União. 

 

I.4 – FAP 2012 (vigência em 2013) 

Das 1.029.964 empresas que tiveram seu FAP calculado em 2012, para vigência em 
2013, 939.867 (91,25%) tiveram como resultado um valor de FAP de 0,5000 até o 1,0000, somente 
90.097 tiveram FAP maior que 1,0000 (8,75%). 

Após a disponibilização do FAP 2012, vigência 2013, foram recebidos 1.697 processos 
de contestação ao processamento do FAP, de forma eletrônica (contagem final de processos por 
CNPJ Raiz), conforme os prazos estabelecidos no Portaria Interministerial MPS e MF nº 424/2012, 
e ainda foram recebidos cerca de 48 processos encaminhados, no prazo regulamentar, para análise e 
julgamento na forma impressa. 

 

Meta: Processar e disponibilizar o processamento do FAP 2012 para vigência em 2013. 

Avaliação: Meta atingida. 

 

Notas: 

1. A análise das contestações em 1ª instância, e também na 2ª instância administrativa, conta com a colaboração de 
servidores da carreira do Seguro Social (servidores do INSS convocados). Esta atividade requer conhecimento técnico 
especializado e a expertise quanto à consulta e análise de informações contidas nos bancos de dados da Previdência 
Social (informações de benefícios e de Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT), da GFIPWeb e do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais – CNIS. Estamos aguardando o resultado do concurso promovido pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, para a nova carreira de Analistas de Políticas Sociais, e a lotação dos servidores no 
quadro do MPS com a expectativa de substituir, gradativamente, os servidores do INSS convocados, formando assim 
um quadro permanente próprio para a promoção das análises das contestações ao FAP anual. 

2. O custo anual total com diárias e passagens dos servidores convocados no ano de 2012 foi de R$ 425.664,72. 

3. A Previdência Social tem a necessidade de conferir celeridade e análise adequada às contestações impetradas pelas 
empresas, pois, além do dever de responder satisfatoriamente ao pleito dos contribuintes com a disponibilização dos 
resultados dos julgamentos das contestações no menor tempo possível, enquanto o processo administrativo de 
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contestação não é totalmente concluído (julgamento de 1ª instância e também o de 2ª instância, conforme o caso) a 
empresa fica amparada por efeito suspensivo e assim a contribuição da alíquota RAT fica parcialmente bloqueada 
(multiplicação pelo FAP fica suspensa) implicando em atraso no recebimento da arrecadação previdenciária. 

 

II – Elaboração de Notas Judiciais 

A Coordenação-Geral de Política de Seguro Contra Acidentes do Trabalho e 
Relacionamento Interinstitucional – CGSAT elaborou 63 Notas Judiciais em 2012 que subsidiaram 
as ações judiciais (ações ordinárias e mandados de segurança) impetradas por diversas empresas, 
contra a União, Estas ações são acompanhadas, no âmbito deste Ministério, pela Consultoria 
Jurídica do MPS – CONJUR/MPS e cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN a defesa junto 
ao Poder Judiciário. O tema destas ações judiciais versa sobre alíquota do seguro contra acidentes 
do trabalho (alíquota Riscos Ambientais do Trabalho – RAT; enquadramento do Anexo V do 
Decreto nº 3.049/1999) e sobre os processamentos, legalidade e constitucionalidade do FAP, entre 
outros. A demanda de subsídios é apresentada à CGSAT, em geral, pelas Procuradorias Federais 
Especializadas junto ao INSS, pelas Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional, pela Consultoria 
Jurídica do MPS e diretamente pelas autoridades judiciais. 

 

Meta: Encaminhamento de resposta, com toda a informação requerida pelas autoridades judiciais, 
cumprindo o prazo estabelecido, conforme o caso.  

Avaliação: Meta cumprida - Foram recebidas 63 solicitações e gerado número equivalente de Notas 
Judiciais em 2012. 

 

III – Elaboração de Estudos Técnicos  

A CGSAT elaborou estudo na perspectiva da competência regimental de elaboração e 
disponibilizar estudos que subsidiem a formulação de políticas públicas para a redução da 
acidentalidade e seus efeitos nocivos, e de propor e elaborar projetos de regulamentação da 
legislação aplicável à arrecadação e fiscalização das contribuições sociais decorrentes dos riscos 
ambientais presentes no ambiente de trabalho: o seguro contra acidentes e doenças do trabalho – 
enquadramento dos graus de risco e a avaliação da aplicação do FAP. A nota técnica produzida 
contém subsídios para a tomada de decisão quanto a um possível reenquadramento dos graus de 
risco das atividades econômicas e a vinculação de alíquotas RAT (1, 2 ou 3 %) para cada Subclasse 
da CNAE. 

 

Meta: Elaboração e disponibilização de estudos conforme atribuição regimental. 

Avaliação: Meta cumprida. 

 

IV – Tabulação e fornecimento de informações sobre acidentalidade aos parceiros 
institucionais e público externo  

O DPSSO é demandado, de forma contínua, para a produção e disponibilização de 
informações que servem à formulação de políticas públicas sobre temas relacionados à saúde e 
segurança ocupacional, fiscalização, acompanhamento de arrecadação e cobrança de créditos 
previdenciários, inspeção nos ambientes de trabalho, estudos técnico-científicos, produção de 
matérias de interesse da população sobre o tema acidentes e doenças do trabalho, entre outros. 
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A CGSAT disponibilizou, entre outros: as informações contidas nos bancos de dados da 
Previdência Social acerca dos registros de acidentes e doenças do trabalho, de forma trimestral, ao 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, em cumprimento à definição estabelecida em Decreto; 
informações contidas no banco de dados do FAP para acesso em tempo real pelas áreas de 
tributação, arrecadação e fiscalização da Receita Federal do Brasil; informações sobre aplicação de 
bonus e malus às empresas decorrentes do processamento anual do FAP; e, informações sobre 
temas específicos à rede de imprensa para elaboração de matérias de interesse da população. 

 

Meta: Fornecimento de informações requeridas aos parceiros institucionais no tema saúde e 
segurança ocupacional, aos organismos de controle da fiscalização, tributação e arrecadação de 
créditos previdenciários e ao público externo. 

Avaliação: Meta cumprida - todas as informações foram disponibilizadas de acordo com o tempo 
necessário para as suas tabulações e segundo a possibilidade de atendimento averiguado dentro do 
limite da capacidade de produzi-las com a interveniência da Dataprev e do limite da manutenção do 
sigilo, conforme o caso. 

 

V – Elaboração e divulgação de dados e informações da acidentalidade, motivos de 
afastamento, no portal da Previdência Social 

A Coordenação de Prevenção de Acidentes do Trabalho – COPAT, da Diretoria de 
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional – DPSSO, faz tratamento dos dados relacionados aos 
benefícios por incapacidade contidos no Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT que 
a Previdência Social disponibiliza, de forma desagregada, no espaço do DPSSO na página do MPS 
na internet. Essas informações são a fotografia da acidentalidade por código da Classificação 
Internacional de Doenças – CID, em sua 10ª Revisão, e principais setores econômicos que estão 
disponibilizados universalmente para que a comunidade científica, técnicos, demais órgãos do 
governo e sociedade possam acompanhar a questão da acidentalidade e traçar estratégias de 
políticas de prevenção acidentária. 

 

Meta: Divulgação de informações sobre concessão de auxílios-doença, de natureza acidentária e 
não acidentária, com a desagregação segundo códigos da Classificação Nacional de Atividade 
Econômica – CNAE e dos capítulos da Classificação Internacional de Doenças – CID-10. 

Avaliação: Meta atingida – informações disponibilizadas mensalmente no Portal da Previdência 
Social quanto à desagregação pelos códigos CID-10 e pela Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE para os benefícios Auxílio-Doença, Previdenciários e Acidentários até a 
competência de dezembro de 2012. 

 

Coordenação-Geral de Monitoramento dos Benefícios por Incapacidade - CGMBI 

 

I - Desenvolvimento de planos e programas para as atividades de perícia médica e reabilitação 
profissional 

A CGMBI participou ativamente do GTSST (grupo de trabalho interministerial 
responsável pela avaliação e proposição de políticas de saúde e Segurança no trabalho – criado pela 
Portaria Interministerial MPS/MTE/MS/MPOG nº 323/2012) como convidado. Entre as atribuições 
do grupo está a de “propor a reformulação do modelo de avaliação médico pericial do Instituto 
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Nacional do Seguro Social – INSS, no âmbito de uma política de saúde e segurança no trabalho 
que foque a prevenção e a reabilitação física e profissional do trabalhador”. 

A CGMBI levou ao GTSST duas Notas Técnicas sobre perícia médica, a fim de iniciar 
e embasar uma discussão técnica no âmbito do grupo. As notas trataram sobre a institucionalização 
da Engenharia de Segurança do Trabalho da Previdência Social, para fins de reconhecimento das 
evidências ambientais relacionadas à aposentadoria especial, bem como afetas à reabilitação e 
reinserção profissional; e sobre a instituição de franquia variável para o auxílio-doença 
agressividade e nocividade, segundo o painel epidemiológico decenal previdenciário. 

No que se refere à reabilitação profissional a CGMBI tem contribuído no sentido de 
articular parceria com o Serviço Social da Indústria – SESI para que o Programa de Reabilitação 
Profissional da Previdência Social possa utilizar e ter como referência o programa desenvolvido 
pelo SESI, de reconhecida excelência. 

 

Meta: Desenvolver planos, programas e metas para as atividades de perícia médica e reabilitação 
profissional. 

Avaliação: Meta parcialmente cumprida. Importante ressaltar que necessariamente as proposições 
da CGMBI passam pela execução por parte do INSS, nesse sentido, a atuação da Coordenação-
Geral depende da atuação do parceiro institucional. 

 

II – Acompanhar e avaliar a implementação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP 

Retomada do processo de construção do PPP, versão eletrônica. A CGMBI vem 
participando de reuniões de Grupo de Trabalho criado no âmbito do Ministério da Fazenda 
responsável pela construção da Escrituração Fiscal Digital, que vem a ser a digitalização das 
demonstrações contábeis e declarações a serem entregues pelas empresas à Fazenda Nacional. A 
participação da CGMBI nessas reuniões tem o intuito de incluir o Formulário PPP, hoje entregue 
em folha impressa, na EFD.  

 

Meta: Disponibilizar o Formulário PPP em sistema eletrônico. 

Avaliação: Meta parcialmente cumprida. Importante ressaltar que o Grupo de Trabalho tem 
estudado e desenvolvido um meio de disponibilizar e implementar eletronicamente todos os 
formulários, guias e declarações hoje recebidas pela Fazenda Nacional, o que exige um trabalho 
bastante criterioso e metódico. 

 

III - Supervisionar, avaliar e monitorar as atividades de concessão de benefícios vinculados ao 
gerenciamento de riscos ocupacionais e suas inter-relações com aplicação do Fator 
Acidentário de Prevenção e dos Nexos Técnicos Previdenciários – NTP 

A CGMBI monitora as atividades através de sistemas desenvolvidos e mantidos pela 
Dataprev, extraindo relatórios mensais de interesse do DPSSO no sentido de servir de suporte 
técnico para orientar a atuação institucional. 

 

Meta: Extração de relatórios mensais. 

Avaliação: Meta cumprida. 
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IV - Propor e participar de estudos e pesquisas em matéria de segurança e saúde no trabalho 

A CGMBI propôs e participou ativamente de estudos e pesquisas em matéria de 
segurança e saúde no trabalho.  

 

IV.1 – Modelo de aposentadoria especial adotado no Brasil 

Após procedimento de articulação institucional e os devidos trâmites administrativos, 
foi assinado Termo de Cooperação Técnica, em 8 de novembro de 2012, entre o MPS e a UnB para 
a realização de estudos e pesquisas científicas visando a construção de um Modelo de 
Aposentadoria por Condições Especiais de Trabalho – MACET. A CGMBI atua como fiscal do 
contrato e orientadora dos estudos, participando das reuniões de acompanhamento. 

 

Meta: Estabelecer parâmetros científicos para o aperfeiçoamento do modelo de aposentadoria 
especial adotado no País. 

Avaliação: Meta atingida. Importante ressaltar que o trâmite administrativo de acordos de 
cooperações técnicas abrange diversas fases e a atuação de setores como Consultoria Jurídica e 
setores responsáveis pela gestão orçamentária dos recursos, além da atuação de órgãos externos ao 
MPS; e que os estudos e pesquisas devem ser concluídos no prazo de 13 meses a contar da 
assinatura.  

 

IV.2 – Notificação de Agravo à Saúde do Trabalhador – NAST 

A CGMBI elaborou Nota Técnica com exposição de motivos que justificam a 
substituição da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT pela NAST com a consequente 
integração das bases de dados dos sistemas da Previdência Social com os sistemas do âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS como forma de aperfeiçoar o instrumento e o estudo 
epidemiológico relativo à saúde do trabalhador e à ocorrência de acidentes do trabalho. 

O sistema CAT, de início, apresenta um vício insanável ao se referir somente a 
acidentes do trabalho, o que induz ao entendimento de que apenas os acidentes, fato imprevisível e 
inevitável, devem ser comunicados. Contudo, todos os agravos à saúde do trabalhador devem ser 
comunicados, como as doenças ocupacionais, por exemplo. Além disso, a CAT é de acesso restrito 
ao empregador e alcança somente os trabalhadores formalizados, com Carteira de Trabalho 
assinada, o que não representa a totalidade dos trabalhadores brasileiros. Outro ponto a ser 
ressaltado é que esse sistema funciona de modo hermético, sem se comunicar com sistemas de 
notificação de agravos do SUS. 

O resultado é que a CAT gera um enorme volume de subnotificação de agravos 
relacionados à atividade laboral, dificultando o conhecimento da realidade brasileira e dificultando 
o acesso de muitos trabalhadores aos benefícios concedidos pela Previdência Social. 

 

Meta: Iniciar o debate necessário ao aperfeiçoamento do instrumento de notificação de agravos à 
Previdência Social. 

Avaliação: Meta atingida. O tema está sendo debatido em Grupo de Trabalho Interministerial. 

 

V – Emissão de pareceres 
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A Coordenação-Geral de Monitoramento dos Benefícios por Incapacidade - CGMBI 
elaborou 7 pareceres (entre Notas Técnicas, Notas de Despacho e levantamento de dados) em 2012 
em resposta aos pleitos originários dos órgãos vinculados ao MPS, do Congresso Nacional e do 
Ministério Público do Trabalho. Em sua maioria, os assuntos versam sobre alterações de Decretos e 
Projetos de Lei relacionados à aposentadoria especial. 

 

Meta: Encaminhamento de resposta, com toda a informação requerida pelos órgãos citados, 
conforme o caso. Foram recebidas 7 solicitações e gerado número equivalente de respostas em 
2012. 

Avaliação: Meta cumprida. Importante ressaltar. 

 

VI – Participação em reuniões de conselhos, comissões e grupos de trabalho: 

A CGMBI participou em nome do DPSSO dos seguintes conselhos, comissões e/ou 
grupos de trabalho no ano de 2012: Comissão Tripartite de Segurança e Saúde no Trabalho/CTSST 
(comissão responsável pelo debate das políticas de saúde do trabalhador); Comitê Executivo da 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST (comitê responsável pelo 
acompanhamento e implementação do Plansat); Comitê Interinstitucional de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (Protocolo de Cooperação Técnica celebrado entre TST/CSJT, MS, MTE, 
MPS e AGU - implementação de Programas e Ações Nacionais voltadas à prevenção de acidentes 
de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho); e 
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST/CNS (comissão responsável pelo debate 
das políticas de saúde do trabalhador no âmbito do SUS).  

 

Meta: Representar o DPSSO nas reuniões. 

Avaliação: Meta cumprida. 

 

VII – Palestras sobre segurança e saúde no trabalho em eventos externos ao MPS 

 

VII.1 – Palestras sobre segurança e saúde no trabalho em eventos externos ao MPS 

Palestrar em nome da Previdência Social sobre temas relacionados à segurança e saúde 
no trabalho em eventos externos, normalmente promovidos por entidades da sociedade civil 
organizada. 

 

Meta: Palestrar sobre segurança e saúde no trabalho em eventos externos. 

Avaliação: Meta cumprida. Foram recebidos 9 convites, todos foram atendidos. 

 

VII.2 – Palestras sobre segurança e saúde no trabalho em eventos externos ao MPS 

Participar como instrutor no curso de formação de homologadores da CNTI em todo 
Brasil no tocante as questões previdenciárias, conforme Ofício nº 412/MPS/SPPS/GAB, em 
atendimento ao Ofício CNTI nº 517. 
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Meta: Treinar 500 homologadores em 12 polos regionais. 

Avaliação: Meta cumprida 

 

VIII. Parceria com o Tribunal Superior do Trabalho - TST e outras entidades 

Em 2011, o DPSSO recebeu o convite do TST para avaliar proposta de parceria entre o 
MPS e o TST, e outros Órgãos, para conjugação de esforços com vista à implementação de 
programas e ações nacionais voltadas à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. 

A partir da assinatura do Protocolo, o DPSSO passou a compor Comitê 
Interinstitucional com competência de propor, planejar e acompanhar os programas e ações 
pactuados, implementar políticas públicas permanentes em defesa do meio ambiente, da segurança e 
da saúde do trabalhador, fortalecendo o diálogo social. Segundo o Protocolo o MPS deverá cooperar 
na criação e alimentação de banco de dados comum com informações necessárias ao alcance do 
objeto do protocolo. 

O comitê vem se reunindo sistematicamente e à CGMBI compete participar das 
deliberações, oferecer apoio técnico e articular dentro da Previdência Social a consecução das 
deliberações do comitê. No ano de 2012, o comitê precisou de dados constantes das bases da 
Previdência Social e deliberou sobre propostas, como a alteração da Lei nº 8.666/93 para incluir o 
Fator Acidentário de Prevenção no rol de exigências para a habilitação, a serem levadas aos 
ministérios envolvidos.  

 

Meta: Participar das deliberações, oferecer apoio técnico e articular dentro da Previdência Social a 
consecução das deliberações do comitê. 

Avaliação: Meta cumprida. Os dados requisitados pelo comitê foram fornecidos ou solicitados a 
quem os tem, a CGMBI ofereceu apoio técnico e articulou as propostas dentro da Previdência 
Social. 

 

2.3. Demonstração da Execução do Plano de Metas ou de Ações no Exercício 
 
Ação 2274 – Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência – Dados 
Gerais (Programa 2061) 
 
Tipo da Ação (1) Finalística 

Finalidade (2) 
Subsidiar o processo de adequação dos regimes próprios e complementares de 
previdência dos servidores públicos na União, Estados, Municípios e Distrito Federal às 
normas em vigor.  

Descrição (3) 

Elaboração de trabalhos visando auxiliar a definição do desenho e da normatização dos 
regimes próprios e complementares de previdência dos servidores públicos da União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal. Realização de workshops e palestras; prestação 
de consultoria aos entes públicos; contratação de consultorias para a realização de 
avaliações atuariais de regimes próprios; elaboração de cartilhas e material de 
divulgação. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas (4) 

Ministério da Previdência Social 

Coordenador nacional da 
ação (5) 

SANDRA GONÇALVES LOPES 

Unidades executoras (6) Secretaria de Políticas de Previdência Social 
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Ação 2274 – Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência – 
Resultados 

 

Meta Física: 408 

Assistência Técnica Realizada: 12 

% Execução: 2,94%. 

 

Meta Financeira: 

LOA + CRÉDITO: R$ 40.629.451,00 

Executado: R$ 779.709,92 (vide explicação no texto) 

% de Execução: 1,92 % (vide explicação no texto) 

 

Não houve celebração do Acordo de Empréstimo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID em 2012, transferida sua celebração para 2013, em decorrência desse fato 
não houve nenhuma execução física e financeira vinculada ao Programa de Apoio à Modernização 
da Gestão do Sistema de Previdência Social (PROPREV) Segunda Fase. 

Outro impeditivo à execução vinculada à Ação foi a restrição orçamentária, visto que o 
limite de execução orçamentária imposta ao MPS foi insuficiente. 

As execuções físicas e financeiras vinculadas a Ação em referência referem-se a 
assistências técnicas programadas, relacionadas aos servidores temporários que fizeram parte do 
corpo funcional da SPPS até 30/04/2012, “Período de Graça”, mediante avaliações de desempenho 
consideradas satisfatórias no âmbito das respectivas áreas de atuação do Programa PARSEP II. 

 
Ação 2304 – Estudos e Pesquisas no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – Dados 
Gerais 
 
Tipo da Ação (1) Orçamentária 
Finalidade (2) Subsidiar o processo de formulação de políticas previdenciárias 

Descrição (3) 
Elaboração de diagnóstico detalhado sobre cada tema selecionado; realização de 
estudos técnicos, atuariais e jurídicos, projeções de curto, médio e longo prazos frente a 
diversos cenários; estimativa de impactos financeiros 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas (4) 

Coordenação-Geral de Estudos Previdenciários 

Coordenador nacional da 
ação (5) 

EMANUEL DE ARAÚJO DANTAS 

Unidades executoras (6) Secretaria de Políticas de Previdência Social 
 

No que diz respeito à ação 2304 – Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social, de um orçamento autorizado, em 2012, de R$ 100.000,00, 100% do valor foi 
empenhado em decorrência do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério da 
Previdência Social – MPS, por intermédio da Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS e 
a Fundação Universidade de Brasília (Processo nº 44000.001754/2012-02) para realização de 
estudos destinados a construção de um modelo de concessão de aposentadoria por condições 
especiais de trabalho – MACET. Em função do processo de contingenciamento, apesar do 
empenho, não houve execução financeira da referida ação. A Ação 2304 deixará de existir a partir 
de 2013. 
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Ação 2276 – Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos – Dados Gerais 

 
Tipo da Ação (1) Finalística 

Finalidade (2) 

Assegurar que os Regimes Próprios de Previdência Social cumpram os requisitos 
definidos na Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, e normas regulamentares, 
visando à garantia da sustentabilidade financeira e atuarial dos regimes próprios e 
complementares dos servidores públicos da União, Estados, Municípios e Distrito. 

Descrição (3) 

Realização de auditorias diretas e indiretas para verificação do cumprimento dos 
requisitos normativos, referentes à constituição e funcionamento dos Regimes 
Próprios de Previdência Social - RPPS, bem como análise atuarial, contábil e da 
aplicação dos recursos previdenciários. Elaboração de metodologia para auditoria 
dos regimes próprios; elaboração de plano de auditoria periódica; desenvolvimento 
de sistema de planejamento, execução e monitoramento das auditorias e controle da 
tramitação do Processo Administrativo Previdenciário; elaboração de normas de 
auditoria; recebimento e análise periódica de informações financeiras, atuariais e 
contábeis; discussão, planejamento e implementação de medidas corretivas e/ou 
punitivas para as irregularidades observadas, bem como o monitoramento dos 
regimes próprios sujeitos a medidas corretivas; avaliação e melhoria da metodologia 
de avaliação; capacitação técnica de auditores. Aquisição de equipamentos. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas (4) 

Ministério da Previdência Social 

Coordenador nacional da ação 
(5) 

ALLEX ALBERT RODRIGUES 

Unidades executoras (6) 
Secretaria de Políticas de Previdência Social/ Departamento dos Regimes de 
Previdência no Serviço Público – DRPSP/Coordenação-Geral de Auditoria Atuária 
Contabilidade e Investimentos 

Responsável pela Execução da 
Ação no nível local 

Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em exercício no MPS credenciados 

 

Ação 2276 – Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos – Resultados 

 

Meta Física: 250 (PPA) 

Regimes Previdenciários Auditados: 389 

% Execução: 155,6 % 

 

Meta Financeira: 

LOA + CRÉDITO: R$ 1.510.014,00 

Executado: R$ 1.552.796,00 

% de Execução: 102,83 % 

 

A pré-proposta orçamentária da ação previu o inicialmente o valor de R$ 2.503.335,00, 
posteriormente ajustada para R$ 1.922.536,00. Em março de 2012 ficou definido que o valor 
previsto na LOA era de R$ 1.806.416,00, sendo que R$ 377.666,00 haviam sido contingenciados 
(20,9 % do total). Desde então, foi manifestado ao escalão superior a preocupação com os impactos 
orçamentários para o alcance dos resultados programados. O orçamento final liberado foi de R$ 
1.510.014,00.  Os resultados da meta física mesmo superando o inicialmente previsto com menor 
quantidade de recursos financeiros teriam sido bem mais expressivos se não tivesse ocorrido a 
redução de recursos financeiros para execução da Ação devido ao limite orçamentário imposto.   
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Constam Restos a Pagar – RAP processados, no montante de R$ 21.666,00. 

 

Ação 10S9 – Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios de 
Previdência Social - CNIS-RPPS – Dados Gerais 

 
Tipo da Ação (1) Finalística 

Finalidade (2) 

Garantir a infra-estrutura tecnológica necessária para prover a administração de base de 
dados contendo informações precisas e atualizadas do sistema previdenciário dos 
regimes próprios previdência dos servidores públicos da União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal. 

Descrição (3) 

Desenvolvimento do Sistema Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios 
de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal - CNIS - RPPS, visando manter um cadastro de informações previdenciárias 
referente aos servidores públicos, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, propiciando o acompanhamento, orientação e supervisão dos regimes 
próprios de previdência, estudos técnicos, fiscalização e demais atividades da Secretaria 
de Políticas de Previdência Social - SPPS/MPS, bem como propiciará a integração de 
dados e informações com outros sistemas como o Cadastro Nacional de Informações 
Sociais - CNIS/RGPS. Atualização da infra-estrutura tecnológica, disponibilização de 
software e demais soluções de gerenciamento e operacionalização das unidades. 
Condução de projetos de modernização de softwares, infra-estrutura e segurança. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas (4) 

Ministério da Previdência Social 

Coordenador nacional da 
ação (5) 

NANCY ABADIA DE ANDRADE RAMOS 

Unidades executoras (6) 
SPPS/Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público – DRPSP/ 
Coordenação-Geral de Estudos Técnicos, Estatísticas e Informações Gerenciais – 
CGEEI. 

 

Ação 10S9 – Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios de 
Previdência Social – CNIS-RPPS – Resultados 

 

Em 2012 o projeto CNIS/RPPS teve as seguintes ações realizadas: 

 

� SRPPS (SIPREV/Gestão e CNIS-RPPS): 

� Módulo de Censo Previdenciário – SIPREV/Gestão. 

� Desenvolvimento/melhoria da Interface SIPREV/Gestão – CNIS/RPPS. 

� Desenvolvimento/melhoria da Interface CNIS/RPPS – INFORME/CNISRPPS. 

�  INFORME/CNISRPPS 
 

� Visão Pessoa e Dependentes. 

� Desenvolvimento do módulo vínculos e remunerações. 

� Desenvolvimento do Módulo Cruzamento RPPS x RGPS – Etapa I (nitextrato). 

 

Com essas ações foram realizadas transmissões de dados para o CNIS/RPPS e geração 
de relatórios gerenciais no INFORME/RPPS. As transmissões e geração de relatórios, foram 
realizados em caráter experimental, para análise da performance estrutural.  
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2.4. Informações sobre Indicadores 
 

Adiante encontram-se os indicadores de desempenho elaborados pela Coordenação-
Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos CGACI e Coordenação-Geral de 
Normatização e Acompanhamento Legal – CGNAL, ambas vinculadas ao Departamento dos 
Regimes de Previdência no Serviço Público – DRPSP, bem como do Departamento do Regime 
Geral de Previdência Social – DRGPS. Os indicadores relativos ao Departamento de Políticas de 
Segurança e Saúde Ocupacional (DPSO) encontram-se no corpo do texto descritivo pertinente às 
suas atividades. 

 

TABELA V - INDICADORES DE DESEMPENHO DE 2012 - COORDENAÇÃO-GERAL DE 
AUDITORIA, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E INVESTIMENTOS – CGACI/DRPSP 

Denominação do 
indicador Tipo Descrição Quantificador Valor 

Ações de auditoria direta Eficácia 

 
Mede a execução de 
ações de auditoria in 
loco, em relação ao 
planejado (meta) 

n° de auditorias 
diretas realizadas / n° 
de auditorias diretas 
planejadas 

 389 = 155,6 % 
 250 

Cumprimento do programa 
de auditoria direta 

Eficácia 

Mede o 
cumprimento das 
ações de auditorias 
in loco programadas 

n° de auditorias 
diretas programadas 
realizadas / n° de 
auditorias diretas 
programadas 

 389 = 99,2 % 
 392 

Distribuição de processos 
de auditoria 

Eficiência 
Avalia a carga de 
trabalho dos 
auditores-fiscais 

n° de processos 
prontos para 
auditoria / n° de 
auditores-fiscais 

392 = 12,3 processos 
 32 

Análise de produtividade Eficiência 
Avalia a capacidade 
de trabalho dos 
auditores-fiscais 

n° de auditorias 
realizadas no ano / n° 
de auditores-fiscais 

 389 = 12,2 auditorias 
  32 

Prazo médio para 
apresentação do relatório 

Eficiência 

Mede o tempo 
médio entre o início 
da auditoria e a 
apresentação do 
relatório 

Somatório do tempo 
entre a auditoria e a 
apresentação do 
relatório / n° de 
relatórios 

 63,4 dias 

Fonte: SPPS/MPS 

 

NOTAS: 

1. Nº de auditorias diretas planejadas = 250 (meta anual informada no PPA). 

2. Nº de auditorias diretas programadas = 392 (anual, conforme programação constante no Aplicativo de Apoio da 
SPPS). 

3. Nº de auditorias diretas realizadas = 389. 

4. Nº de auditores-fiscais externos = 32. 

5. A meta anual de auditorias a realizar foi superada em 55,6 %. 

6. O cumprimento do programa de auditorias atingiu 99,2 % do previsto (algumas auditorias iniciadas em 2012 serão 
concluídas em 2013). 
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7. A carga de trabalho de cada auditor-fiscal foi de 12,3 processos/ano, tendo sido concluídos 12,2 
processos/ano/auditor. 

8. Observa-se um incremento da produtividade de 11,0 auditorias concluídas por auditor em 2011 para 12,2 em 2012, 
uma pequena redução do prazo médio para apresentação do relatório (de 64,6 dias em 2011 para 63,4 dias em 2012) e 
uma melhora no índice de cumprimento da programação de auditoria (de 96,85% em 2011 para 99,2% em 2012). 

 

TABELA VI - INDICADORES DE DESEMPENHO 2010 - COORDENAÇÃO-GERAL DE 
NORMATIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO LEGAL – CGNAL/DRPSP 

Denominação 
Indicador Tipo 

Descrição (o 
que pretende 

medir) 
Quantificador Indicadores Responsável 

Distribuição de 
consultas Eficiência 

Avalia a carga de 
trabalho dos 
técnicos 

� consultas prontas para 
distribuição (estoque + 
fluxo) 
� Técnicos CGNAL 

 

409/5= 81,8 
           

Narlon Gutierre 
Nogueira 

Evolução de 
consultas - Estoque Eficiência 

Mede a evolução 
da capacidade de 
análise das 
consultas em 
estoque 

� consultas em estoque 

� Técnicos CGNAL 
 

78/5=15,6  
           Narlon Gutierre 

Nogueira 

Análise do Fluxo 
de Consultas Eficácia 

Avalia a 
capacidade de 
atendimento às 
consultas 
encaminhadas à 
Secretaria 

Nº de consultas 
respondidas  

Nº total de consultas 
(fluxo e estoque) 

 

272/409= 
0,66 
           Narlon Gutierre 

Nogueira 

Evolução de 
Consultas – Fluxo Eficiência 

Mede a evolução 
da capacidade de 
análise dos 
processos dentro  
do fluxo 

� consultas recebidas 
no mês 

� Técnicos CGNAL 

34/5= 6,8 
                

Narlon Gutierre 
Nogueira 

Análise de 
Produtividade Eficiência 

Avalia a 
capacidade de 
trabalho dos 
técnicos 

� consultas com 
análise concluída no 
mês 

� Técnicos CGNAL 

29/5 = 5,80  
   

Narlon Gutierre 
Nogueira 

 
OBS: Cumpre  esclarecer que a consulta é apenas mais uma das atividades desenvolvidas pelo consultor, dentre as quais 
destacam-se: orientação pessoal e pelo telefone aos entes públicos, análise de legislação, confecção de pareceres e 
minutas de legislação.  
- Estoque = Número de consultas não respondidas em 2011. Adotar sempre o número de consultas não respondidas no 
ano anterior. 
- Fluxo  = Número de consultas recebidas no ano, acrescido do número de pareceres e informações confeccionados.  
- Técnicos CGNAL = Marina, Miriam, Gustavo, Silvio e Narlon. 
- Consultas recebidas no mês – Total de consultas dividido por 12 
 

TABELA VII - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 – EDIÇÃO MENSAL DO INFORME 
PREVIDÊNCIA SOCIAL – DRGPS 

 Ação Edição Mensal do Informe de Previdência Social. 
Descrição Publicação mensal de um artigo institucional ou assinado e do 

resultado do RGPS. 
Meios utilizados Elaboração/seleção de artigo e apuração dos resultados. 
Resultado esperado Edição e publicação mensal do Informe.  

Responsável CGEPR – Emanuel de Araujo Dantas. 
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Meta: Publicar o Informe da Previdência Social todo mês. 

Indicador de Eficácia: Índice de Publicação de Informes.  

 

100×







= ∑

12

Publicados Informes deNúmero
TPI  

 
Avaliação de desempenho em dezembro/2012: 100% da meta anual, ou seja, 12 Informes 
publicados. 
 
TPI = 12/12*100 = 100% 
 
Conclusão: Meta atingida. 
 

TABELA VIII - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 - SISTEMATIZAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ANUÁRIOS ESTATÍSTICOS DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL – DRGPS 

 Ação Sistematização de informações previdenciárias, acidentárias, 
socioeconômicas e demográficas do ano anterior em Anuários 
Estatísticos da Previdência Social.  

Descrição Consolidação/atualização de estatísticas sobre a previdência social e 
acidentes do trabalho que subsidiem estudos e análise de alterações 
na política previdenciária bem como suas interações com questões 
de mercado de trabalho, demografia e finanças públicas. Publicações 
divulgadas em papel, CD-ROM e Internet com aplicativos que 
permitem a construção de séries históricas e tabelas personalizadas.  

Meios utilizados Coleta de dados oficiais nos diversos sistemas informatizados, 
inclusive mediante tabulações especiais e específicas.   

Resultado esperado Produção e disponibilização pública de: 

I – AEPS relativo ao exercício anterior, até setembro a versão para 
Internet; até novembro a versão em CD ROM; e até dezembro a 
versão impressa. 

II – AEAT relativo ao segundo exercício anterior, em janeiro, a 
versão para Internet; em fevereiro, a versão em CD-ROM; e em 
março a versão impressa. 

Responsável CGEDA – Eduardo da Silva Pereira  

 

Meta: Publicar e disponibilizar o AEPS e o AEAT, ou seja, 100% da ação total, cujas partes principais são 
ponderadas pela ordem na razão de 3x1 e em relação às versões: 70% para Internet (A/a); 10% para CD 
ROM (B/b) e 20% para impressa (C/c). 

 

Indicador de Eficácia: Índice de Anuários Estatísticos editados e divulgados no ano. 

 

IAEst = ((A + B + C) + (a + b + c)) / 2 
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Avaliação de desempenho em dezembro/2012: 90 % da meta anual, ou seja, concluída a produção e 
divulgação do AEAT 2011, com impressão a ser finalizada em março de 2013, e finalizada a 
produção, divulgação e impressão do AEPS 2011. 

 

IAEst = ((70+10+20)+(70+10+0))/2 = 90 

 

Conclusão: Meta atingida em 90%. O AEAT 2011 não foi publicado em versão impressa por 
questões relacionadas ao orçamento do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o responsável pela 
impressão desse Anuário. Existe a perspectiva de imprimi-lo no primeiro quadrimestre de 2013. 

 

TABELA IX - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 - EDITAR BOLETINS 
ESTATÍSTICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NACIONAIS E REGIONAIS - DRGPS 

 Ação Editar Boletins Estatísticos de Previdência Social - Nacionais e 
Regionais.  

Descrição Informativo mensal com informações gerenciais em nível nacional, e 
semestral com informações gerenciais em nível regional, sobre 
concessão e emissão de benefícios, receita previdenciária, grandes 
números da Previdência Social e índices econômicos. O BEPS 
Nacional conta ainda com edição mensal em inglês. 

Meios utilizados Extração de dados dos sistemas de benefícios, de arrecadação e outros. 

Resultado esperado Edição mensal de BEPS Nacional, com versões em português e inglês, 
e duas edições semestrais com dados regionais e estaduais. 

Responsável CGEDA – Eduardo da Silva Pereira. 

 

Meta: 100% de publicação e disponibilização do Boletim Estatístico de Previdência Social, de 
âmbito nacional, mensal e nas versões em português (A = 12 edições) e inglês (B = 12 edições), e 
de dois Boletins Estatísticos de Previdência Social Regionais (C = 2 edições). 

Indicador de Eficácia: Índice de Publicação de Boletins Estatísticos da Previdência Social no ano. 

 

IPBEPS = (A + B + C)/26 x 100  

 

Avaliação de desempenho em dezembro/2012:  

 

IPBEPS = (12 +12 +2)/26 x 100 = 100 

Em janeiro de 2013 foi atingido 100% da meta estabelecida para o ano. Deve ser 
observado que o BEPS de dezembro e a segunda edição do BEPS regional, com referência de 
dezembro, são publicados no mês de janeiro do ano seguinte. 

 

Conclusão: Meta totalmente cumprida. 

 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2012 
 

 
 51 

TABELA X - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 - APURAR O VALOR MÉDIO DOS 
BENEFÍCOS E MINUTAR PORTARIA MINISTERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO VALOR 
APURADO - DRGPS 

 Ação Apurar o valor médio dos benefícios e minutar Portaria Ministerial 
para divulgação do valor apurado. 

Descrição Calcular mensalmente o valor médio dos benefícios pagos pelo INSS 
utilizados como parâmetro no sistema de compensação existente entre 
o RGPS e os RPPS e preparar Portaria Ministerial para sua divulgação 

Meios utilizados Processamento dos valores benefícios pagos e apuração do valor médio 
dos pagamentos realizados.  

Resultado esperado Preparação mensal de Portaria até o dia 03 de cada mês.  

Responsável CGEDA – Eduardo da Silva Pereira. 

 

Meta: 100%, que corresponde a apurar e divulgar mensalmente o valor médio dos benefícios 
previdenciários.  

Indicador de Eficácia: Índice de Apuração do Valor Médio dos Benefícios 

 

100×











= ∑

12

Publicados Portarias deNúmero
IAVM  

 

Avaliação de desempenho em dezembro/2012: 100 %da meta anual, ou seja, 12 (doze) Portarias 
divulgando o valor médio dos benefícios previdenciários.  

 

Conclusão: Meta totalmente cumprida. 

 

TABELA XI - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 – PREPARAR PORTARIA 
MINISTERIAL PARA DIVULGAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-
DE-CONTRIBUIÇÃO - DRGPS 

 Ação Preparar Portaria Ministerial para divulgação dos índices de 
atualização dos salários-de-contribuição.  

Descrição Apurar mensalmente o índice de atualização dos salários-de-
contribuição para cálculo do salário-de-benefício, pecúlios e 
pagamentos de parcelas em atraso, tanto do RGPS como dos RPPS e 
preparar Portaria Ministerial para sua divulgação. 

Meios utilizados Aplicação dos índices oficiais de atualização sobre os valores 
vigentes. 

Resultado esperado Preparação mensal de Portaria até o dia seguinte ao de divulgação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Responsável CGEDA – Eduardo da Silva Pereira. 
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Meta: 100%, que corresponde a apurar e divulgar mensalmente os índices de atualização dos 
salários-de-contribuição utilizados no cálculo do valor dos benefícios previdenciários.  

 

Indicador de Eficácia: Índice de Apuração de Fatores de Atualização dos Salários-de-Contribuição. 

 

100×











= ∑

12

Publicadas  Portarias deNúmero
IAFA  

 

Avaliação de desempenho em dezembro/2012: 100% da meta anual, ou seja, 12 (doze) Portarias 
divulgando o valor médio dos benefícios previdenciários.  

 

Conclusão: Meta totalmente cumprida. 

 

TABELA XII - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 - APURAR E DIVULGAR NO SITIO 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OS VALORES DE ARRECADAÇÃO E DE PAGAMENTO DE 
BENEFÍCIOS NOS MUNICÍPIOS - DRGPS 

 Ação Apurar e Divulgar no sítio da Previdência Social (Internet) os 
valores de arrecadação e de pagamento de benefícios nos 
municípios.  

Descrição Divulgação ao público dos valores arrecadados e emitidos pelo 
RGPS em cada município brasileiro. 

Meios utilizados Publicação na página de estatísticas da Previdência Social na 
Internet. 

Resultado esperado Apuração e disponibilização pública dos valores arrecadados e dos 
benefícios emitidos em cada município brasileiro no exercício 
anterior. 

Responsável CGEDA – Eduardo da Silva Pereira 

 

Meta: Publicar até o mês de fevereiro os valores arrecadados e os benefícios pagos pelo RGPS no 
ano anterior para cada um dos municípios brasileiros.  

 

Indicador de Eficácia: Índice de Divulgação de Valores Arrecadados e Emitidos por Município. 

IDVAEM = 1 se publicado ou 0 se não publicado. 

 

Avaliação de desempenho em dezembro/2012: Apurados e divulgados os valores correspondentes a 
cada município brasileiro. 

 

Conclusão: Meta atingida. 
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TABELA XIII - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 - PROJETAR RECEITA E DESPESA 
DO ANO SEGUINTE E DE LONGO PRAZO - DRGPS 

 Ação Projetar receita e despesa do ano seguinte e de longo prazo.  

Descrição Projeções de receitas e despesas do RGPS para subsidiar a elaboração do 
PLDO e do PLOA do ano, bem como de projeção publicada no Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária – REO, publicado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional em janeiro de cada ano. 

Meios utilizados Parâmetros previamente definidos e/ou informados pelo MPOG e MF. 

Resultado esperado Apresentar as projeções para os Relatórios Resumidos de Execução 
Orçamentária (Jan); Projeto LDO (Março); Projeto LOA (julho) 

Responsável CGEDA – Eduardo da Silva Pereira 

 

Meta: 100% das projeções a tempo de serem consideradas nos Relatórios e Projetos 
Governamentais (janeiro, março e julho) do ano. 

Indicador de Eficácia: Índice de Projeção Receita e Despesas.  

 

100×











= ∑

3

 Produzidas Projeções deNúmero
IPRD  

 

Avaliação de desempenho em dezembro/2012: 100 % da meta anual, ou seja, realizadas a tempo as 
projeções previstas para o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (janeiro); para a LDO 
2013 (março) e PLOA 2013 (julho). 

 

Conclusão: Meta totalmente cumprida. 

 

TABELA XIV - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 – ACOMPANHAR EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DO RGPS E ATUALIZAR PROJEÇÕES PARA FINS GERENCIAIS - 
DRGPS 

 Ação Acompanhar execução orçamentária do RGPS e atualizar projeções 
para fins gerenciais. 

Descrição Produção de projeções mensais de receitas e despesas do RGPS, para 
fins de acompanhamento e gerenciamento desse Regime. 

Meios utilizados Parâmetros informados pela SPE/MF e obtidos no Fluxo de Caixa do 
INSS. 

Resultado esperado Divulgação interna de 14 projeções de receitas e despesas do RGPS. 

Responsável CGEDA – Eduardo da Silva Pereira. 

 

Meta: Realizar 14 projeções anuais, sendo 11 do ano em curso 1 do ano anterior e 2 do ano 
posterior. 
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Indicador de Eficácia: Índice de Acompanhamento e Atualização de Projeções.  

 

100×











= ∑

14

Realizadas Projeções deNúmero
IAAP  

 

Avaliação de desempenho em dezembro/2012: 

Realizadas 14 projeções no ano, sendo 1 referente ao ano de 2011, 11 referente ao ano de 2012 e 2 
referentes ao ano de 2013, correspondendo a 100% da meta estimada.  

 

Conclusão: Meta totalmente cumprida. 

 

TABELA XV - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 - DISPONIBILIZAR DADOS PARA 
INDICADORES DE ACIDENTES DO TRABALHO DA REDE INTERAGENCIAL DE 
INFORMAÇÕES PARA SAÚDE – RIPSA - DRGPS 

 Ação Disponibilizar dados para indicadores de Acidentes do Trabalho da Rede 
Interagencial de Informações para Saúde – RIPSA. 

Descrição Fornecer à RIPSA indicadores específicos de mortalidade e morbidade 
relacionados a acidentes do trabalho. 

Meios utilizados Extração de dados oficiais nos sistemas de concessão e manutenção de 
benefícios da Previdência Social, e de registro de Comunicações de 
Acidentes do Trabalho – CAT. 

Resultado esperado Compor quadro geral sobre indicadores de mortalidade e morbidade 
publicados anualmente pela RIPSA. 

Responsável CGEDA – Eduardo da Silva Pereira. 

 

Meta: Encaminhar à RIPSA, para divulgação, 1 indicador de mortalidade e 3 indicadores de 
morbidade relacionados a acidentes do trabalho. 

 

Indicador de Eficácia: Índice de Produção de Indicadores RIPSA, onde m é o mês de referência para 
envio dos dados e t é o mês do efetivo envio dos dados. Como os dados são normalmente 
encaminhados no mês de outubro, m assume o valor 10, correspondente a esse mês. Se o envio for 
feito em setembro, o Índice seria igual a 1 e se for feito em novembro o Índice seria igual a -1. 
Assim, quanto maior a diferença (m – t) mais eficaz terá sido o trabalho desenvolvido. 

 

 t)- (m  IPIRIPSA =  

 

Avaliação de desempenho em dezembro/2012:  

 

IPIRIPSA = (10-7) = 3 
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Conclusão: Os dados de 2011 foram encaminhados à RIPSA no dia 16 de julho de 2012. 

 

TABELA XVI - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 - ANÁLISE DE PROPOSIÇÕES 
LEGISLATIVAS EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE INTERESSE DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRGPS 

 Ação Análise de proposições legislativas em tramitação no Congresso 
Nacional que envolvam matéria de interesse da Previdência Social 
(PL, Substitutivos, Propostas de Emendas Constitucionais; Voto em 
Separado). 

Descrição Anualmente diversas alterações legislativas que guardam vinculação 
com o RGPS são propostas e/ou votadas no Congresso Nacional, 
competindo a este Ministério analisá-las visando esclarecer e 
informar acerca de aspectos técnicos, em especial no que se refere à 
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, com observância da 
exigência constitucional de criação, concomitante, da respectiva 
fonte de custeio, e também no que diz respeito aos princípios e às 
normas que disciplinam matéria de reconhecimento de direitos e de 
concessão de benefícios previdenciários.  

Meios utilizados Articulação com a Assessoria de Assuntos Parlamentares para 
remessa à SPPS dos projetos em tramitação relevantes para 
Previdência Social. 

Resultado esperado Manifestação apresentada em 100% dos Projetos remetidos ao 
Ministério, em prazo compatível com as votações nos órgãos do 
Congresso. 

Responsável CGLEN – Dênisson Almeida Pereira. 
 

Meta: Análise de 100% das proposições legislativas encaminhadas.  

 

Indicador de Eficácia: Percentual de Proposições Legislativas Analisadas - PPLA. 

 

100
 Recebidas asLegislativ sProposiçõe de Total

Analisadas asLegislativ sProposiçõe de Número
×











=

∑
∑

PPLA  

 

Avaliação de desempenho em 2012: 

 

PPLA = 77/80 x 100 = 96,25%  

 

Conclusão: Meta parcialmente atingida no período. Os processos pendentes foram concluídos no 
período subsequente, sempre no prazo compatível com as votações nos órgãos do Poder Legislativo 
no âmbito Federal.   

 

TABELA XVII - INDICADORES DE DESEMPENHO - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE 
ATO LEGISLATIVO/REGULAMENTAR (ANTEPROJETO DE LEI/MEDIDA PROVISÓRIA, 
MINUTAS DE DECRETOS E PORTARIAS) 

 Ação Elaboração de proposta de ato legislativo/regulamentar (anteprojeto 
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de Lei/Medida Provisória, minutas de decreto e portaria). Em 2012 
foram elaborados anteprojetos de proposições legislativas visando 
eliminar fragilidades da legislação em relação ao Regime Geral de 
Previdência Social. 

Descrição A legislação previdenciária necessita de ajustes para adequá-la às 
novas realidades demográficas e a novas tecnologias de controle na 
concessão de benefícios. Por tais razões é necessária a realização de 
ajustes no Regime Geral de Previdência Social 

Meios utilizados Analises técnicas para detecção das vulnerabilidades existentes e 
redação das alterações propostas na legislação pertinente. 

Resultado esperado Disponibilização ao Diretor do DRGPS de anteprojeto. 
Responsável CGLEN – Dênisson Almeida Pereira. 

 

Meta: Elaborar 10 proposições.  

 

Indicador de Eficácia: Percentual de Proposições Regulamentares Elaboradas - PPRE 

 

100
Planejadas sProposiçõe de Número

Elaboradas sProposiçõe de Número
×











=
∑
∑

o
PPRE  

 

Avaliação de desempenho em 2012: PPRE = 9/10 x 100 = 90%  

 

Conclusão: Meta parcialmente atingida.  

 

TABELA XVIII - INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 - ATENDIMENTOS A 
DEMANDAS INTERNAS DO MPS E SEUS ÓRGÃOS, DE SEGURADOS/CONTRIBUINTES E 
DE OUTROS ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER PÚBLICO - DRGPS  

 Ação Atendimentos a demandas internas do MPS e seus Órgãos, de 
segurados/contribuintes diretamente ou redirecionados (Cartas, 
Correspondências eletrônicas, Atendimentos telefônicos, 
Atendimentos em sala, Palestras, Notas Técnicas, Memorandos, 
Atualização de Folders, Textos, Cartilhas Institucionais, Anuários 
Estatísticos, Participações em Negociações de Acordos 
Internacionais, Participações em Comissões Nacionais e Grupos de 
Trabalhos, Seminários, Manifestação técnica para Subsidiar defesa 
da União/INSS em Ações Judiciais) e Atendimentos a demandas de 
outros Órgãos/Entidades do Poder Público (Análises de proposições 
regulamentares de outros órgãos, tais como, Ofícios, Razões de 
Veto, Aviso Autógrafos de PL’s, e Análises de Processos 
Encaminhados pelo INSS). 

Descrição Responder a dúvidas e ou questionamentos sobre matérias 
relacionadas à legislação previdenciária. 

Meios utilizados Estudo Técnico, Pesquisa e análise da legislação pertinente para 
atendimento da demanda. 

Resultado esperado Responder 100% do total de demandas encaminhadas.  
Responsável CGLEN – Dênisson Almeida Pereira. 

 

Meta: Atendimento de 100% do total de demandas encaminhadas. 



RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2012 
 

 
 57 

 

Indicador de Eficácia: Percentual de Atendimento de Demandas Internas - PADI. 

 

100
 Demandas de Total

Atendidas Internas Demandas de Número
×











=

∑
∑

Internas
PADI  

 

Avaliação de desempenho em 2012: 

 

PADI = 1.465/1.469 x 100 = 99,73%  

 

Conclusão: Meta parcialmente atingida. As demais demandas pendentes foram atendidas no 
exercício seguinte. 

 
3. Estruturas de Governança e Autocontrole da Gestão 
 
3.1. Estrutura de Governança 

 

Não se aplica. 

 
3.2. Avaliação de Funcionamento dos Controles Internos 
 

A avaliação do Sistema de Controle Interno foi realizada pelos Diretores da SPPS, 
considerando a estrutura e o quadro de servidores atuais. 

 
QUADRO 2 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERN OS 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: 
Permanece a necessidade de se implementar várias ações para a melhoria dos variados aspectos do sistema de 
controle interno da SPPS, passando necessariamente pela agregação de servidores especialistas aos seus quadros e 
de capacitações nas variadas áreas, especialmente em matérias relacionadas a controle interno, propiciando a 
implantação automática de uma cultura própria no assunto.  
Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 

3.3. Remuneração paga a Administradores 

 

Não se aplica. 
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3.4. Informações sobre Estrutura e as Atividades do Sistema de Correição da Unidade 
 

Não se aplica. O Decreto nº. 7.078, de 26/01/2010, aprovou a Estrutura Regimental e o 
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do MPS, o que resultou na 
criação da Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, que é responsável por 
acompanhar os processos administrativos disciplinares da SPPS e do MPS em geral. 

 

3.5. Informações quanto ao Cumprimento pela Instância de Correição da Unidade 
 

Não se aplica. Atendido pela COPAD, conforme explicitado no subitem 3.2. 

 
4. Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira 

 

4.1. Relação dos Programas do Plano Plurianual 
 

Não se aplica. Informado pela U.O 

 
4.2. Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual 

 

QUADRO 3 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ  

Identificação da Ação 
Código  20GN 

Descrição Educação Previdenciária e Financeira 
Iniciativa 00QS – Fortalecer a Educação Previdenciária Com Foco na Inclusão e Fidelização 

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 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
  100.000 100.000 0 0 0 0 0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
Não se aplica Não se aplica Unidade-

pessoa 
informada 

1.100 0 100.000,00 0 

Análise da Ação: Insuficiência de limite orçamentário resultou na impossibilidade de execução da referida Ação. 
 

Identificação da Ação 
Código  20HQ 

Descrição Promoções de Ações de Diálogos Social e Inclusão no Sistema Previdenciário 
Iniciativa 00QS – Fortalecer a Educação Previdenciária Com Foco na Inclusão e Fidelização 

Unidade Responsável Secretaria de Políticas da Previdência Social 

Unidade Orçamentária 33101- Ministério da Previdência Social 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 



RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2012 
 

 
 60 

Processados 
  2.500.000 2.500.000 961.568 931.125 2.726 30.443 928.399 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
Não se aplica Não se aplica Unidade-

Ação apoiada 
20 37 2.500.000,00 961.568,00 

Análise da Ação: Os valores empenhados na Ação foram destinados ao pagamento de despesas com diárias e 
passagens aéreas em ações de diálogo social, bem como de serviços taquigráficos e de traduções para o CNPS e a 
SPPS. 
Em decorrência de limite orçamentário insuficiente, várias outras atividades relacionadas à execução da Ação ficaram 
prejudicadas. 

 
Identificação da Ação 

Código  20HS 

Descrição 
Gestão do Fator Acidentário de Prevenção – FAP e dos Riscos Ambientais do 
Trabalho - RAT 

Iniciativa 
00RA – Aprimorar a Prevenção de Riscos Ocupacionais e Mitigar os Efeitos da 
Incapacidade Laboral 

Unidade Responsável Secretaria de Políticas da Previdência Social 

Unidade Orçamentária 33101- Ministério da Previdência Social 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
100.000   100.000 0 0 0 0 0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
Não se aplica Não se aplica Unidade 1 1 100.000,00 0 

Análise crítica: A execução financeira foi efetivada com recursos provenientes do Programa de Trabalho 
09.122.2114.2000.0001 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. .Não foram utilizados recursos da Ação 20HS. 

 
Identificação da Ação 

Código  2274 

Descrição Assistência Técnica à Ampliação e Reforma dos Regimes Próprios de Previdência 
Iniciativa 00RF – Promover Políticas e Ações de Sustentabilidade do Sistema Previdenciário 

Unidade Responsável Secretaria de Políticas da Previdência Social 

Unidade Orçamentária 33101- Ministério da Previdência Social 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
 40.629.451 33.629.451 779.710  779.710  478.772 0 300.938 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
Não se aplica Não se aplica Unidade-

Assistência 
técnica 

realizada 

408 12 40.629.451,00 779.709,92 

Análise crítica:  
1. A execução refere-se, na sua maior parte, ao pagamento de servidores temporários contratados para dar suporte 
ao PARSEP II, cujo prazo de permanência encerrou-se em abril/2012, com a finalização do mencionado Programa. 
2. A insuficiência de limite orçamentário e a não celebração de acordo de empréstimo em 2012 entre o MPS e o 
Banco Interamericano inviabilizou a execução da maior importância alocada inicialmente para a Ação. A celebração 
do citado empréstimo está prevista para ocorrer em 2013. 
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Identificação da Ação 

Código  2276 

Descrição Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos 

Iniciativa 
00RE – Intensificar a Fiscalização das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar e dos Regimes Próprios 

Unidade Responsável Secretaria de Políticas da Previdência Social 

Unidade Orçamentária 33101- Ministério da Previdência Social 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
  1.806.416 1.806.416 1.552.796 1.552.796 21.666 0 1.531.130 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
Não se aplica Não se aplica Unidade-

RPPS 
auditado 

250 389 1.510.014,00 1.556.292.77 

Análise crítica: A pré-proposta orçamentária da ação previu o inicialmente o valor de R$ 2.503.335,00, 
posteriormente ajustada para R$ 1.922.536,00. Em março de 2012 ficou definido que o valor previsto na LOA era de 
R$ 1.806.416,00, sendo que R$ 377.666,00 haviam sido contingenciados (20,9 % do total). Desde então, foi 
manifestado ao escalão superior à preocupação com os impactos orçamentários para o alcance dos resultados 
programados. O orçamento final liberado foi de R$ 1.510.014,00.  Os resultados da meta física mesmo superando o 
inicialmente previsto com menor quantidade de recursos financeiros teriam sido bem mais expressivos se não tivesse 
ocorrido a redução de recursos para execução da Ação devido ao limite orçamentário imposto.   

 
Identificação da Ação 

Código  2304 

Descrição Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social 
Iniciativa 00RF - Promover Políticas e Ações de Sustentabilidade do Sistema Previdenciário 

Unidade Responsável Secretaria de Políticas da Previdência Social 

Unidade Orçamentária 33101- Ministério da Previdência Social 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
  100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
Não se aplica Não se aplica Unidade-

Estudos 
realizados 

1 0 100.000,00  

Análise crítica: Contingenciamento e limite orçamentário repercutiram na execução. O MPS celebrou acordo de 
cooperação técnica com a Fundação Universidade de Brasília para a realização de estudos visando à construção de 
um Modelo de Aposentadoria por Condições Especiais de Trabalho – MACET. Os valores do citado Acordo no 
montante de 100.000,00 foram inscritos em RAP. 

 
Identificação da Ação 

Código  2564 

Descrição Gestão de Cadastros para a Previdência Social 

Iniciativa 
00QQ - Aprimorar As Informações sobre o Perfil do Cidadão e o Mercado de 
Trabalho 

Unidade Responsável Secretaria de Políticas da Previdência Social 

Unidade Orçamentária 33101- Ministério da Previdência Social 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        
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Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
  100.000 100.000 0 0 0 0 0 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
Não se aplica Não se aplica Unidade-

Informação 
processada 

1.585.852 1.010.763 100.000,00 0 

Análise crítica: Não foram utilizados recursos desta Ação para gestão do Cadastro. As únicas despesas para 
realização da Ação foram com diárias e passagens aéreas viabilizadas com os recursos de outra ação orçamentária. 

 

4.3. Demonstração e Análise do Desempenho Orçamentário e Financeiro 
 

Não se aplica. Informado pela UO. 

 
5. Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira 

 

5.1. Informações sobre o Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou 
Recursos 

 

Não se aplica. 

 
5.2. Informações sobre a Movimentação e Saldos de Restos a Pagar de Exercícios 

Anteriores 
 

QUADRO 4 - 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 

2009 6.860,00 0 0 6.860,00 
     
     

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 
Acumulados 

Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2012 

2011 516.384,57 129.640,22 386.744,35 0 
     
     

Fonte: SIAFI Gerencial 
 
 
5.3. Informações sobre Transferências de Recursos 

 

Não se aplica.  

 
5.4. Informações sobre Suprimento de Fundos e Cartões Corporativos de Pagamento do 

Governo Federal  
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Não se aplica. 

 
5.5. Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ 
 

Não se aplica. 

 
6. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados 

 

6.1. Informações sobre a Estrutura de Pessoal da Unidade  
 

QUADRO 5 - FORÇA DE TRABALHO DA UJ - SITUAÇÃO APURA DA EM 31/12  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 144 13 9 
1.1. Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 144 13 9 
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão Não há 49 1 3 
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 9 2 0 
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório Não há 0 0 0 
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 86 10 6 
2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 11 
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 18 5 4 
4. Total de Servidores (1+2+3) 0 162 18 24 
Fonte: DW-SIAPE/dezembro/12 

 
QUADRO 6 - SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALH O 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) 1
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração 1
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
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5.5. Mandato Classista 0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 1
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 
Fonte: DW-SIAPE/dezembro/12 
 

QUADRO 7 - DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM C OMISSÃO E FUNÇÕES 
GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em Comissão 50 50 17 10 
1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior Não há 50 17 10 
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 4 0 0 
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 3 2 0 
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 25 10 5 
1.2.4. Sem Vínculo Não há 18 5 4 
1.2.5. Aposentados Não há 0 0 0 
2. Funções Gratificadas 19 18 2 0 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 11 0 0 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 0 0 0 
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 7 2 0 
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  69 68 19 10 
Fonte: DW-SIAPE/dezembro/12 

 
QUADRO 8 - QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA  ETÁRIA SITUAÇÃO APURADA EM 

31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

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 6 19 15 44 10 
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 
1.2. Servidores de Carreira  6 19 15 44 10 
1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 
2. Provimento de Cargo em Comissão 8 13 25 17 5 
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 7 12 16 12 3 
2.3. Funções Gratificadas 1 1 9 5 2 
3. Totais (1+2) 14 32 40 61 15 
Fonte: DW-SIAPE/dezembro/12 
 

QUADRO 9 - QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL  DE ESCOLARIDADE SITUAÇÃO 
APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 
1. Provimento de Cargo Efetivo 0 1 1 3 18 70 0 1 0 
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2. Servidores de Carreira  0 1 1 3 18 70 0 1 0 
1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Provimento de Cargo em Comissão 0 1 2 2 18 43 0 2 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 1 12 35 0 2 0 
2.3. Funções Gratificadas 0 1 2 1 6 8 0 0 0 
3. Totais (1+2) 0 2 3 5 36 113 0 3 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 
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Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 
Fonte: DW-SIAPE/dezembro/12 
 

QUADRO 10 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 
REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES 

Valores em R$ 1,00 

Tipologias/ Exercícios 
Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 

Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercícios  
2012 - - - - - - - - - - 
2011 - - - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - - - 

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 
2012 1.590.101,88 - 220.371,50 57.027,75 230.358,77 129.776,24 14.875,62 26.002,34 - 2.268.514,10 
2011 - - - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - - - 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 
2012 207.420,01 - 18.176,67 15.298,89 14.032,92 - - - - 254.928,49 
2011 - - - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - - - 

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercícios 
2012 - - - - - - - - - - 
2011 - - - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - - - 

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 
2012 - - - - - - - - - - 
2011 - - - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - - - 

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 
2012 167.588,05 1.879.994,80 264.811,18 57.852,80 99.657,67 12.384,00 44.098,23 5.523,59 - 2.531.910,32 
2011 - - - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - - - 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercícios 
2012 564.863,08 - 72.557,69 15.003,48 57.505,36 35.877,22 20.299,27 8.088,11 - 774.194,21 
2011 - - - - - - - - - - 
2010 - - - - - - - - - - 

Fonte: DW-SIAPE/dezembro/12 

 

6.2. Terceirização de Mão-de-obra Empregada e Contratação de Estagiários 
 
 

QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS  

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 
1. Nível superior 7 9 10 11  
1.1 Área Fim 7 9 10 11  
1.2 Área Meio 0 9 0 0  
2. Nível Médio 6 21 21 24  
2.1 Área Fim 6 21 21 24  
2.2 Área Meio 0 0 0 0  
3. Total (1+2) 13 30 31 35  
Fonte: DW-SIAPE/dezembro/12 

 

7. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário 

 

7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 
 

 Não se aplica. 
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7.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário 
 

 Não se aplica. 

 
8. Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento 

 

8.1. Informações sobre a Gestão da Tecnologia da Informação TI da UJ 
 

 Não se aplica. 

 
9. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 

 

9.1. Informações quanto à Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental 
 

 Não se aplica. 

 
10. Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas 

 

10.1. Informações sobre o Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdãos do TCU 
 
 

QUADRO 22 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATE NDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Ministério da Previdência Social - MPS 001930 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

  2059 9.4.1   

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Previdência Social - MPS 001930 

Descrição da Deliberação 
9.4 determinar ao Ministério da Previdência Social, responsável pela elaboração das avaliações atuariais do Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) da União, e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF), responsável 
pela publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), que tomem providências, no prazo de 
360 (trezentos e sessenta) dias, para: 9.4.1 aumentar a duração do período prospectivo da projeção atuarial do RPPS 
publicada no RREO, de modo similar ao período contemplado na avaliação atuarial presente no Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (PLDO), tendo em vista o aumento, que pode advir da implementação da referida mudança, 
no nível de transparência das informações concernentes à sustentabilidade deste regime previdenciário. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS  002210 

Síntese da Providência Adotada 

Por parte do MPS, integrou-se a Grupo de Trabalho sob a coordenação da STN objetivando dar cumprimento à ordem. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
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Como órgão responsável pela avaliação atuarial da União, enviou à STN pelo Ofício/SPPS/MPS nº 15, de 29/01/2013  
a  Projeção Atuarial contemplando os próximos 75 anos relativamente aos exercícios a partir de 2013. Assim será 
procedido nos próximos exercícios. 

  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Fatores Positivos: a medida faz com que se dê maior visibilidade futura da previdência social do servidor público 
federal. Não há fator negativo ou que tenha prejudicado as providências quanto à perspectiva da projeção 

 
 

QUADRO 13 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATE NDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Ministério da Previdência Social - MPS 001930 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

    Avisos  

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Previdência Social - MPS 001930 

Descrição da Deliberação 
Por intermédio dos ofícios e avisos abaixo relacionados, entre outros órgãos, o Ministério da Previdência Social – 
MPS, foi notificado sobre diversos Acórdãos versando sobre a recusa de registro ao ato de pensão civil instituída em 
favor dos beneficiários citados em cada decisão. 
 
OFÍCIO nº 531/DRPSP/SPPS/MPS, de 13 de agosto de 2012: 
Avisos Seses-TCU-1ª Câmara  
n° 73, de 19.06.2012;  
n° 80, de 26.06.2012;  
n° 86, de 03.07.2012;  
n° 88, de 10.07.2012.  
 
OFÍCIO nº 575/DRPSP/SPPS/MPS, de  29 de agosto de 2012. 
Avisos Seses-TCU-1ª Câmara  
n° 96, de 31.07.2012;  
n° 102, de 14.08.2012  
 
OFÍCIO nº 636/DRPSP/SPPS/MPS, de 26 de setembro de 2012 
Avisos Seses-TCU-1ª Câmara 
 nº 106, de 21.08.2012; n° 112, de 28.08.2012  
 
OFÍCIO nº 699/DRPSP/SPPS/MPS, de 05 de novembro de 2012. 
Aviso Seses-TCU-1ª Câmara  
n° 119, de 25.09.2012  
 
OFÍCIO nº 720/DRPSP/SPPS/MPS, de 30 de novembro de 2012 
Aviso Seses-TCU-1ª Câmara  
nº 127 de 23.10.2012;  
nº 1356 de 24.10.2012;  
n° 133, de 08.11.2012;  
nº 137 de 13.11.2012  
 
(OFÍCIO nº 755/DRPSP/SPPS/MPS, de 26 de dezembro de 2012) 
Aviso Seses-TCU-1ª Câmara  
nº 140 de 20.11.2012;  
nº 144 de 27.11.2012;  
n° 148, de 04.12.2012;  
nº 160 de 10.12.2012  
 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS  002210 
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Síntese da Providência Adotada 
Por meio de Ofícios do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público – DRPSP, foi o TCU 
informado que, por meio da atuação da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, a partir de iniciativa 
deste Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público, foi aprovada pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, em 14.04.2012, a Nota Técnica n° 100/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, que resultou na 
pacificação do entendimento, junto a todos os envolvidos na orientação dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, no sentido de que os dispositivos do artigo 217 da Lei n° 
8.112/1990 que autorizavam a concessão de pensão por morte a dependentes distintos daqueles referidos no RGPS 
foram derrogados pelo artigo 5° da Lei nº 9.717/1998. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Viabilizou a pacificação da matéria no âmbito do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

Fatores Positivos: evitou o pagamento indevido de benefícios previdenciários pelo Tesouro Nacional 
 
 
QUADRO 14 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Ministério da Previdência Social - MPS 001930 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

  1024 XV Aviso 671/Gab-C. Civil/PR 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Previdência Social – MPS e outros  

Descrição da Deliberação 
XV. à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério da Previdência Social e ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão que, conjuntamente e sob a coordenação do primeiro (item 5.2): 
 

a) institucionalizem os procedimentos de contabilização do passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência 
Social dos servidores federais, inclusive com a inclusão de dispositivos nos manuais emitidos pela STN; 

b) elaborem e encaminhem a esta Corte de Contas em plano de ação, no prazo de noventa dias, com as medidas 
necessárias para o registro contábil no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
do passivo atuarial do Regime Próprio da Previdência Social dos servidores civis da União, avaliando quais 
os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários para tanto; e 

c) enquanto não houver registro contábil do passivo atuarial, apresentem em notas explicativas às 
demonstrações contábeis consolidadas da União as projeções atuariais e os efeitos decorrentes da eventual 
contabilização sobre o patrimônio líquido da União. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Social  002210 

Síntese da Providência Adotada 
Quanto ao Acórdão 1.204/2012 – TCU Plenário, remetido em parte ao Ministro Garibaldi Alves pelo Aviso 671/Gab-
C. Civil/PR, em 27 de julho de 2012, cujo item XV determina à Secretaria do Tesouro Nacional, ao MPS e ao MPOG, 
para que em conjunto e sob a coordenação da STN, adotem os procedimentos descritos em suas alíneas “a” a “c”, cujo 
teor, em síntese, determina o registro na contabilidade da União do passivo atuarial do seu Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS, denominado pela Lei nº 8.112/90 de Plano de Seguridade Social, tem-se o seguinte: 
Desde a Portaria MPS nº 913/2003, o MPS estabeleceu Plano de Contas específico para os Regimes Próprios de 
Previdência Social em harmonia com o que preconiza a Lei nº 9.717/1998 e as normas específicas da Secretaria do 
Tesouro Nacional quanto à Contabilidade Pública do Brasil, atualizado pela Portaria MPS nº 95, de 2007, plano este 
disponibilizado no endereço eletrônico: www.previdencia.gov.br, com utilização obrigatória, pelos entes federativos 
com RPPS desde o exercício de 2007.  
Consoante a legislação que rege a Contabilidade Pública Nacional, especialmente a Portaria/STN/SUBSECRETARIA 
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DE CONTABILIDADE PÚBLICA nº 828, de 14 de dezembro de 2011 e alterações introduzidas pela Portaria nº 753, 
de 21 de dezembro de 2012, nos termos da Portaria MPS nº 916, de 15 de julho de 2003 e Portaria MPS nº 95, de 06 
de março de 2007, o Plano de Contas Aplicado aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, foi reconfigurado 
na estrutura definida a partir do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP aprovado pela Portaria/STN nº 
437, de 12 de julho de 2012 e respectivos manuais, definido pelo MPS como “Anexo I - 2013”, de utilização 
facultativa para o exercício de 2013 e obrigatória a partir do exercício de 2014, também disponibilizado no endereço 
eletrônico: www.previdencia.gov.br, portanto os instrumentos necessários aos registros contábeis de todos os atos e 
fatos inerentes aos RPPS, incluindo a União, encontram-se disponibilizados, restando a cada ente a adoção dos 
procedimentos operacionais; 
Especificamente quanto às determinações do Acórdão em referência, o MPS compõe Grupo Técnico de Trabalho, sob 
a coordenação da STN, com o objetivo de aprofundar os estudos sobre as medidas a serem adotadas; 
Importante ressaltar que a União até então vem mantendo o seu RPPS como um plano de seguridade social, como uma 
mera repartição simples, com déficit financeiro anual da ordem de quase 55 bilhões (57,5 em 2012), portanto ainda 
sem cumprir o que determina o art. 40 da CF, com gestão do regime previdenciário de forma descentralizada a cargo 
das diversas unidades de recursos humanos gerando elevados custos administrativos e concessões de benefícios de 
forma heterogênea. Considerando o elevado déficit atuarial e os impactos que certamente ocorrerá no balanço geral da 
União, entende-se prudente a ampliação da discussão dessa questão no âmbito do Governo Federal, incluindo todos os 
poderes, no intuito de se buscar possível solução definitiva mediante a construção de um modelo que viabilize a 
capitalização solidária do sistema, além de propiciar a geração de poupança interna em conformidade com o art. 249 
da CF, bem como oportunizar investimentos e desenvolvimento interno, a exemplo do que já vem fazendo os Estados 
e Municípios.  

Síntese dos Resultados Obtidos 
Como responsável pela contabilidade pública nacional a STN deverá informar quanto às medidas operacionais e, se 
for o caso, sobre eventuais Notas Explicativas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Fatores Positivos: a medida faz com que se dê ainda maior transparência ao Balanço da União e seja motivadora de se 
buscar soluções definitivas para a previdência dos servidores públicos federais. Fatores Negativos: grande impacto no 
passivo do Balanço da União e repercussões ainda não dimensionadas. No exercício de 2013 as ações continuarão a 
ser desenvolvidas com vistas ao cumprimento integral da determinação. 

 
 
QUADRO 15 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Ministério da Previdência Social - MPS 001930 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

  2059 9.1.2   

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Previdência Social – MPS e outros  

Descrição da Deliberação 
9.1 determinar ao Ministério da Previdência Social que: 
(...) 
9.1.2 no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias:  
9.1.2.1 desenvolva tábua de vida específica para servidores públicos civis e militares da União, em conjunto com o 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em atendimento à determinação contida no item 9.1 do Acórdão nº 1.465/2003-TCU-Plenário; 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS  002210 

Síntese da Providência Adotada 
 Primeiramente há que ressaltar que se trata de estudo de grande complexidade tanto em aspectos técnicos quanto 
operacionais. O tema se encontra em fase de articulações com o IPEA que deverá ser responsável pela condução 
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operacional dos estudos, além de algumas questões técnicas específicas, a partir dos dados fornecidos pelo MPS 
depois de capturados dos diversos órgãos e poderes da União, segundo leiaute específico, bem como com o IBGE que 
deverá dar suporte técnico, especialmente no que tange às questões demográficas. O MPS deverá promover o suporte 
de recursos humanos e ou materiais necessários. Em razão da complexidade, possivelmente, no período estipulado não 
teremos o estudo concluso. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Ainda não há resultado concreto obtido. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Fatores Positivos: permitirá à União obter informações mais precisas da situação previdenciária dos servidores 
públicos federais, permitindo assim as melhores tomadas de decisões quanto a perspectivas futuras de equilíbrio do 
sistema. Fatores Negativos: estudo de alta complexidade e de longa duração. 

 
 

QUADRO 16 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇ ÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS 002210 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 
TC 015.529/2010-
0 

Acórdão Nº 2059 – 2012 
TCU 

9.1.1   

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério da Previdência Social 001930 

Descrição da Deliberação 
Trata-se de auditoria nos sistemas públicos de previdência, com o objetivo de investigar questões relativas ao 
financiamento, apuração de resultado e equilíbrio de suas contas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento do Regime Geral de Previdência Social 33233 

Síntese da Providência Adotada 
Foram elaboradas, em novembro, duas notas técnicas explicativas em resposta ao Acórdão Nº 2059 – 2012 TCU, uma 
relativa a auxílio-reclusão (NT CGEPR nº 29/2012) e outra relativa a auxílio acidente (NT CGEPR nº 30/2012). 

Síntese dos Resultados Obtidos 

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

 

 
 
 

QUADRO 17 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇ ÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Secretaria de Políticas de Previdência Social  002210 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

  3252 9.1   

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
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Ministério da Previdência Social 001930 

Descrição da Deliberação 
Determinar aos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social que, em conjunto com o Ministério do Planejamento, 
envidem esforços no sentido de informar o valor do impacto fiscal das ações judiciais de natureza previdenciária e não 
previdenciária no anexo de riscos fiscais. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento do Regime Geral de Previdência Social 33233 

Síntese da Providência Adotada 
Encaminhou Nota Técnica nº 23/2012/MPS/SPS/CGEDA, de 13 de setembro de 2012 informando que a 
responsabilidade pela preparação do Anexo de Riscos Fiscais da LDO é da Assessoria Econômica do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que consolida dados de diversos órgãos do governo federal. No caso das ações 
judiciais de natureza previdenciária, os dados são originados da Advocacia Geral da União que os repassa ao MP, 
sendo que o MPS não desempenha nenhum papel na produção e divulgação desses dados. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

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

 

 

10.2. Informações sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna da Entidade 

 

Sem ocorrências. 

 

10.3. Informações sobre Declaração de Bens e Rendimentos nos Termos da Lei no 
8.730/1993 

 

QUADRO 18 - DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTOR IDADES E SERVIDORES DA UJ, 
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 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou Início 
do Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 

nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 
Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Cargos Eletivos 
Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 
Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 60 0 0 
Entregaram a DBR 60 0 0 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 
Fonte: DW-SIAPE/dezembro/12 e Controle CGERH (Relatório Servidores MPS para IR2012) 

 

Obs.: Para esse demonstrativo foram considerados todos os ocupantes de DAS na UJ SPPS, inclusive exonerados no 
exercício de 2012. 
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11. Informações Contábeis 

 

11.1. Informações sobre Adoção de Critérios e Procedimentos NBCT 16.9 e 16.10 
 

Não se aplica. 

 
11.2. Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 
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12. Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 
 

As informações consideradas relevantes foram incluídas nos diversos itens e subitens 
constantes do presente Relatório de Gestão.  
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PARTE B - CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 

13. Avaliação sobre o Andamento dos Projetos e Programas Financiados com Recursos 
Externos 

 

Não houve execução de projetos e programas financiados com recursos externos em 
2012. No decorrer do exercício de 2012 o Governo Brasileiro, incluído o MPS, negociaram Acordo 
de Empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, denominado Programa de 
Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social (PROPREV) Segunda Fase, 
autorizado pelo Senado Federal, no entanto a celebração do Acordo de Empréstimo pelo Governo 
Brasileiro somente deverá ocorrer em 2013. 

 


