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1. APRESENTA<;AO - INFORMA<;OES DE IDENTIFICA<;AO DA
JURISDICIONADA

o presente relat6rio foi elaborado, em conformidade com as norm as estabelecidas por meio
da Instrwyao Normativa nO57, de 27 de agosto de 2008 do Tribunal de Contas da Uniao e de acordo
com a Decisao Normativa n° 100, expedida em 07 de outubro de 2009 pelo Tribunal de Contas da
Uniao e de acordo com as orientac;5es contidas na Portaria 389, de 21 de dezembro de 2009 tambem
pelo Tribunal de Contas da Uniao e relata de forma objetiva as ac;5es desenvolvidas no exercicio de
2009 na Secretaria da Previdencia Complementar do Ministerio da Previdencia Social para
melhorar a gestao do sistema de Previdencia Complementar.
Tabela 01

Poder e Orgao de vinculal;ao
Poder: Executivo

Orgao de Vinculal;ao: Ministerio da Previdencia Social C6digo SIORG: 1930

Identifical;ao da Unidade Jurisdicionada

Denominacao completa: Secretaria de Previdencia Complementar

Denominal;ao abreviada: SPC

C6digo SIORG: 2858 I C6digo LOA: Nao se aplica I C6digo SIAFI: 3300 II

Situacao: ativa

Natureza Juridica: Orgao Publico

Principal Atividade: Seguridade Social I C6digo CNAE: 7530-2/00
Telefones/Fax de contato: (61 )2021-

1(61) 2021-5633 1(61) 2021-5364 1(61) 2021-57745260

Endereco eletronico: soc.!l:abfa2orevidencia.!l:ov.br

Pagina da Internet: htto://www.orevidencia.!l:ov.br/spc
Enderel;o Postal: Esp1anada dos Ministerios, Bloco F, 6° andar, Sala 601 - CEP 70.059-900 - Brasilia/DF

Normas relacionadas a Unidade Jurisdicionada
Normas de crial;ao e alteral;ao da Unidade Jurisdicionada
Lei Complementar nO108, de 29 de maio de 2001.
Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001.
Outras normas infralegais relacionadas a gestao e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Decreto n° 6.417, de 31 de mar90 de 2008, publicado no DOD de 0 I de abril de 2008.
Decreto n° 6.934, de 11 de agosto de 2009, publicado no DOD de 12 de agosto de 2009.
Portaria MPS n° 173, de 02 de junho de 2008 (DOD de 04/06/2008) relativas ao Regimento Interno do MPS.
Portaria MPS nO92, de abril de 2009 (DOD de 08/04/2009) relativa ao Regimento Interno do MPS.
Manuais e publicacoes relacionadas as atividades da Unidade Jurisdicionada

- Portaria n° 1.550, de 16 de abril de 2009, Secretaria- Executiva (MPS)
- Orienta9ao lnterna MPS/SE/SPOA nO1, de 6 de novembro de 2009 - SE/SPOA
- Manual do Servidor - CGRHlSPOAIMPS
- Manual de Identidade Visual - 9" edi9ao 2009 - ACS/GM(MPS)
- Manual do Assessor de Comunica9ao - ACS/GM
- Manual de Jomalismo - ACS/GM
- Manual de Rela90es Publicas e Cerimonial - ACS/GM
- Manual de Gerenciamento de Projetos - ACS/GM
- Manual de Gestao, Fiscaliza9ao e Execu9ao de Contratos Administrativos de Tecnologia da Informa9ao e
Comunica9ao do - Ministerio da Previdencia Social. SPOA
- Guia de Procedimentos e N090es Basicas de Licita9ao, Gestao e Fiscaliza9ao de Contratos de Tecnologia da
Informa9ao e - - Comunica9ao - TIC do Ministerio da Previdencia Social e a Metodologia de Elabora9ao e
Implementa9ao das A90es estrategicas de Tecnologia da Informa9ao e Comunica9ao. SPOA
- Guia de Navega9ao da Escola da Previdencia - 31/10/2008 (MPS)

http://htto://www.orevidencia.!l:ov.br/spc
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- Guia Pnitico SOUWEB - Ouvidoria Geral da Previdencia Social
- Boletim Eletr6nico - execw;ao PPA, divulgado trimestralmente (MPS).

- Manual de Redayao da Presidencia da Republica
- Orientayao Interna SPC n° 04, de 17/12/2008 (Estabelecer criterios para elaborayao e definiyao do Prog
de Fiscalizayao - PAF).
- Orientayao Interna DEFIS/SPC nO05, de 11/04/2007 (Institui 0 modelo do Relat6rio de Fiscalizayao e "tabela de
fatos verificados - titulos resumidos").
- Orientayao lntema DEFIS/SPC nO06, de 31/08/2007 (Institui e aprova parcialmente 0 Manual de Fiscalizayao).
- Orientayao Intema DEFIS/SPC n° 07, de 29101/2008 (Disciplina a distribuiyao das EFPC e de seus pianos de
beneficios entre as 6 unidades regionais do DEFIS).
- Orientayao Interna DEFIS/SPC nO08, de 04/08/2008 (Aprova titulos do Manual de Fiscalizayao a serem utilizados
nos trabalhos das ayoes de fiscalizayao da SPC).
- Orientayao Interna DEFIS/SPC n° 09, de 08/04/2009 (Disciplina a fiscalizayao das entidades fechadas de
previdencia complementar e dos pianos de beneficios por elas administrados).
- Orientayao lnterna Conjunta DETEC-DEFIS/SPC n° 01, de 08/04/2009 (Dispoe sobre os procedimentos a serem
adotados no ambito dos Departamentos de Analise Tecnica e de Fiscalizayao acerca da adesao de patrocinadores
fundadores as suas respectivas EFPC).
- InstrUl;ao Normativa SPC n£ 02, de 23 de abril de 2004 (Define 0 modelo de auto de infrayao a que se refere 0 art. 80

do Decreto n° 4.942, de 30 de dezembro de 2003 e da outras providencias).

- Instruyao SPC n° 27, de 5 de dezembro de 2008 (sobre a analise de consultas de competencia do Deleg);
- Orientac;ao Interna n° 1, de 19 de maryO de 2008 (sobre a concessao de audiencias ao publico interno e externo pelos
servidores do departamento);
- Orientayao Interna n° 2, de 1° de julho de 2009 (sobre 0 ementario de Notas Tecnicas e Pareceres expedidos pelo
departamento );

- Decreto n° 6.907, de 21.07.2009 (Altera dispositivos dos Decretos nQs 71.733, de 18 de janeiro de 1973,825, de 28 de
maio de 1993,4.307, de 18 de julho de 2002, e 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que dispoem sobre diarias de
servidores e de militares).
- Decreto n° 91.800, de 18 de outubro de 1985 (Dispoe sobre viagens ao exterior, a serviyo ou com 0 fim de
aperfeiyoamento sem nomeayao ou designayao, e da outras providencias).
- Decreto n° 5.992, de 19 de dezembro de 2006 (Dispoe sobre a concessao de diarias no ambito da administrayao federal
direta, autarquica e fundacional, e da outras providencias).
- Decreto nO4.047, de 10 de dezembro de 2001 (Defme 0 direito a classe de passagem aerea, em viagens no territ6rio
nacional, para as autoridades que menciona.).
- Decreto n° 4.002, de 07 de novembro de 2001 (Da nova redayao ao inciso II do art. 5£ do Decreto n£ 3.892, de 20 de
agosto de 2001, que dispoe sobre a aquisiyao de bilhetes de passagem aerea e compras de materiais e serviyos, mediant
utilizayao do Cartao de Credito Corporativo pelos 6rgaos e pelas entidades da Administrac;ao Publica Federal direta,
autarquica e fundacional, e da outras providencias).
- Decreto nO3.643, de 26 de outubro de 2000 (Dispoe sobre diarias do pessoal civil da Administrac;ao Publica Federal
direta, indireta e fundacional, e do militar, no Pais e no exterior; altera dispositivos do Decreto nO71.733 de 18 de 'ane
de 1973, e da outras providencias.).
- Lei n° 8.666/93 (Regulamenta 0 art. 37, inciso XXI, da Constituiyao Federal, institui normas para licitayoes e contrato
da Administrayao Publica e da outras providencias).
- Lei nO10.520, de 17 de outubro de 2002 (Institui, no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituiyao Federal, modalidade de licitac;ao denominada pregao, para aquisiyao de
bens e serviyos comuns, e da outras providencias).
- Decreto n° 3.555, de 08.08 de 2000 (Institui, no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos
art. 37, inciso XXI, da Constituiyao Federal, modalidade de licitayao denominada pregao, para aquisiyao de bens e
serviyos comuns, e da outras providencias).
- Portaria MP n° 505, de 29 de dezembro de 2009 (MPOG - racionalizayao dos gastos governamentais).
- Portaria SPC/MPS n° 1.641, de 26 de setembro de 2007 (Subdelegayao ao Chefe de Gabinete da SPC para autorizar e
ordenar despesas de viagens, diarias e passagens de servidores da SPC e colaboradores eventuais em objeto de servic;o).
- Portaria MPS n° 346, de 13 de setembro de 2007 (Delegar ao Secretario-Executivo, ao Chefe de Gabinete do Ministro
ao Secretario de PoJiticas de Previdencia Social, ao Secretario de Previdencia Complementar ou a seus substitutos legai
competencia para autorizar e ordenar despesas de viagens, diarias e passagens de seus servidores e colaboradores
eventuais em objeto de serviyo).
- Portaria SE/MPS n° 514, de 13 de setembro de 2007 (Validac;ao no ambito do Ministerio da Previdencia Social, 0



Sistema de Concessao de Diarias e Passagens - SCDP, do MPOG).
- Portaria MP n° 162, de 30 dejulho de 2001 (MPOG - Concessao de Diarias - Revogada pela Portaria 505
- Portaria SE/MPS N° 261, de 10 de junho de 2005 (concessao de diarias e passagens referentes a deslocamento em
objeto de
servic,:o,no territ6rio nacional e no exterior, no ambito do Ministerio da Previdencia Social, devera observar as
orientac,:oes estabelecidas nesta Portaria).

- Decreto nO6.417 de 03 de marc,:ode 2008 (Aprova a Estrutura Regimental e 0 Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissao e das Func,:oesGratificadas do Ministerio da Previdencia Social, e da outras providencias).
- Formulario de Solicitac,:ao de Informac,:ao.
- Instruc,:ao SPC/N° 13 de 11 de maio de 2006 (Disciplina os procedimentos para 0 encaminhamento de expedientes a
Secretaria de Previdencia Complementar, nos termos da Lei Complementar nO109, de 29 de maio de 2001, do
Decreto n° 5.755, de 13 abril de 2006 e da Resoluc,:ao CGPC n° 08, de 19 de fevereiro de 2004).
- Resoluc,:ao CGPC/N° 08 de 19 de fevereiro de 2004 (Dispoe sobre normas procedirnentais para a formalizac,:ao de
processos de estatutos, regulamentos de plano de beneficios, convenios de adesao e suas alterac,:oes).
- Instruc,:ao SPC/N° 30 de 19 de mac,:ode 2009 (Define prazos para atendimento dos requerimentos dirigidos a
Secretaria de Previdencia Complementar, disciplina 0 procedimento de analise preliminar, por meio eletronico, no
ambito do Departamento de Analise Tecnica e revoga a Instruc,:ao n° 12, de 11 de maio de 2006).
- Resoluy3o INSS n° 076 de 22 de novembro de 2001 (Implantac,:ao do Sistema SIPPS).
- Portaria Normativa n° 05 de 19 de dezembro de 2002 (Dispoe sobre os procedimentos gerais para utilizac,:ao dos
servic,:osde protocolo, no ambito da Administrac,:ao Publica Federal, para os 6rgaos e entidades integrantes do Sistema
de Servic,:osGerais - SISG -Secretaria de Logistica e Tecnol6gica de Informayao do MPO).
- Resoluc,:ao n° 014 de 24 de outubro de 2001 (Aprova a versao revisada e ampliada da Resoluc,:ao n° 4, de 28 de marc,:o
de 1996, que dispoe sobre 0 C6digo de Classificac,:ao de Documentos de Arquivo para a Administrac,:ao Publica:
Atividades-Meio, a ser adotado como modele para os arquivos correntes dos 6rgaos e entidades integrantes do
Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a destinac,:ao de documentos estabelecidos na Tabela
Basica de Temporalidade e Destinac,:ao de Documentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administrac,:ao
Publica - Conarc do Arquivo Nacional).
- Portaria Ministerial/n° 3.466 de 25 de julho de 1996 - Instituir 0 Programa SISLEX - Sistema de base de dados
sobre legislac,:ao, atos normativos, Jurisprudencia e pareceres da Previdencia e Assistencia Social.
- Lei nO109, art. 33 - Autoriza e cancela funcionamento de Entidade e cadastro de Portaria.

- Resoluc,:ao CGPC n.o 5, de 30 de janeiro de 2002 (Dispoe sobre as normas gerais que regulam os procedimentos
contabeis das entidades fechadas de previdencia complementar).
- Resoluyao CGPC n.O14, de 1° de outubro de 2004 (Cria 0 Cadastro Nacional de Pianos de Beneficios das Entidades
Fechadas de Previdencia Complementar - CNPB, dispoe sobre plano de beneficios e da outras providencias).
- Resoluc,:ao CMN n.o 3792, de 24 de setembro de 2009 (Dispoe sobre as diretrizes de aplicac,:ao dos recursos
garantidores dos pIanos administrados pelas entidades fechadas de previdencia complementar).
- Instruyao SPC n.o 4, de 5 de novembro de 2004 (Determina 0 envio, a Secretaria de Previdencia Complementar, de
extratos de movimentac,:ao e de estoque diarios de titulos publicos, relativos as contas individualizadas das entidades
fechadas de previdencia complementar no Sistema Especial de Liquidac,:ao e de Cust6dia - Selic, e estabelece os
procedimentos a serem observados).
- Instruyao SPC n.° 14, de 18 de janeiro de 2007 (Dispoe sobre os procedimentos de preenchimento, envio e
divulgac,:ao de informac,:oes dos investimentos dos pIanos de beneficios administrados pelas entidades fechadas de
previdencia complementar, e da outras providencias).
- Instruc,:ao SPC n.O19, de 5 de dezembro de 2007 (Determina 0 envio, a Secretaria de Previdencia Complementar, de
extratos de movimentac,:ao e de posic,:aode cust6dia de titulos publicos federais pertencentes as carteira pr6prias das
entidades fechadas de previdencia complementar e de seus fundos de investimento e fundos de investimento em cotas
de fundos de investimento exclusivos, disponibilizados pelo Sistema Especial de Liquidac,:ao e de Cust6dia - Selic, e
da outras providencias).
- Instruc,:ao SPC n.° 25, de 21 de julho de 2008 (Estabelece prazo para envio dos balancetes contabeis mensais dos
pIanos de beneficios, das operayoes comuns, das operayoes administrativas e do consolidado).
- Portaria MPS/SPC n.o 140, de 13 de outubro de 1995 (Aprova 0 modele padrao, procedimento e instruc,:oes para 0

procedimento da folha de encaminhamento do DRAA).
- Portaria MPS/SPC n.O686, de 29 de fevereiro de 2000 (Estabelece normas para a prestac,:ao de informac,:oes
referentes ao demonstrativo dos resultados da avaliac,:ao atuarial, e da outras providencias).

- Manual de Analise Tecnica - MAPA e Roteiro de Analise Tecnica.
- Orientac,:ao Interna Conjunta n2 01, de 02 de julho de 2009 - Dispoe sobre procedirnentos a serem adotados no



ambito dos Departamentos de Analise Tecnica e de Fiscalizar;ao acerca da adesao de patrocinadores
suas respectivas entidades fechadas de previdencia complementar.
- Orientar;ao Intema nl!01, de 05 de novembro de 2009 - Dispoe sobre a necessidade de previa manifestar;ao favoravel
do 6rgao responsavel pela supervisao, pela coordenar;ao e pelo controle do patrocinador publico, inclusive no
procedimento de analise preliminar por meio eletr6nico.
-Legislar;ao:
-Constituir;ao Federal
-ARTIGOS 21,22,24,30,40 E 202 (Sistema de previdencia social).
-EMEND A CONSTITUCIONAL W 20, DE IS DE DEZEMBRO DE 1998 (Modiftca 0 sistema de previdencia
social, estabelece normas de transir;ao e da outras providencias).
-LEI COMPLEMENTAR N° 108, DE 29 DE MAIO DE 2001 (Dispoe sobre a relar;ao entre a Uniao, os Estados, 0
Distrito Federal e os Municfpios, suas autarquias, fundar;oes, sociedades de economia mista e outras entidades
publicas e suas respectivas entidades fechadas de previdencia complementar, e da outras providencias).
-LEI COMPLEMENTAR N° 109, DE 29 DE MAIO DE 2001 (Dispoe sobre 0 Regime de Previdencia Complementar

e da outras providencias).
-LEI N° 6.024, DE 13 DE MAR<;:O DE 1974 (Dispoe sobre a intervenr;ao e a liquidar;ao extrajudicial de instituir;oes
ftnanceiras, e da outras providencias).
-LEI N° 11.053, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 (Dispoe sobre a tributar;ao dos pianos de beneficios de carMer
previdenciario e da outras providencias).
-LEI N° 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005 (Institui 0 Regime Especial de Tributar;ao para a Plataforma de
Exportar;ao de Servir;os de Tecnologia da Informar;ao - REPES, 0 Regime Especial de Aquisir;ao de Bens de Capital
para Empresas Exportadoras - RECAP e 0 Program a de Inclusao Digital; dispoe sobre incentivos ftscais).
-DECRETO N° 4.942, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003 (Regulamenta 0 processo administrativo para apurar;ao de
responsabilidade por infrar;ao a legislar;ao no ambito do regime da previdencia complemental', operado pelas
entidades
fechadas de previdencia complemental', de que trata 0 art. 66 da Lei Complemental' n° 109, de 29 de maio de 200 J, a
aplicar;ao das penalidades administrativas, e da outras providencias).
-DECRETO N° 6.417, DE 3 DE MAR<;:O DE 2008 (Aprova a Estrutura Regimental eo Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissao e das Funr;oes Gratiftcadas do Ministerio da Previdencia Social, e da outras providencias).
-RESOLU<;:AO epc N° 01, DE 9 DE OUTUBRO DE 1978 (Expede normas reguladoras sobre 0 funcionamento das

Entidades de Previdencia Privada).
-RESOLU<;:AO CPC N° 06, DE 07 DE ABRIL DE 1988 (Dispoe sobre os procedimentos relativos a retirada de

patrocinadora de EFPP).
-RESOLU<;:AO CGPC N° 17, DE 11 DE JUNHO DE 1996 (Dispoe sobre 0 parcelamento de divida das
patrocinadorasjunto as suas respectivas entidades fechadas de previdencia privada e da outras providencias).
-RESOLU<;:AO CGPC N° 0 I, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000 (Detennina a observancia, pelas entidades fechadas
de previdencia privada, patrocinadas por entidades publicas, ao disposto nos arts. 5° e 6° da Emenda Constitucional n°
20, de 16 de dezembro de 1998, e da outras providencias).
-RESOLU<;:AO CGPC N° 04, DE 30 DE JANEIRO DE 2002 (Registro de tftulos e valores mobiliarios).
-RESOLU<;AO CGPC N° OS, DE 30 DE JANEIRO DE 2002 (Procedimentos contabeis).
-RESOLU<;AO CGPC N° 07, DE 21 DE MAIO DE 2002 (Adequar;ao das entidades a Lei Complementar n°

108/2001).
-RESOLU<;AO CGPC N° 12, DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 (Instituidor).
-RESOLU<;AO CGPC N° 04, DE 26 DE JUNHO DE 2003 (Dispoe sobre 0 impedimento previsto no artigo 23 da Lei

Complementar n° 108, de 29.05.01, e da outras providencias).
-RESOLU<;:AO CGPC N° 06, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003 (Dispoe sobre os institutos do beneficia proporcional

diferido, portabilidade, resgate e autopatrocinio em pianos de entidade fechada de previdencia complementar).
-RESOLU<;AO CGPC N° 07, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2003 (Regulamenta 0 § 20 do artigo 1° e os artigos 7°, 8° e

60 do Regulamento Anexo a Resolur;ao do Conselho Monetario Nacional n° 3.121, de 25 de setembro de 2003, e da
outras providencias).

-RESOLU<;AO CGPC N° 08, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2004 (Dispoe sobre normas procedimentais para a
formalizar;ao de processos de estatutos, regulamentos de plano de beneficios, convenios de adesao e suas alterar;oes).

-RESOLU<;AO CGPC N° 09, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2004 (Autoriza a Secretaria de Previdencia Complementar
a criar a Comissao Nacional de Atuaria da Previdencia Complementar).

-RESOLU<;AO CGPC N° 10, DE 30 DE MAR<;O DE 2004 (Autoriza, nas condir;oes que especiftca, a contratar;ao de
seguro quanta aos riscos atuariais decorrentes da concessao de beneficios devidos em razao de invalidez e morte de
participantes ou assistidos dos pIanos de beneficios operados pelas entidades fechadas de previdencia complementar,
e da outras providencias).

-RESOLU<;AO CGPC N° 12, DE 27 DE MAIO DE 2004 (Dispoe sobre a transferencia de empregados, articipantes



de plano de beneficios de entidade fechada de previdencia complementar, para outra empresa do
econ6mico e da outras providencias).

-RESOLU<;AO COPC N° 13, DE 1° DE OUTUBRO DE 2004 (Estabelece principios, regras e praticas de
govemanya, gestao e controles intemos a serem observados pelas entidades fechadas de previdencia complementar -
EFPC).

-RESOLU<;AO COPC N° 14, DE 1° DE OUTUBRO DE 2004 (Cria 0 Cadastro Nacional de Pianos de Beneficios das
Entidades Fechadas de Previdencia Complementar - CNPB, dispoe sobre plano de beneficios e da outras
providencias ).

-RESOLU<;AO CO PC N° 15, DE 23 DE AOOSTO DE 2005 (Estabelece procedimentos para alienayao de titulos
publicos federais classificados na categoria "titulos mantidos ate 0 vencimentos" pelas entidades fechadas de
previdencia complementar e da outras providencias).

-RESOLU<;AO COPC N° 16, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005 (Normatiza os pIanos de beneficios de carater
previdenciario nas modalidades de beneficio defmido, contribuiyao defmida e contribuiyao variavel, e da outras
providencias ).

-RESOLU<;AO COPC N° 17, DE 28 DE MAR<;O DE 2006 (Altera 0 item IV, 43, do Anexo "E" da Resoluyao
MPAS/COPC n° 5, de 30 de janeiro de 2002, que trata da substituiyao e da recontratayao do auditor independente
pelas entidades fechadas de previdencia complementar).

-RESOLU<;AO COPC N° 18, DE 28 DE MAR<;O DE 2006 (Estabelece parametros tecnico-atuariais para
estruturayao de plano de beneficios de entidades fechadas de previdencia complementar, e da outras providencias).

-RESOLU<;AO COPC N° 21, DE 25 DE SETEMBRO DE 2006 (Dispoe sobre operayoes de compra ou venda de
titulos e valores mobiliarios do segmento de renda fixa dos pIanos de beneficios operados pelas entidades fechadas
de previdencia complementar, e da outras providencias).

-RESOLU<;AO COPC N° 23, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2006 (Dispoe sobre os procedimentos a serem observados
pelas entidades fechadas de previdencia complementar na divulgayao de informayoes aos participantes e assistidos
dos pianos de beneficios de carater previdenciario que administram, e da outras providencias).

-RESOLU<;AO COPC N° 24, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2007 (Estabelece parametros para a remunerayao dos
administradores especiais, interventores e liquidantes nomeados pela Secretaria de Previdencia Complementar, e da
outras providencias).

-RESOLU<;AO COPC N° 26, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008 (Dispoe sobre as condiyoes e os procedimentos a
serem observados pelas entidades fechadas de previdencia complementar na apurayao do resultado, na destinayao e
utilizayao de superavit e no equacionamento de deficit dos pianos de beneficios de carater previdenciario que
administram, e da outras providencias).

-RESOLU<;AO COPC N° 28, DE 26 DE JANEIRO DE 2009 (Dispoe sobre os procedimentos contabeis das
entidades fechadas de previdencia complementar, e da outras providencias).

-RESOLU<;AO CMN N° 3.456, DE 1° DE JUNHO DE 2007 (Estabelece as diretrizes de aplicayao dos recursos
garantidores dos pianos de beneficios das EFPC).

-RESOLU<;AO CMN N° 3.652, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008 (Prorroga 0 prazo para 0 cumprimento dos pianos
de enquadramento das entidades fechadas de previdencia complementar aprovados nos termos do art. 3° da
Resoluyao 3.456, de I° de junho de 2007).

-RECOMENDA<;AO COPC W 01, DE 28 DE ABRIL DE 2008 (Dispoe sobre as ayoes de educayao previdenciaria
no ambito do regime de previdencia complementar e da outras providencias).

-RECOMENDA<;AO COPC W 02, DE 27 DE ABRIL DE 2009 (Dispoe sobre a adoyao da Supervisao Baseada em
Risco (SBR) no ambito da Secretaria de Previdencia Complementar em relayao a supervisao das entidades fechadas
de previdencia complementar e dos pianos de beneficios por elas administrados, e da outras providencias).

-INSTRU<;AO SPC N° 38, DE 22 DE ABRIL DE 2002 (Dispoe sobre os elementos minimos que devem constar na
Nota Tecnica Atuarial de que trata 0 art. 18 da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001).

-INSTRU<;AO SPC N° OS, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003 (Estabelece instruyoes complementares a serem
adotadas pelas entidades fechadas de previdencia complementar na execw;ao do disposto na Resoluyao COPC nO6,
de 30 de outubro de 2003, que dispoe sobre os institutos do beneficio proporcional diferido, portabilidade, resgate e
autopatrocinio, e da outras providencias.).

-INSTRU<;AO SPC N° 02, DE 23 DE ABRIL DE 2004 (Define 0 modelo de auto de infrayao a que se refere 0 art. 8°
do Decreto n° 4.942, de 30 de dezembro de 2003 e da outras providencias).

-INSTRU<;AO SPC N° 04, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2004 (Estabelece procedimento acerca do Cadastro Nacional
de PIanos dos Beneficios das entidades fechadas de Previdencia Complementar - CNPB e da outras providencias).

-INSTRU<;AO SPC N° 09, DE 17 DE JANEIRO DE 2006 (Estabelece instruyoes complementares a Resoluyao
COPC n.O 16, de 22 de novembro de 2005, que normatiza os pianos de beneficios de carater previdenciario nas
modalidades de beneficio definido, contribuiyao definida e contribuiyao variavel, altera a Instruyao Normativa n.o 4,
de 5 de novembro de 2004, que estabelece procedimentos acerca do Cadastro Nacional de PIanos de Beneficios das
Entidades Fechadas de Previdencia Com lementar - CNPB, e da outras rovidencias).



-INSTRU<;Ao SPC N° 11, DE 11 DE MAIO DE 2006 (Disciplina os procedimentos para 0 enca
expedientes a Secretaria de Previdencia Complementar, nos termos da Lei Complementar n° 109, de 2
2001, do Decreto nO5.755, de 13 abril de 2006 e da Resoluc;:ao CGPC n° 08, de 19 de fevereiro de 2004).

-INSTRU<;Ao SPC N° 13, DE 11 DE MAIO DE 2006 (Disciplina os procedimentos para 0 encaminhamento de
expedientes a Secretaria de Previdencia CompJementar, nos termos da Lei Complementar nO109, de 29 de maio de
2001, do Decreto n° 5.755, de 13 abril de 2006 e da Resoluyao CGPC nO08, de 19 de fevereiro de 2004).

-INSTRU<;AO SPC N° 14, DE 18 DE JANEIRO DE 2007 (Dispoe sobre os procedirnentos de preenchimento, envio
e divuJgayao de informayoes dos investirnentos dos pIanos de beneficios administrados peJas entidades fechadas de
previdencia complementar, e da outras providencias).

-INSTRU<;AO SPC N° 16, DE 23 DE MAR<;O DE 2007 (Dispoe acerca da classificayao de que trata 0 art. 3° da
Resoluyao CGPC n.o 24, de 26 de fevereiro de 2007, e estabelece limites para a indenizayao das despesas referentes
a hospedagem, alimentayao e deslocamento de administradores especiais, interventores e liquidantes nomeados peJa
Secretaria de Previdencia CompJementar, bem como Jimites para a remunerayao e indenizayao das despesas de seus
assistentes ou assessores).

-INSTRU<;AO SPC W 17, DE 18 DE ABRlL DE 2007 (Cria 0 ReJat6rio MensaJ de Informayoes do administrador
especial, interventor ou Jiquidante, fixa 0 prazo para 0 seu encaminhamento a Secretaria de Previdencia
CompJementar e da outras providencias).

-INSTRU<;Ao SPC N° 19, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2007 (Determina 0 envio, a Secretaria de Previdencia
Complementar, de extratos de movimentayao e de posiyao de custodia de tftulos pt'iblicos federais pertencentes as
carteira pr6prias das entidades fechadas de previdencia compJementar e de seus fundos de investimento e fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento exclusivos, disponibilizados pelo Sistema Especial de Liquidayao
e de Custodia - Selic, e da outras providencias).

-INSTRU<;AO SPC W 22, DE 07 DE ABRlL DE 2008 (Regulamenta a forma e a periodicidade de envio, a
Secretaria de Previdencia Complementar, das informayoes da carteira de aplicayoes dos fundos de investimento e
dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como previdenciarios e pertencentes as
carteiras dos pIanos de beneficios administrados peJas entidades fechadas de previdencia complementar, e da outras
providencias ).

-INSTRU<;AO SPC N° 23, DE 5 DE JUNHO DE 2008 (Dispoe sobre normas procedimentais para acesso aos
sistemas de informayao gerenciados pela Secretaria de Previdencia Complementar).

-INSTRU<;AO SPC N° 24, DE 5 DE JUNHO DE 2008 (Dispoe sobre normas procedimentais para envio de dados
estatisticos de populayao e de beneficios).

-INSTRU<;AO SPC N° 25, DE 21 DE JULHO DE 2008 (Estabelece prazo para envio dos balancetes contabeis
mensais dos pIanos de beneficios, das operayoes comuns, das operayoes administrativas e do consolidado).

-INSTRU<;AO SPC N° 26, DE lODE SETEMBRO DE 2008 (Estabelece orientayoes e procedirnentos a serem
adotados pelas entidades fechadas de previdencia complementar em observancia ao disposto no art. 9° da Lei nO
9.613, de 3 de maryo de 1998, bem como no acompanhamento das operayoes realizadas por pessoas politicamente
expostas e da outras providencias).

-INSTRU<;AO SPC N° 27, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008 (Disciplina 0 encaminhamento de consultas sobre
materias relativas a aplicayao de estatutos das entidades fechadas de previdencia complementar, regulamentos dos
pIanos de beneficios por elas administrados e convenios de adesao ao Departamento de Legislayao e Normas da
Secretaria de Previdencia Complementar, e da outras providencias).

-INSTRU<;AO SPC W 28, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008 (Estabelece orientayoes e procedimentos a serem
adotados pelas entidades fechadas de previdencia complementar para a execuyao da Resoluyao CGPC nO26, de 29
de setembro de 2008, e da outras providencias).

-INSTRU<;AO SPC W 30, DE 19 DE MAR<;O DE 2009 (Define prazos para atendimento dos requerimentos
dirigidos a Secretaria de Previdencia Complementar, disciplina 0 procedimento de analise preliminar, por meio
eletronico, no ambito do Departamento de Analise Tecnica e revoga a Instruyao nO12, de 11 de maio de 2006).

-INSTRU<;AO SPC N° 31, DE 21 DE MAIO DE 2009 (Disciplina os procedirnentos a serem observados pelas
entidades fechadas de previdencia complementar para realizar operayoes, por meio de negociayoes privadas, com
ayoes de emissao de companhias abertas negociadas em bolsa de valores ou admitidas a negociayao em mercado de
balcao organizado).

-PORTARlA MPS/SPC N° 140, DE 13 DE OUTUBRO DE 1995 (Aprova 0 modelo padrao, procedimento e
instruyoes para 0 procedimento da folha de encaminhamento do DRAA).
-PORTARlA MPS/SPC N° 686, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2000 (Estabelece normas para a prestayao de
informayoes referentes ao demonstrativo dos resultados da avaliayao atuarial, e da outras providencias).
-PORTARlA MPS N° 1.382, DE 10 DE AGOSTO DE 2005 (Aprova 0 Regimento Interno do Conselho de Gestao da
Previdencia Complementar - CGPC na forma do Anexo Unico desta Portaria).
-PORTARlA MPS N° 173, DE 2 DE JUNHO DE 2008 (Aprova os Regimentos Internos dos 6rgaos do Ministerio da
Previdencia Social - MPS, na forma dos Anexos I a V desta Portaria).



-PORTARIA MPS/SPC N° 2.862, DE 28 DE ABRIL DE 2009 (lnstitui a Comissao Nacional de Atuari -
instancia colegiada de carMer opinativo
em materia atuarial, no ambito do regime de previdencia complementar).
-PORTARIA MPS N° 418, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 (Aprova nos term os do Anexo a esta Portaria, 0

Programa de Educa<;ao Previdenciaria - Educom, da Secretaria de Previdencia Complementar do Ministerio da
Previdencia Social).
-INSTRUc;:;Ao-CONJUNTA SPC/ANS N° 01, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 (Estabelece criterios para a
execu<;ao das atribui<;oes legais da Secretaria de Previdencia Complementar - SPC e da Agencia Nacional de Saude
Suplementar - ANS relacionadas as opera<;oes de pIanos privados de assistencia a saude realizadas pelas entidades
fechadas de previdencia complementar).

Unidades Gestoras e Gestoes Relacionadas it Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras Relacionada it Unidade Jurisdicionada

C6digo SIAFI

330011

Nome

Secretaria de Previdencia Complementar

GestOes Relacionada it Unidade Jurisdicionada
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Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e GestOes

C6digo SIAFI
00001

C6digo SIAFI Unidade Gestora

330011

C6digo SIAFI da Gestao

00001

2. INFORMA<;OES SOBRE A GESTAO OR<;AMENTARIA DA UNIDADE

A Secretaria de Previdencia Complementar, 6rgao especifico singular do Ministerio da
Previdencia Social, tern por objetivo formular, executar e coordenar a politica de previdencia
complementar, bem como supervisionar e fiscalizar as entidades fechadas de previdencia
complementar que operam e administram pIanos de previdencia. Tern como missao promover as
condiyoes para 0 regular funcionamento do sistema de previdencia complementar fechado,
contribuindo para 0 desenvolvimento social e economico do Pais.

A SPC e responsavel pelo Programa de Govemo 0086 - Previdencia Complementar, que tern
como objetivo zelar pela seguranya, liquidez e solvencia dos pIanos das entidades fechadas de
previdencia complementar, visando assegurar aos participantes os beneficios contratados nos
respectivos pIanos. Constituem-se pilares desse programa as ayoes de "Autorizayao e
Acompanhamento de PIanos de Beneficios das Entidades Fechadas de Previdencia Complementar"
e "Fiscalizayao das Entidades de Previdencia Complementar".

Constitui atribuiyao legal afeta ao 6rgao fiscalizador do regime operado por entidades fechadas
de previdencia complementar (a Secretaria de Previdencia Complementar) autorizar 0

funcionamento das entidades fechadas de previdencia complementar (EFPC), bem como a
instituiyao de pIanos de beneficios por patrocinadores ou instituidores, mediante analise de
regulamentos, convenios, estatutos. Compete tambem a SPC autorizar qualquer alterayao posterior
nos regulamentos de pIanos ou estatutos das entidades fechadas de previdencia complementar, bem
como outras solicitayoes para as quais a lei determine a previa autorizayao do Poder Publico.
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A atividade de fiscalizayao envolve 0 desenvolvimento de urn conjunto de ayoe .~~ s,
corn base na introduyao do conceito de supervisao baseada ern riscos. Abrange as decisoes ayoes
relativas ao monitorarnento e supervisao do sistema de previdencia complementar, por meio da
fiscalizayao direta e indireta, da intervenyao nas entidades fechadas de previdencia e da aplicayao
de penalidades aos seus dirigentes, corn a finalidade de, nos termos das Leis Complementares nO
108 e 109, de 29/05/2001, assegurar a transparencia, solvencia, liquidez e equilibrio economico-
financeiro e atuarial dos pIanos de beneficios operados por EFPC, ern harmonia corn a politica de
desenvolvimento socio-economico.

A previdencia complementar fechada representa urn segmento de grande importancia para 0

Pais, pois confere aos seus participantes uma proteyao previdenciaria adicional aquela oferecida
pelo Estado par meio da previdencia publica. Alem disso, e extremamente benefica do ponto de
vista economico, ja que os capitais acumulados nos pIanos de previdencia complementar formam
urna poupanya nacional corn vocayao natural para ser investida no longo prazo, de modo a
contribuir para 0 desenvolvimento economico do Pais.

o sistema de previdencia complementar operado pelos fundos de pensao se encontra num
estagio avanyado de maturidade, principalmente ern funyao do longo historico (mais de trinta anos)
de capitalizayao dos pIanos de beneficios definidos. Ja sao mais de 700 mil beneficios pagos
mensalmente pelas entidades de previdencia complementar, 0 que representa 0 lado social da
previdencia privada, garantindo 0 pagamento de beneficios previdenciarios (aposentadorias e
pensoes) complementares ao regime geral de previdencia social, operado pelo INSS.

Ocupando a oitava posiyao no ranking de previdencia complementar do mundo, 0 Brasil tern
urn sistema de fundos de pensao ja consolidado ern seus 30 anos de existencia regulamentar.
Atualmente sao 370 entidades fechadas de previdencia complementar, 1037 pIanos previdenciarios,
2.712 patrocinadares, 2,69 milhoes de participantes e assistidos, administrando R$ 502 bilhoes de
ativos financeiros, distribuidos ern tres modalidade de pIanos de beneficios. Atualmente, os ativos
das entidades fechadas de previdencia complementar representam 16% do PIB brasileiro.

Ern atendimento ao disposto nas LC n° 108 e 109, de 2001, e dado 0 dimensionamento e a
complexidade do sistema, houve a necessidade de estruturayao de urn orgao supervisor e
fiscalizador autonomo, corn recursos proprios, capaz de atuar plenamente no desenvolvimento da
previdencia complementar, fortalecendo seu papel social e 0 crescimento da poupanya
previdenciaria. Para atuar nesse segmento, houve a aprovayao da Superintendencia Nacional de
Previdencia Complementar - PREVIC - par meio da Lei nO 12.154, de 23.12.2009, corn a
configurayao de uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e
financeira, vinculada ao Ministerio da Previdencia Social - MPS. Esta mesma lei criou urn orgao
colegiado, a CRPC - Camara de Recursos da Previdencia Complementar - vinculado ao Ministerio
da Previdencia Social, e transformou 0 antigo CGPC - Conselho de Gestao da Previdencia
Complementar - ern outro orgao colegiado, 0 CNPC - Conselho Nacional de Previdencia
Complementar -. Destes dois orgaos colegiados urn, 0 CNPC, exercera a funyao de orgao regulador
do regime de previdencia complementar e ao outro, a CRPC, competira apreciar e julgar,
encerrando a instancia administrativa, os recursos interpostos contra a decisao da Diretaria
Colegiada da Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar - PREVIC. Existe previsao
para criayao de urna Secretaria de Politicas de Previdencia Complementar.

o funcionamento de todo 0 sistema, composto pela PREVIC, os dois orgaos colegiados e a
Secretaria de Politicas de Previdencia Complementar - SPPC -, esta oriunda da extinta SPC,
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herdeira da competencia de formular politicas para 0 sistema de previdencia co~ or,
incrementani 0 atingimento das metas, dentro do sistema de previdencia complementar.

o sistema de previdencia complementar fechado cresceu e se diversificou, trazendo novos
desafios e novas demandas para a Secretaria, exigindo a formulayao de politicas publicas mais
eficientes e eficazes, providas em tempo habil e que contribuam de forma efetiva para a
sustentabilidade do sistema.

Em 2009, as atividades da Secretaria de Previdencia Complementar tiveram como foco a
manutenyao da qualidade no desempenho das atribuiyoes institucionais, 0 aprimoramento da
regulamentayao do sistema de previdencia complementar fechado e 0 fortalecimento da
organizayao.

A adoyao de procedimentos e condutas voltados para 0 aprimoramento da organizayao e a
melhoria da gestao estrategica e fator significativo para que a Secretaria de Previdencia
Complementar seja reconhecida nao apenas como urn 6rgao de excelencia dentro do Poder
Executivo Federal, mas tambem como urna estrutura de supervisao de padrao tao elevado quanta 0

que 0 sistema de previdencia complementar brasileiro vem conquistando no cemirio intemacional.

Para isso, a Secretaria de Previdencia Complementar realizou, em abril de 2009, uma Oficina
de Planejamento Estrategico para definir as estrategias de atuayao referentes ao exercicio. 0 evento
reuniu 0 quadro de funciomirios da Secretaria e os trabalhos foram realizados de forma participativa
e consensual. Desse encontro resultou a Linha de Direyao a ser seguida pela SPC, que compreende
5 grandes direcionadores estrategicos:

(iv) LICENCIAMENTO; e

(v) CERTIFICAC;AO DE DIRIGENTES.

Estes direcionadores estrategicos poderiam ser reapresentados de forma reagrupada,
conforme explicayoes durante 0 desenvolvimento, em 4 direcionadores estrategicos e urn item
relevante, conforme abaixo:



(iii) Regras de
Patrocinios,
Dirigentes );

o planejamento da SPC apontou como prioridade maxima a aprovayao do entao PL nO3.962,
de 2008, que criava a Previc, como forma de consolidayao dos avanyos obtidos nos ultimos anos de
atividade da Secretaria e como fortalecimento institucional na regulayao e supervisao dos fundos de
pensao no Brasil.

I - ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DE FISCALIZACAO - PREVIC:

A SPC privilegiou, em 2009,0 encaminhamento e 0 acompanhamento do Projeto de Lei 3.962,
de 2008 (depois no Senado Federal, 0 PLC nO 136, de 2009), que culminou com a aprovayao e
publicayao da Lei n° 12.154, de 23 de dezembro de 2009, que criou a Superintendencia Nacional de
Previdencia Complementar - Previc.

o acompanhamento incluiu a preparayao de dados e informayoes necessarios ao andamento do
referido projeto de lei, dentre eles a revisao e sugestoes relativas ao texto do projeto, bem como a
estimativa de custos da autarquia e a projeyao das receitas oriundas da Taxa de Fiscalizayao e
Controle da Previdencia Complementar - Tafic.

Ap6s a publicayao da Lei, trabalhou-se na elaborayao de Decretos, que tratam das estruturas da
Previc e do Ministerio da Previdencia Social - MPS, inclusive da Secretaria de Politica de
Previdencia Complementar - SPPC.

A regulamentayao do Conselho Nacional de Previdencia Complementar - CNPC e da Camara
de Recursos da Previdencia Complementar - CRPC, ambos 6rgaos integrantes da estrutura do
Ministerio da Previdencia Social, tambem foi buscada.

A figura abaixo explica a funyao esperada dos orgaos que acompanham a previdencia
I complementar no Pais ap6s a publicayao dos instrumentos legais mencionados.



Conselho Nacional de Previdencia
Complementar

Camara de Recursos da
Previdencia Complementar

CNPC

(Regula<;ao)

Superintendencia Nacional de
Previdencia Complementar

Secreta ria de Politicas de
Previdencia Complementar

(Supervisao) (Formula<;ao de polftica)

A Previc - autarquia de natureza especial com autonomia administrativa e financeira,
patrimonio pr6prio e vinculada ao Ministerio da Previdencia Social - e responsavel pela supervisao
do regime de previdencia complementar operado pelas EFPC. A autarquia e dirigida por uma
diretoria colegiada, confonne mostra a figura abaixo. A Previc possui uma procuradoria federal e
sua estrutura inclui ainda a ouvidoria, a corregedoria e a auditoria intema.

Diretor
Superintendente

Diretoria de
Administrac;ao

Diretoria de
Fiscalizay80

Dir. de Assuntos
Atuariais,

Contabeis e
Economicos

o Conselho de Gestao da Previdencia Complementar - CGPC, que exerce as fun<;oes de 6rgao
regulador e de julgamento de recursos das EFPC sera divido no Conselho Nacional de Previdencia
Complementar - CNPC, 6rgao regulador e, na Camara de Recursos da Previdencia Complementar -
CRPC, 6rgao de julgamento final dos processos na instancia administrativa dos recursos interpostos
pelos dirigentes e EFPC contra decisao da diretoria colegiada da Previc.

A Secretaria de Politicas de Previdencia Complementar - SPPC, 6rgao da estrutura do
Ministerio da Previdencia Social, criada tambem pela Lei nO12.154, de 2009, tera como atribui<;ao
fonnular e acompanhar as politicas e diretrizes do regime de previdencia complementar, operado
pelos fundos de pensao. Cabera a SPPC, igualmente, prop or ao CNPC a edi<;ao de normas relativas
ao regime de previdencia complementar, avaliar seus impactos e fomentar 0 intercambio de
experiencias nacionais e intemacionais. A SPPC exercera ainda as fun<;oes de secretaria-executiva
do CNPC e da CRPC.



Finalmente, a CRPC teni como objetivo apreciar e julgar, encerrando a instincia a in
os recursos interpostos contra decisao da diretoria colegiada da Previc. 0 CNPC e a C rao
integrados por membros do governo e das associayoes de entidades, patrocinadores, instituidores e
participantes das EFPC, 0 que evidencia maior controle e participayao social.

Apesar de nao constantes explicitamente nos objetivos do eixo estrategico, sac dignos de nota
os itens a seguir.

o ano de 2009 foi de consolidayao do novo portal da SPC. Alinhado com as diretrizes do
planejamento previsto no Programa de Modernizayao da Previdencia Complementar - PMPC, 0

sitio de sistemas esta disponivel na internet para os usuarios previamente cadastrados pel a SPC ou
pelas pr6prias entidades fechadas de previdencia complementar. Em 31 de dezembro de 2009, 0

portal contava com 1.735 usuarios cadastrados.

Ficou para 2010 a implementayao do convenio INSS - SPC visando melhores condiyoes de
trabalho aos Escrit6rios Regionais da SPC.

Continuou a preocupayao conforme detalhado it frente na analise da ayao 2286, item 2.3.2.2, -
Capacitayao de Servidores na Area de Previdencia Complementar-.

Relacionamento Institucional / Manualizayao do trabalho / Implantayao Comissao Nacional de
Atuaria

Objetivo(s) estrategico(s): Consolidayao de Metodologia de Fiscalizayao; Aprimoramento do
modelo de Supervisao Continua e Inicio da Implementayao da Supervisao Baseada em Risco SBR ..

Para 0 ano de 2009, 0 Departamento de Fiscalizayao - DEFIS fixou sua atuayao em cinco (5)
eixos, a partir da identificayao das necessidades junto aos Escrit6rios de Supervisao, a saber:

1. consolidayao de urn sistema de fiscalizayao direta que contemplasse a implantayao da
metodologia da SBR;



Desses cinco eixos havia previsao de destina<;ao de recursos somente para a implanta<;ao das
duas primeiras frentes elencadas.

Organizacionalmente, foi identificada a necessidade de cria<;ao de mecanismos de controles
sobre as mais divers as ocorrencias do departamento, sendo que na parte tecnica foi vislumbrada a
cria<;ao de urn sistema agil de informa<;ao, onde durante 0 ana seriam emitidos Comunicados
Tecnicos em rela<;ao a assuntos coercitivos, de observancia obrigat6ria pel a fiscaliza<;ao, para que
ao final de ano, se pudesse cataloga-Ios e positiva-Ios mediante a emissao de Orienta<;ao Intema.

Neste diapasao, todas as altera<;6es decorrentes de melhoramentos e homogeneiza<;ao nos
trabalhos foram efetuadas na forma de "consulta restrita", assim entendido a disponibiliza<;ao previa
de formularios na rede intema do DEFIS para a utiliza<;ao da fiscaliza<;ao. Foi a maneira encontrada
para diminuir as tens6es na implanta<;ao de altera<;6es no trabalho de campo dos auditores-fiscais.

De forma mais especifica, cabe destacar ainda que, em conjunto com 0 Gabinete, foi realizada
ainda a atividade de acompanhamento dos maiores deficits estruturais identificados no fechamento
do ana de 2008, mediante chamamento para apresenta<;ao de propostas de equacionamento e
respectivo plano de a<;ao,conforme quadro demonstrativo juntado ao final.

Foi mantido 0 sistema de fiscaliza<;ao ate entao adotado, em suas linhas principais, com a busca
de uma maior eficacia na implanta<;ao da metodologia da supervisao baseada em riscos, mediante
sua inser<;ao no ordenamento juridico por meio de recomenda<;ao do CGPC n° 2, de 27 de abril de
2009, bem como a manualiza<;ao dos procedimentos a serem realizados em rela<;ao a cada urn dos
fatores de risco contemplados pelo programa anual de fiscaliza<;ao - PAF 2009. Neste particular,
optou-se por urn manual flexivel que possa ser atualizado constantemente, sendo sua valida<;ao
efetuada por meio de comunicado tecnico.

Como reflexo da evolu<;ao dos trabalhos de fiscaliza<;ao houve ainda 0 redimensionamento do
planejamento das a<;6es fiscais para 0 ano. Neste desiderata, houve a aparente redu<;ao nominal no
quantitativo de a<;6es fiscais a serem desenvolvidas, na medida em que foram estipuladas 88 a<;6es
fiscais para 0 ana de 2009 - 174 no ana anterior, com 140 encerradas no ano.

Em verdade, 0 que houve foi urn real dimensionamento da capacidade de trabalho,
implementando-se a defini<;ao de que as a<;6es fiscais devem ser realizadas no ano-calendario, ou
seja, devem ser finalizadas durante 0 mesmo exercicio - no inicio do ana de 2009 haviam 18 a<;6es
fiscais em andamento, sendo que 17 se prolongaram alem de janeiro.
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Na falta de mforma«oes efetlvas de pessoal foram cnados controles para demonstr 0 ~t

referido mediante a implantac;;ao de planilhas para afastamentos, haja vista que no planejamento 0

dimensionamento era estimativo, sem rela«ao com a realidade, mormente, considerando-se que 0

DEFIS e conturnaz fomecedor de mao de obra para as atividades dos demais departamentos. A
proposito no ana de 2009 foram emprestados AFRFB para 0 Departamento de Analise Tecnica-
DETEC, Departamento de Monitoramento e Controle - DEMOC, Gabinete-Julgamento, e
instala«ao de comissao de inquerito, dentre tantas outras, gerando no total, afastamentos em media
superiores a 50 d.uJano, por escritorio regional.

Em relac;;aoao sistema de supervisao, convem consignar que no processo de supervisao baseada
em riscos a fiscaliza«ao e realizada em 3 (tres) etapas:

2. Fiscaliza«ao direta - a«ao programada em rela«ao it cada Plano de beneficios incluido no
PAF, incluindo 0 trabalho de campo, e que culmina com a apresentac;;ao do Relatorio de
Fiscalizac;;ao a EFPC;

3. Supervisao continua - trabalho de analise das pendencias decorrentes do trabalho de campo,
bem como das respostas apresentadas pelas entidades as questoes apresentadas no Relatorio
de Fiscalizac;;ao.

Consiste numa das principais atividades realizadas nos Escritorios de Supervisao,
considerando-se que grande parte dos Relatorios de Fiscaliza«ao emitidos recebem manifesta«ao
das entidades, requerendo 0 acompanhamento e decisao quanta a pontos polemicos levantados, e
que, como antes dito, nao estava dimensionada nos trabalhos de fiscalizac;;ao.

Foi solicitado aos Escritorios, de acordo com suas possibilidades, a criac;;ao de equipes
permanentes na solu«ao dos expedientes pendentes de analise, sendo que no ana de 2009 foram
concluidas 111 a«oes fiscais pendentes de analise de anos anteriores.

Tambem foi incluido no ambito da supervisao continua a apurac;;ao de denuncias e
representac;;oes como forma de agilizar a analise dos casos apresentados.

Esta frente embora prevista no planejamento da SPC, acabou encampada pela SE/MPS, sendo
que sua execu«ao so foi iniciada em meados de setembro.

Inobstante isso, por ser uma frente dependente de recursos financeiros, foi visualizado urn
procedimento altemativo, com a contempla«ao do contingente fiscal para todos os eventos em que
fossem oferecidas vagas a SPC, bem como estimulada a participac;;ao em eventos it distancia ..

Cabe destacar ainda a realizac;;ao de Workshops promovidos pela propria SPC, destacando-se 0

promovido pelo Gabinete com a participac;;ao do assessor especial responsavel pelos julgamentos de
primeira instancia que teve por finalidade abordar as melhores praticas na elabora«ao de autos de
infra«ao.
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Para a consecu<;ao da implanta<;ao de urn programa de aperfei<;oamento continuado o· nado

urn controle para identifica<;ao da carga que cada AFRFB fica sujeita ao ano, ate mesmo para fins
de implementa<;ao de metas. Neste contexto, segundo controles criados, 0 contingente a disposi<;ao
da fiscaliza<;ao teria tido, em media, cerca de 40 horas de capacita<;ao no ano.

Este tambem foi urn aspecto considerado deficiente pelo Grupo Fiscal. Como forma imediata
de mitigar 0 problema e disseminar a informa<;ao foi criado 0 Informativo DEFIS, com oito edi<;5es
no ano, e que contemplava informa<;5es mensais, sobre atos emitidos, mormente pareceres e notas
tecnicas de interesse da fiscaliza<;ao, julgamentos de autos de infra<;ao, apresenta<;5es realizadas e
outras informa<;5es consideradas relevantes para a fiscaliza<;ao.

Tambem foi disseminada a informa<;ao em rela<;ao a apresenta<;5es efetuadas por componentes
da SPC para 0 publico, participa<;5es em eventos, bem como sobre trabalhos tecnicos realizados.
Todo este acervo de docurnentos foram digitalizados e disponibilizados em rede intema para
pesquisa do contingente.

Diante da realidade da inexistencia de recursos nossa atua<;ao foi no senti do de iniciar a
prepara<;ao de urn arcabou<;o que permita a implanta<;ao de urn sistema robusto em informa<;5es, tais
como a digitaliza<;ao dos documentos elaborados, padroniza<;ao de arquivamento e nomenclatura,
enfim, procedimentos preparatorios a urn sistema a ser implementado.

Neste sentido, e em complemento a dissemina<;ao da informa<;ao foi criada uma pasta
Biblioteca que contempla legisla<;ao, notas tecnicas e pareceres juridicos, monografias de colegas,
trabalhos especializados, apresenta<;5es realizadas por colegas da SPC ou para a SPC, etc ....

Como forma de desmistificar a cren<;a instalada de que 0 sistema Business Objects - BO era urn
sistema de fiscaliza<;ao, foram realizadas consultas para uso do contingente de todos os fatores de
risco do PAF 2009, incentivando-se 0 uso do datawarehouse em todas as fiscaliza<;5es. Com isso foi
possivel entabular negocia<;5es com a Receita Federal do Brasil para utiliza<;ao dos sistema Audig e
Contagil, nao deferidas ate 0 final do ano.

Alem disto, de forma intemalizada, foram iniciados 0 desenvolvimento dos sistemas
cognominados:

o SIAD tern como objetivo a constru<;ao de urn sistema em plataforma WEB-Intranet com
acesso a banco de dados corporativo, conferindo maior eficiencia e organiza<;ao aos processos de
controle das fiscaliza<;5es, de documentos por ela gerados, bem como das rotinas administrativas do
DEFIS.

A partir da constata<;ao de fragilidade sistemica na elabora<;ao das planilhas de cruzamento de
informa<;5es para 0 caIculo dos fatores de risco para 0 PAF, e diante da necessidade de implanta<;ao



de sistematica de atualizayao destes indicadores, buscou-se iniciar urn processo de
do PAF.

Para 0 PAF 2010, foi elaborado urn aplicativo informatizado baseado na linguagem Visual
Basic do Excel, cuja principal funcionalidade e efetuar 0 calculo dos indicadores que medem os
Fatores de Riscos, bem como 0 calculo dos novos conceitos introduzidos no PAF 2009. Este
aplicativo reduziu posslveis riscos operacionais na consecuyao dos calculos, a medida que tern todas
as f6rmulas inseridas no programa. Todo processo e feito sem qualquer vinculayao entre as
planilhas que sao utilizadas como entrada de dados.

Sistema desenvolvido pela Dataprev, com previsao inicial de implantayao para abril, 0 sistema
acabou sendo implantado na forma de pilato em 14 de setembro, no ESRS. A implantayao plena s6
ocorreu em meados de novembro, sendo estendida aos escrit6rios de Minas Gerais e Pernambuco,
dentro de urn cronograma de necessidades de emissao de autos de infrayao.

Em decorrencia da busca da uniformizayao das pniticas de fiscalizayao, verificou-se urna
diminuiyao dos prazos de realizayao de atividades, conforme se demonstra:

2008 2009

Tempo Tempo

Escrit6rio Total de dias Total de pIanos Tempo Medio Total de pianos
Medio

Medio
Trabalhados fiscalizados (em dias) fiscalizados (em dias) (em dias

uteis)
ESRJ 9.061 61 148,5 40 92,5 70,3

ESPE 599 9 66,6 7 64,4 49,4
ESDF 479 2 239,5 12 137,1 127,1
ESSP 2.257 22 102,6 14 65,1 49,9
ESRS 1.814 26 69,8 18 65,3 50,1
ESMG 1.881 20 94,1 10 91,0 69,8

Media 16.091 140 114,9 101 78,1 69,1
Geral

Cabe destacar ainda a atividade executada a partir de determinayao do Gabinete da Secretaria
onde foram formulados estudos pela CGP A com a identificayao dos principais deficits estruturais
do sistema, restando selecionados os seguintes pIanos de beneficios:

N° Sigla da EFPC CNPB Nome Patrocinio Modal
idade

I CERES 1979000565 Plano Embrater PF BD

2 CAPAF 1981001492 Plano De Beneficios Previdenciais PF BD

3 FBRTPREV 1991001592 P De Ben AltemativolFundador Pri BD
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N° Sigla da EFPC CNPB Nome Patrocinio
j"M'Odal

idade

4 PREVUNISUL 2005002747 Plano Misto De Beneficios Unisul - Uniprev PRI CV
5 PRECE 1983000183 Plano De Beneficio Prece I PE BD
6 SABESPREV 1990001483 Plano De Beneficios Basico PE BD
7 PREVUNISUL 1997002256 P De Beneficios E Custeio Da Unisul PRl BD
8 SERPROS 1980001618 Plano De Beneficios Serpro - Ps-I PF BD
9 ELOS 1974000338 Plano Bd - Elos/Tractebel PRl BD
10 URANUS 1981001883 Plano de beneficia defmido PF BD

Inste-se que alem dos pIanos constantes da listagem constaram do programa os pIanos de
algumas entidades que ja estavam sob acompanhamento com REFER, PORTUS, AERUS, e Cifrao

Foi formulada uma agenda de comparecimento para a identificayao das providencias de
equacionamento das entidades, inclusive com a convocayao em diversos casos de patrocinadores e
participantes.

Autos de Infra<;ao
Motiva<;ao

art. Fiscaliza<;ao Supervisao Total Motiva<;ao 1
Direta Continua Total AI (%)

Aplicar recursos em desacordo com a legisla<;ao 64 4 7 11 50%

Deixar de adotar providencias para apura<;ao de
79 2 0 2 9%

responsabilidades

Descumprir clausula de Estatuto ou Regulamento 90 1 4 5 23%

Instituir ou manter estrutura organizacional em 92 0 1 1 5%
desacordo com a forma determinada pela legisla<;ao
Realizar de forma diversa da prevista na legisla<;ao

76 0 1 1 5%o resultado superavitario do exercicio
Prestar servi<;os que nao estejam no ambito do
objeto das entidades fechadas de previdencia 89 0 1 1 5%

complementar
Violar quaisquer outros dispositivos das Leis 110 0 1 1 5%

Complementares n° 108 e 109/2001

Total 8 14 22 100%

Nas situayoes detectadas verificou-se a seguinte frequencia na distribuiyao das
responsabilidades entre os 6rgaos de Govemanya das entidades:

Responsabilidade atribuida Diretoria Executiva Conselho Deliberativo Concorrente

Frequencia 12 4 6

Particularizando-se, temos que a responsabilidade pelas condutas infracionais foram atribuidas
a 101 pessoas, assim distribuidas:



Responsabilidade Conselho Deliberativo Diretoria Executiva outrosl

N° pessoas 52 47 2

Origem N° de AI

ESDF 6

ESPE 4

ESRS 12

III - REGRAS DE SOLVENCIA - DESPESAS ADMINISTRA TIV AS / CERTIFICACAO DE
DIRIGENTES / RETIRADA DE PATROClNIO

Objetivo(s) estrategico(s): Regulamentar no CGPC 0 art. 7° da LC 108/2001 - Limites e
Criterios - e art. 18 da LC 109/2001 - Criterios - DESPESAS ADMINISTRA TIV AS; Aprovar
Resoluyao sobre Certificayao de Dirigentes visando a profissionalizayao dos dirigentes e me1horia
na gestao e govemanya dos pIanos de beneficios; Aperfeiyoar as normas relativas a retiradas de
Patrocinio; prop or regras para transferencia de Gerenciamento de PIanos de Beneficios e para
operayoes de Fusao, Cisao, Incorporayao e Saldamento.

Na agenda normativa, 0 destaque de 2009 foi a ediyao da Lei n° 12.154, de 23 de dezembro de
2009, que criou a Previc. Os trabalhos relacionados ao processo legislativo foram realizados com
prioridade pelos gestores da SPC.

As normas editadas em 2009 representaram significativo avanyo no arcabouyo legal aplicavel
as EFPC. As minutas foram elaboradas e discutidas pelas areas tecnicas da SPC, que contaram com
a colaborayao do Departamento de Legislayao e Normas - Deleg na analise dos aspectos juridicos.

As normas publicadas, no ambito do Ministerio da Previdencia Social, a partir do trabalho
desenvolvido pela Secretaria, sao as seguintes:

• Resolucao CGPC nO28, de 26 de janeiro de 2009, que dispoe sobre os procedimentos
contabeis das entidades fechadas de previdencia complementar;

• Resolucao CGPC n° 29, de 31 de agosto de 2009, que dispoe sobre os criterios e limites
das despesas administrativas das entidades fechadas de previdencia complementar;

• Recomendacao CGPC nO02, de 27 de abril de 2009, que dispoe sobre a adoyao da
Supervisao Baseada em Risco (SBR) no ambito da Secretaria de Previdencia
Complementar em re1ayao a supervisao das entidades fechadas de previdencia
complementar e dos pIanos de beneficios por elas administrados;

• Instrucao SPC n° 29, de 19 de maryo de 2009, que alterou a Instruyao SPC n° 16, de 23
de maryo de 2007, sobre remunerayao de interventores e liquidantes;



• Instrucao SPC nO31, de 21 de maio de 2009, que disciplina os procedimentos para a
realizayao de operayoes, por meio de negociayoes privadas, com ayoes de emissao de
companhias abertas negociadas em bolsa de valores ou admitidas a negociayao em
mercado de balcao organizado;

• Instruyao SPC n° 32, de 4 de setembro de 2009, que estabelece procedimentos a serem
observados quando da analise de solicitayao encaminhada por entidade fechada
relativamente a dispensa do envio, par meio impressa, do relatorio anual de
informayoes aos participantes e assistidos;

• Instrucao SPC nO 33, de 15 de setembro de 2009, que disciplina a forma de
recolhimento, atualizayao e levantamento da multa e do deposito antecipado para fins
de recurso administrativo;

• Instruyao SPC nO34, de 24 de setembro de 2009, que estabelece normas especificas
para os procedimentos contabeis das entidades fechadas de previdencia complementar,
e define a forma, 0 meio e a periodicidade de envio das demonstrayoes contabeis;

• Portaria MPS nO157, de 8 de junho de 2009, que instituiu 0 2° Premio de Monografias
da SPC, com a finalidade de estimular a pesquisa e a elaborayao de trabalhos tecnicos
na area de previdencia complementar; e

• Portaria SPC nO2.862, de 28 de abril de 2009, que instituiu a Comissao Nacional de
Atuaria - CNA, instancia colegiada de carater opinativo em materia atuarial, e aprovou
seu Regimento Intemo.

Adicionalmente, listamos a seguir as deliberayoes expedidas pelo Comite de Regulayao e
Fiscalizayao dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdencia e Capitalizayao -
Coremec, cuja Presidencia, durante 0 primeiro semestre de 2009, foi exercida pela SPC:

• Deliberayao nO 7, de 19 de junho de 2009, que estabelece orientayao a respeito da
ediyao, no ambito das respectivas competencias, de normas relativas ao cumprimento,
pelas instituiyoes supervisionadas, do dever de verificayao da adequayao do produto ou
serviyo financeiro as necessidades, interesses e objetivos dos c1ientes ou participantes
de pIanos de beneficios;

• Deliberayao nO8, de 19 de junho de 2009, que dispoe sobre a constituiyao de Grupo de
Trabalho com 0 proposito de coordenar os atos necessarios a instituiyao da Estrategia
Nacional de Educayao Financeira; e

• Deliberayao nO9, de 04 de dezembro de 2009, que alterou 0 prazo para 0 Grupo de
Trabalho, constituido pela Deliberayao n° 8, de 19 de junho de 2009.

Tambem merece destaque neste item, 0 trabalho coordenado pelo Democ na elaborayao da
Resoluyao CMN nO.3.792, de 24 de setembro de 2009. A nova resoluyao fez uma mudanya forte e
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importante na regula«ao dos investimentos dos fundos de pensao no Pais. As altera« ""for ]
motivadas pelo atual cenario macroeconomico brasileiro - onde se destacam a atual dinfunica da
divida publica mobiliaria federal, a redu«ao das taxas de juros e a evolu«ao dos instrumentos
financeiros -, e pela busca permanente de ativos de boa rentabilidade para garantir 0 pagamento dos
compromissos atuariais dos pIanos de beneficios.

A Resolu«ao CMN N° 3.792, de 2009, confirmou a importancia do controle e da gestao de
risco. A norma sistematizou as principais etapas do processo de aplica«ao dos recursos dos pIanos
de beneficios, evidenciando a importancia da politica de investimento como ferramenta de
planejamento: observancia de principios, inclusive da responsabilidade socio-ambiental; sele«ao de
administradores e profissionais com foco na qualifica«ao e certifica«ao; elabora«ao de analises
tecnicas de avalia«ao das op«oes de investimento; planejamento; realiza«ao das opera«oes de
aquisi«ao e aliena«ao de ativos; e desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de risco.

A certifica«ao dos dirigentes, incluida na resolu«ao com regras e prazos de transi«ao, e urn
passo importante no sentido da continua profissionaliza«ao da gestao financeira da entidade.

Os investimentos dos fundos de pensao estao, desde a edi«ao da nova resolu«ao, organizados
em seis segmentos: renda fixa (100%); renda variavel (70%); investimentos estruturados (20%);
investimentos no exterior (10%); imoveis (8%); e opera«oes com participantes (15%). Os
investimentos no exterior, ate entao vedados as EFPC, sao agora permitidos por meio de fundos de
investimento. A introdu«ao do segmento de investimentos no exterior converge com 0 que
estabelece as recomenda«oes da OCDE para a regula«ao do segmento de previdencia privada.

A nova resolu«ao simplificou as regras, reduziu 0 nlimero de limites quantitativos e criou a
possibilidade de investimentos em novos ativos. A regra para opera«oes com derivativos e
inovadora, uma vez que estabelece que 0 limite de atua«ao esteja vinculado ao deposito de
garantias, calculado por quem toma 0 risco.

A SPC contribuiu, como convidada, da elabora«ao da proposta de norma especifica de
contabilidade para as EFPC aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Deve-se citar, ainda, a participa«ao da SPC na discussao do Pronunciamento Tecnico CPC 33
do Comite de Pronunciamentos Contabeis, aprovado pel a Delibera«ao CVM n° 600, de 7 de outubro
de 2009. Tal delibera«ao trata da contabiliza«ao, por parte das empresas, dos beneficios a
empregados, e revoga, a partir de dezembro de 2010, a Delibera«ao nO.371, de 2000.

Finalmente, relacionada a atividade de normatiza«ao, cabe mencionar as palestras realizadas
por tecnicos da SPC em diversos seminarios com 0 objetivo de apresentar a nova regulamenta«ao e
de esclarecer as principais duvidas dos profissionais do setoL As seguintes resolu«oes foram
tratadas com destaque nos eventos realizados: Resolu«ao CGPC n°. 26, de 2008, Resolu«ao CGPC
nO.28, de 2009, Resolu«ao CGCP nO.29, de 2009, e Resolu«ao CMN nO.3.792, de 2009.

Os objetivos nao alcan«ados, por conta da complexidade, do momenta de prioridade a
aprova«ao da PREVIC, bem como a outros, serao incorporados a agenda 2010, aija como PREVIC.

IV - LICENCIAMENTO DOS PLANOS DE BENEFICIOS:
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Objetivo(s) estrategico(s): Aperfeiyoar as normas relativas a retirada de ~lflria
Resoluyao MPAS / CPC nO06/1988; Propor regras para Transferencia de Gerenciamento de PIanos
de Beneficios e para operayoes de Fusao, Cisao, Incorporayao e Saldamento, Instituir Manual de
Orientayao Intema. Os dois primeiros objetivos foram agregados ao eixo estrategico "Regras de
Solvencia", devido a pertinencia.

Licenciamento e Autorizayao. Apesar de nao constar no eixo estrategico, sao dignos de notas os
itens abaixo.

E atribuiyao do 6rgao de supervisao das EFPC, nos termos do art. 33 da Lei Complementar n°.
109, de 2001, a autorizayao previa e expressa para:

a constituiyao e 0 funcionamento da entidade fechada, bem como a aplicayao dos
respectivos estatutos, dos regulamentos dos pIanos de beneficios e suas alterayoes;

as operayoes de fusao, cisao, incorporayao ou qualquer outra forma de reorganizayao
societaria, relativas as entidades fechadas;

as transferencias de patrocinio, de grupo de participantes, de pIanos e de reservas entre
entidades fechadas.

Em 2009 foram autorizadas 02 (duas) novas entidades, 38 novos pIanos de beneficios e
adesao de 258 novos patrocinadores e instituidores.

Os processos de autorizayao tomaram-se ainda mais ageis durante 0 ana de 2009, com a
implantayao da analise preliminar por meio eletr6nico, prevista na Instruyao n°. 30, de 19 de maryo
de 2009. 0 encaminhamento e a analise dos requerimentos ordinarios de aplicayao de regulamentos
e convenios de adesao e suas alterayoes, bem como modificayoes de estatutos, estao
obrigatoriamente sujeitos ao processamento preliminar eletr6nico.

A implantayao da Analise Previa Eletr6nica, bem como a eliminayao do envio inicial dos
requerimentos por meio papel, trouxe os seguintes beneficios para 0 sistema de previdencia
complementar:

• celeridade no envio e tramitayao dos pedidos, com a conseqiiente diminuiyao no prazo
de respostas das demandas;

• reduyao do nfunero de reunioes realizadas com a participayao da equipe tecnica do
6rgao de supervisao e as EFPC durante 0 periodo de analise dos requerimentos;

• reduyao do volume de documentayao arquivada em meio fisico (papel) no 6rgao de
supervisao, tendo em vista que somente a versao aprovada e arquivada neste meio.
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A tabela abaixo resume as autorizay6es concedidas em 2009 pelo Detec. Os nllin -s~~m
que, mesmo no periodo subsequente a crise economica mundial, as empresas mantiveram os
projetos de criayao de novos pIanos de beneficios. 0 menor numero de autorizayoes concedidas no
ultimo ano, se comparado ao exercicio anterior, confirma que 0 sistema de previdencia
complementar brasileiro vem se consolidando. A evoluyao recente tern demonstrado que a expansao
do sistema se dara mais pela criayao de novos pIanos e menos do que pelo surgimento de novos
fundos de pensao.

Autoriza<;6es efetuadas pela SPC (criayao e alterayao de estatutos de EFPC; criayao, cisao, fusao,
alterayao de regulamento e transferencia de gerenciamento de pIanos de pIanos de beneficios;
convenio de adesao, aditivos e retirada de patrocinio), em 2008 e 2009.

Descriyao 2008 2009 Variayao (%)
I. EFPC 59 39 (33,9)
Criayao de novas entidades 8 2 (75,0)
Alterayao de estatuto 51 37 (27,5)
II. Pianos de beneficios 424 243 (42,7)
Criayao / implantayao de novos pianos 31 28 (9,7)
Alterayao de regulamento 353 186 (47,3)
Cisao de pianos 15 11 (26,7)
Fusao de pianos 4 3 (25,0)
Transferencia de gerenciamento 21 15 (28,6)
III - Patrocinador ou Instituidor 456 363 (20,4)
Convenio de adesao (novos) 324 258 (20,4)
Termo aditivo ao convenio de adesao 71 77 8,5
Retirada de patrocinio 61 28 (54,1)

Total 939 645 (31,3)
Fonte: Previc.
Obs.: para a informa9aO do texto, de 38 novos PIanos de beneficios, deve-se entender como agrega9ao de Cria9ao / Cisao e Fusao de PIanos.

Com relayao as adequay6es dos regulamentos dos pIanos de beneficios a Res01uyao CGPC n°
19, de 25 de setembro de 2006, foram recebidas, ate 0 encerramento de 2009, 787 processos, dos
quais 718 encontram-se aprovados, restando 69 para adequayao.

Em 2009, foram apresentados 68 pedidos de retiradas de patrocinio, sendo que 28 encontram-se
aprovados, restando 40 processos, entre retomos de exigencias e processos pendentes de analise.

A Instruyao SPC nO 30, de 2009, atendendo ao pleito das pr6prias EFPC, redefiniu e
complementou os prazos para 0 exame dos processos no ambito da SPC, anteriormente
estabe1ecidos pe1a Instruyao n° 12, de 11 de maio de 2006. A tabe1a evidencia a reduyao nos prazos
de atendimento, em dias uteis.

Tempo maximo Variayao
Descriyao (lnstruyao n° 30, 2008 2009 2009/2008

de 2009) (%)

I. EFPC I



-CO·GM•
~ -'10'.

rJ c;.
Relat6rio de Gestao 2009 da Secretaria de Previdencia Complementar - sPej FMm - .~/75

MP -

Tempo maximo var~Ub('C3

Descri9ao (Instru9ao nO30, 2008 2009 2009/2008
de 2009) (%)

Cria9ao de novas entidades 35 ou (15) 27,56 11,75 (57,4)
Altera9ao de estatuto 35 27,38 27,05 (1,2)

II. PIanos de beneficios I
Cria9ao/lmplanta9ao de novos pianos 20 ou (7) 20,02 18,00 (10,1)
Altera9ao de Regulamento 30 27,85 28,67 2,9
Reorganiza9ao societaria 35 22,40 31,32 39,8
Transferencia de Gerenciamento 25 15,61 14,03 (10,2)

III - Patrocinador ou Instituidor I
Convenio de adesao (novos) 15 17,80 15,38 (13,6)
Altera9ao de convenio de adesao 20 18,35 17,35 (5,5)

Tempo medio - 22,12 20,44 (7,6)
Fonte: Previc.
Nota: Os prazos da Instru9ao n°. 30, de 2009, colocados entre parenteses se referem a modelos certificados.

Esta em desenvolvimento, no ambito do processo de autorizayoes, a reVlsao do roteiro de
analise tecnica, que contempla os entendimentos consolidados sobre materias de regulamento,
estatuto e convenios de adesao, dentre outros. Tambem no exercicio de 2009, foi dispensada
atenyao especial it adequayao dos pIanos vinculados a entidades ligadas ao Regime Juridico -onico -
RJU.

• Apoio aos Patrocinadores e Instituidores, participando de eventos e forons,
esclarecendo a populayao sobre 0 funcionamento da Previdencia Complementar;

• Otimizayao dos tempos de analise na implementayao de PIanos de Beneficios, bem
como adesao de Patrocinadores e Instituidores, tornando-a mais celere, sendo a
percepyao da populayao impactada por tais ayoes.

v - EDUCACAO PREVIDENCIARIA:

Apesar de nao comporem, urn eixo estrategico formal, neste exercicio, devido a importancia e
ao objetivo da disseminayao de maior quantidade e melhor qualidade de informayao aos
participantes do sistema para que os mesmos possam aumentar suas consciencias nas decisoes e
relacionamentos afetos a pIanos de beneficios de natureza complementar, explicitam-se abaixo os
acontecimentos em 2009.

As mudanyas economicas, SOCIalSe tecnologicas dos ultimos anos tern apontado para a
urgencia na implementayao de ayoes com 0 objetivo de educar financeiramente a populayao, e nao
apenas no Brasil. No mundo inteiro, 0 mercado financeiro esta cada vez mais sofisticado e novos
produtos sao oferecidos continuamente ao publico. Autoridades governamentais, organismos



multilaterais, segmentos da iniciativa privada, organizayoes nao govemamentais
discutem como elevar os niveis de compreensao a respeito dos produtos e serviyos financ .

Atraves da educayao financeira, consumidores e investidores aperfeiyoam sua compreensao dos
produtos financeiros e tambem desenvolvem habilidades e obtem conhecimento para se tomarem
mais conscientes dos riscos e oportunidades financeiras, para fazerem suas escolhas e para saberem
onde buscar ajuda, melhorando assim a relayao com suas finanyas.

Nesse sentido, 0 Comite de Regulayao e Fiscalizayao dos Mercados Financeiro, de Capitais, de
Seguros, de Previdencia e Capitalizayao - Coremec, formado pelo Banco Central do Brasil,
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, Secretaria de Previdencia Complementar - SPC e
Superintendencia de Seguros Privados - Susep, criou, em maio de 2007, urn Grupo de Trabalho -
GT com 0 objetivo de propor uma "Estrategia Nacional de Educayao Financeira - Enef", com
indicayao de ayoes para elevar 0 myel de educayao financeira no Pais.

cemirio atual e desafios da educayao financeira para os diversos setores do mercado financeiro,
de capitais, de seguros, previdencia e capitalizayao;

proposta para a govemanya da Enef, considerando a criayao de comites e grupos de trabalho
visando a implementayao da Enef no Brasil;

resultado da pesquisa nacional do grau de educayao financeira da populayao brasileira,
realizado pelo Instituto Datapopular em 2008;

• resultado do inventario de ayoes de educayao financeira existentes no Brasil, coletado no
site www.vidaedinheiro.gov.br (ver figura 4);

• propostas de atuayao para cada urn dos mercados supervisionados pelo Coremec,
denominados programas setoriais.

Ao longo de 2009, a SPC participou do Grupo de Apoio Pedag6gico - GAP, que desenvolveu 0

projeto piloto da educayao financeira nas escolas do ensino medio, incluindo a elaborayao do
material didatico que servira como base na aplicayao das diversas situayoes did<iticas. Para 0

publico adulto, 0 GT desenvolveu parcerias para desenvolvimento de educayao financeira para
militares das tres foryas armadas e para os beneficiarios do program a Bolsa Familia.

o Coremec, por meio da Deliberayao n° 8, de 19 de junho de 2009, instituiu novo Grupo de
Trabalho - GT com 0 objetivo de coordenar os atos necessarios a instituiyao da Enef. Esse novo GT
possui atribuiyoes especfficas coordenadas por cada urn dos 6rgaos integrantes do Coremec.

A SPC vem coordenando os atos formais a serem publicados que instituira a Enef e definira
modelo de govemanya da estrategia. Cabe ainda a SPC avaliar altemativas de parcerias publicas e
privadas que permitam a implementayao e execuyao da Enef em todo territ6rio nacional.

http://www.vidaedinheiro.gov.br


Em dezembro de 2010, 0 Brasil sediou a 4a reumao da Rede Intemacional de uca9ao
Financeira e a Conferencia Intemacional em Educa9ao Financeira, organizadas pela CVM e pela
OCDE, que contou com a participa9ao de diversos pafses, promovendo a troca de informa90es e
experiencias relacionadas a projetos de educa9ao financeira no mundo.

Merecem ainda destaques os sistemas, atividades e Areas que tambem compuseram 0 conjunto
de suporte aos eixos estrategicos e que auxiliaram na obten9ao dos objetivos:

- Area responsavel por processos de Recursos Humanos, Or9amentos e Finan9as.

- Participa90es em 6rgaos colegiados.

- Concurso de Monografias.

- Julgamentos em instancia administrativa.

- Orienta90es, consultas e processos judiciais.

- Cadastro, Protocolo e Arquivo.

- Sistemas Informatizados e de Informa90es Gerenciais.

- Supervisao de EFPC em Regimes Especiais.

- Sistema de monitoramento continuo.

A execu9ao das atividades planejadas para 0 ana de 2009, ainda que apresentando urn elevado
grau de desempenho, nao pode ser a1can9ada em sua plenitude em razao da existencia de fatores
que dificultaram a sua execu9ao. A principal dificuldade encontrada reside em restri90es estruturais
e deficiencias de pessoal. A Secretaria de Previdencia Complementar nao possui quadro pr6prio de
pessoal, utilizando, em sua maioria, servidores requisitados e cedidos por outros 6rgaos para 0

desempenho de suas atribui90es institucionais. Alem disso, ocorrem durante 0 ana limita90es
orcamentario- financeiras, representadas pelo contingenciamento Of9amentario ao qual a Secretaria e
submetida.

Nestas condiyoes, houve a aprovayao de Lei criando a Superintendencia Nacional de
Previdencia Complementar e mais tres 6rgaos do sistema de previdencia complementar, que espera-
se sera de grande valia para 0 fomento das atividades do sistema.

o Programa Previdencia Complementar - 0086, possui como objetivo geral zelar pela
seguranya, liquidez e solvencia dos pIanos das entidades fechadas de previdencia complementar,
visando assegurar aos participantes os beneffcios contratados nos respectivos pIanos.



Tipo de programa Program a Finalistico
Zelar pela seguran<;:a, liquidez e solvencia dos pianos de beneficios das
entidades fechadas de previdencia complementar, assegurando aos

Objetivo geral participantes e assistidos 0 direito ao beneficio contratado e incentivar a
expansao do sistema de previdencia complementar fechado visando a
forma<;:aode poupan<;:aestavel e a socializa<;:ao do capital.

Objetivos especificos Nao possui.
Gerente do programa Ricardo Pena Pinheiro
Responsavel pelo programa no ambito Ricardo Pena Pinheiro
da UJ
Indicadores ou parametros utilizados

Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdencia Privada empara
Rela<;:aoao Produto lntemo Bruto (PIB)

avalia~ao do programa

Publico-alvo (beneficiarios) Participantes e assistidos atuais e potenciais de entidades fechadas de
previdencia complementar.

As dimensoes do sistema de previdencia complementar fechado justificam a aprova9ao do 6rgao
regulador e fiscalizador, por meio da Lei n° 12.154, de 23.12.2009, dada a importancia crescente na
economia brasileira, com a significativa expansao dos ativos administrados pelos fundos de pensao.
as dados abaixo demonstram a importancia do sistema de previdencia complementar fechado para
o desenvolvimento economico e social do pais:

• 370 entidades fechadas de Previdencia Complementar ativas
• 2.712 Patrocinadores Ativos
• 1.037 PIanos Previdenciais Ativos
• 502 bilhoes de patrimonio
• 6.300.234 pessoas abrangidas
• 48 PIanos Assistenciais

Fonte: DERIN/SPC/MPS e Relatorio de Atividades 2009

A Cria9ao da autarquia especial significa para 0 seguimento de previdencia complementar a
oportunidade para estrutura9ao do 6rgao responsavel pel a fiscaliza9ao das atividades das entidades
fechadas de previdencia complementar e de suas opera90es, que permitira mais seguran9a e
transparencia mediante a modemiza9ao dos instrumentos de fiscaliza9ao e controle, com vistas em
dar prote9ao e zelar pelo interesse dos participantes e assistidos. Alem disso, atuar como 6rgao de
fomento na execu9ao de politicas publicas e no incentivo ao fortalecimento da poupan9a nacional.

As a90es de "Fiscaliza9ao das Entidades de Previdencia Complementar" ao lado da a9ao
"Autoriza90es e AnaIises de Estatutos, Regulamentos de PIanos e Convenios de Adesao das EFPC"
constituem 0 nucleo essencial da atividade da Secretaria, pois, em rela9ao a fiscaliza9ao cabe ao
Estado proteger os interesses dos participantes sendo para isso fundamental que a Secretaria
fiscalize as entidades, suas opera90es, bem como aplique penalidades; e, em rela9ao a a9ao de
autoriza9ao, a legisla9ao vigente instituiu a sistematica da "supervisao previa" para que os pIanos de
beneficios atendam a padroes minimos com 0 objetivo de garantir solvencia, liquidez e equilibrio
economico-financeiro e atuarial. Alem disso, devido a complexidade do tema previdencia
complementar, com 0 objetivo de aumentar a eficiencia e melhorar os resultados do programa, faz-



se necessano destacar a ac;ao de "Capacitac;ao de Servidores na Area de
Complementar" .

2.3.2.1. Autoriza~ao e amilises de Estatutos, Regulamentos de Pianos e Convenios de
Adesao das EFPC - 90C4 (a~ao nao or~amentaria)

Tipo Ac;ao nao-orc;amentaria
Garantir a correta aplicac;ao das normas vigentes nas atividades realizadas pelas

Finalidade Entidades Fechadas de Previdencia Complementar (EFPC) nos processos de oferta,
administrac;ao e gestao dos pianos de beneficios, de forma a proteger os direitos dos
participantes e 0 correto funcionamento das entidades.
AutorizaC;5es para infcio e funcionamento de Entidades Fechadas de Previdencia

Descril;ao Complementar e para instituic;ao e manutenc;ao de pianos de beneficios das EFPCs e
de pianos de beneficios por patrocinadores ou instituidores, mediante analise de
regulamentos, convenios, estatutos, bem como suas respectivas alterac;5es.

Unidade respons3vel pelas Secretaria de Previdencia Complementardecisoes estrategicas
Coordenador nacional da Maria Ester Veras Nascimentoac;lio
Unidades executoras Departamento de Analise Tecnica
Areas (dentro da UJ)
respons3veis por geren- Departamento de Analise Tecnica
ciamento ou execuc;lio da ac;lio
Competencias institucionais I - analisar e autorizar a constituic;ao e 0 funcionamento das EFPC, bem como a
requeridas para a execuc;ao aplicac;ao dos respectivos estatutos e regulamentos de pIanos de beneffcios;
da ac;lio II - analisar e autorizar as operac;5es de fusao, cisao, incorporac;ao ou qualquer outra

forma de reorganizac;ao societaria, relativas as entidades fechadas de previdencia
complementar;
111- analisar e autorizar as operac;6es de fusao, cisao, incorporac;ao ou qualquer outra
forma de reorganizac;ao de pianos de beneffcios operados pelas entidades fechadas
de previdencia complementar;
IV - analisar e autorizar a celebrac;ao de convenios e termos de adesao por
patrocinadores e instituidores e as retiradas de patrocinadores e instituidores; e
V - analisar e autorizar as transferencias de patrocinio, grupos de participantes e
assistidos, pianos de beneficios e reservas entre entidades fechadas de previdencia
complementar.

A Ac;ao trata das autorizac;5es e amilises de Estatutos, Regulamentos de PIanos e Convenios de
Adesao das Entidades Fechadas de Previdencia Complementar - EFPC. A meta fisica demonstra a
produtividade do setor, ou seja, as autorizay5es concedidas. Informe-se que no presente exercicio
foi atingido 0 percentual de 73,29% do planejado, somando 686 (seiscentos e oitenta e seis)
autorizac;5es concedidas das 936 (novecentas e trinta e seis) previstas. Ressalte-se que no exercicio
de 2009 foi aprovada a criac;ao de 02 (duas) novas EFPC e de 38 (trinta e oito) novos pIanos de
previdencia complementar.

Cabe registrar que por se tratar de uma ac;ao nao-orc;amentaria, nao ha previsao de execuc;ao
financeira. Esta ac;ao objetiva contemplar a atividade de supervisao previa prevista no art. 33 da lei
Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001. Sua execuyao decorre do trabalho de amilise dos
tecnicos alocados no Departamento.
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Wo nao alcance integral da meta se deve ao fato de que nem todas as amilises efet difshpel
DETEC resultam ern "autorizayao", pois ha. casos ern que 0 processo pode ser devolvido para a
entidade para 0 cumprimento de exigencias legais e somente ap6s a regularizayao de todas as
pendencias ou adequayao a legislayao vigente e que 0 processo de autorizayao podera ser concluido.
Alem disso, nao consta da execuyao fisica as consultas e outras solicitayoes encaminhadas pelos
integrantes do sistema de previdencia complementar fechado e que requerem a manifestayao da
Secretaria de Previdencia Complementar.

Alem disso, justifica-se 0 nao curnprimento da meta prevista para 2009 tendo ern vista a
implantayao do mecanismo de analise previa por meio eletronico, regulamentada pela Instruyao
SPC nO30, de 19 de maryo de 2009, que comeyou a vigorar a partir de 1° de abril de 2009. A citada
Instruyao trouxe a obrigatoriedade de analisar 0 cadastro de Entidade, Plano e Patrocinadores ern
concomitancia corn as analises dos requerimentos previstos no art. 33 da Lei Complementar nO 109,
de 29 de maio de 2001. Assim, considerando que e a primeira vez que os cadastros citados passam
por urna revisao desse tipo, as analises efetuadas pelo DETEC resultaram, na sua maio ria, ern
exigencias de cadastro que deveriam ser atendidas antes da autorizayao final do pedido. Tal fato
impediu a aprovayao de grande quantidade de solicitayoes, que serao autorizadas tao logo sejam
sanadas as inconsistencias de cadastro.

Ressalte-se ainda que a meta atual de execuyao para 0 DETEC teve sua fixayao ern momenta
atipico, periodo em que se analisava todos os regulamentos dos mais de 1.000 (urn mil) pIanos de
beneficios para adequayao ao disposto na Resoluyao COPC n° 19, de 25 de Setembro de 2006.
Dessa forma, 0 fluxo de pedidos recebidos volta it sua normalidade no presente exercicio, tendo ern
vista que remanescem poucas das referidas adequayoes pendentes de autorizayao, carecendo tal
meta de urna reavaliayao diante do novo cenario.

Deve-se atentar nao somente para a meta fisica, mas igualmente pela seguranya nas autorizayoes,
uma vez que as demandas recebidas pelo DETEC necessitam de observancia it
consistencia/adequayao tecnica, juridica e atuarial dos conteudos que as permeiam. Nesse sentido,
deverao ser adotadas providencias para que, na medida ern que forem recepcionadas pelo portal
eletronico CAD/SPC 0 retorno das EFPC ern face das exigencias ja realizadas; sejam adotados os
procedimentos saneadores e autorizativos.

Tipo Ayao Oryamentaria
Disciplinar, supervisionar e fiscalizar as atividades das Entidades Fechadas de

Finalidade Previdencia Complementar, reguladas pelas Leis Complementares nOs 108 e 109, de
2001, aplicando, quando necessario, as devidas penalidades.
Fiscalizayao direta ou indireta das atividades relacionadas com 0 regime de
previdencia complementar operado pelas entidades fechadas de previdencia

Descri~ao complementar, quanta ao cumprimento da legislayao e nonnas em vigor, e aplicayao
das penalidades cabiveis, com a implantayao gradual de uma supervisao baseada em
risco.

Unidade responsavel pelas
Secretaria de Previdencia Complementar

decisoes estratel!:icas
Coordenador nacional da Roger Odillo Klatke
a~ao
Unidades executoras Departamento de Fiscalizayao



Areas (dentro da UJ)
respons3veis por geren-
ciamento ou execu~ao da a~ao
Competencias institucionais
requeridas para a execu~ao
da a~ao

I - fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdencia complementar e
suas operayoes;
II - fiscalizar, em seus diversos segmentos de investimentos, as operayoes e
aplicayoes dos recursos garantidores das reservas tecnicas, fundos e provisoes dos
pIanos de beneficios operados pelas entidades fechadas de previdencia
complementar;
III - fiscalizar a constituiyao das reservas tecnicas, provisoes e fundos dos pIanos de
beneficios das entidades fechadas de previdencia complementar;
IV - fiscalizar 0 cumprimento da legislayao aplicavel a elaborayao dos
demonstrativos atuariais, contabeis e de aplicayao dos recursos garantidores das
entidades fechadas de previdencia complementar e dos pIanos de beneficios que
operam;
V - proceder a inqueritos e sindicancias, no ambito de sua competencia;
VI - lavrar 0 auto de infrayao quando constatar a ocorrencia do descumprimento de
obrigayao legal ou regulamentar;
VII - propor aplicayao de penalidades administrativas aos agentes responsaveis por
infray5es objeto de processo administrativo decorrente de ayao de fiscalizayao,
representayao ou denuncia;
VIII - acompanhar e orientar as ay5es relacionadas com a atuayao de administrador
especial e com regimes de intervenyao e liquidayao extrajudicial referentes as
entidades fechadas de previdencia complementar e a seus pIanos de beneficios;
IX - realizar a interlocuyao com os representantes dos 6rgaos e entidades
responsaveis pel a fiscalizayao de atividades que sejam de interesse do regime de
previdencia complementar operado pelas entidades fechadas de previdencia
complementar;
X - propor para apreciayao e aprovayao do Secretario de Previdencia Complementar,
ouvidos os demais Departamentos, 0 programa anual de fiscalizayao; e
XI- plane"ar e acompanhar a execuyao da ayao fiscal.

Ao se avaliar a a<;ao - Fiscaliza<;ao das Entidades de Previdencia Complementar - entende-
se que tanto a execu<;ao or<;amentaria, como a execu<;ao da meta fisica alcan<;aram niveis
satisfat6rios.

Com rela<;ao a execu<;ao or<;amentaria, faz-se necessario alguns esclarecimentos adicionais para
o melhor entendimento dos numeros referentes aos creditos disponibilizados, comparativamente aos
valores que foram empenhados, liquidados e final mente pagos. Aqueles creditos montavam em R$
1.914.630,00, em contrapartida ao valor de R$ 361.157,78. Vale destacar que duas importantes
a<;6es da SPC, que estavam previstas para 0 ana de 2009, nao implicaram realiza<;ao de despesas
durante 0 referido ana civil, 0 que permitiu 0 cancelamento.

A primeira a<;ao refere-se a celebra<;ao do Termo de Coopera<;ao entre 0 Instituto Social do
Seguro Social - INSS e esta Secretaria de Previdencia complementar - SPC, com vistas a viabilizar
o ressarcimento de custos de opera<;ao e manuten<;ao das Unidades Regionais da SPC nos Estados
ao INSS. Essa a<;ao nao pode ser viabilizada em tempo habil durante 0 exercicio de 2009,
provocando a nao realiza<;ao de creditos disponiveis no valor de R$ 1.500.000,00.

A segunda a<;aodiz respeito a celebra<;ao do Convenio de Coopera<;ao entre esta SPC e 0 Banco
Mundial, que somente ocorreu ao final do ana de 2009 (a previsao era que os recursos
or<;amentarios fossem utilizados ja no segundo semestre daquele ano). Os termos desse convenio
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preveem a disponibiliza<;ao de recursos, como contraparte pela SPC, no montante de ~~EJl,O (0
valor do projeto inteiro e de US$ 420,000). Para tanto, foi separado dos creditos disponivels 0 valor
de R$ 80.000,00 em 2009. Dentro da quantia de US$ 60,000 esta incluido 0 usa de telefone,
internet e salas, apoio logistico e de secretariado. Tambem foi inserido nesta quantia a utiliza<;ao de
trabalho de servidores da SPC que se dedicarao ao desenvolvimento do projeto e os custos de
viagens para 0 treinamento da equipe da Superintendencia responsavel pelo projeto. Em resurno, no
exercfcio de 2009 nao houve dispendio de valores monetarios.

Com rela<;ao execu<;ao da meta fisica de responsabilidade do Departamento de Fiscaliza<;ao,
curnpre-nos esclarecer que das 86 (oitenta e seis) fiscaliza<;oes previstas para 0 exercfcio de 2009 (e
inseridas no Sigplan) foram concluidas 82 (oitenta e duas), representando urn percentual de
execu<;ao de mais de 95%. Das quatro fiscaliza<;oes nao encerradas, tres foram iniciadas em 2009
(previsao de termino para janeiro de 2010) e uma nao pode efetivamente ser iniciada, devido a
problemas operacionais relacionados a mudan<;a da sede da entidade fechada de previdencia
complementar, do Distrito Federal para 0 Estado do Rio de Janeiro.

Por fim, em sintese, a a<;aode fiscaliza<;ao abrange, alem do acompanhamento dos investimentos
feitos pelos fundos de pensao, a adequa<;ao das premissas atuariais adotadas pelos pIanos de
beneficios (tabuas de mortalidade, taxa de juros etc.), com a finalidade de, nos termos da Lei
Complementar nO 109/2001, assegurar a transparencia, solvencia, liquidez e equilibrio economico-
financeiro e atuarial dos pIanos de beneficios operados por Entidades Fechadas de Previdencia
Complementar - EFPC, em harmonia com a politica de desenvolvimento s6cio-economico.

a e a - a os l!erals a al;ao
Tipo A<;aoor<;amentaria

Desenvolver habilidades pessoais e profissionais dos servidores por meio dos
Finalidade processos de capacita<;ao e desenvolvimento, voltados para a area de previdencia

complementar.
Realiza<;ao de cursos, seminarios, workshops, programas de especializa<;ao de curta e

Descril;ao longa dura<;ao, estagios, palestras, debates, interdimbio e outros eventos, especificos
para as diferentes areas da Secretaria (fiscaliza<;ao, atuaria, juridica, investimentos,
contabil e administrativo) direcionados it Previdencia Complementar.

Unidade respons3vel pelas Secretaria de Previdencia Complementardecisoes estratt~l!icas
Coordenador nacional da

Almir dos Santos Noleto Filhoal;ao
Unidades executoras Coordena<;ao de Organiza<;ao e Gabinete da SPC
Areas (dentro da UJ)
respons3veis por geren- Coordena<;ao de Organiza<;ao e Gabinete da SPC
ciamento ou execul;ao da al;ao
Competencias institucionais - elaborar plano de trabalho, coordenar e executar as atividades relacionadas ao
requeridas para a execu~ao desenvolvimento organizacional e it gestao de recursos humanos e materiais, no
da a~ao ambito de competencia da Secretaria de Previdencia Complementar;

- executar atividades de desenvolvimento organizacional.

2286 -
A Secretaria de Previdencia Complementar elaborou Programa de Capacita<;ao anual com 0

objetivo de promover 0 desenvolvimento permanente do servidor publico e 0 incentivo e apoio as
iniciativas voltadas para 0 desenvolvimento das competencias individuais e institucionais. 0 Plano
foi elaborado considerando as finalidades previstas no Decreto n° 5.707, de 23 de fevereiro de 2006,



S·GM-
~ ~~c;..

FI N° 40
Relat6rio de Gestao 2009 da Secretaria de Previdencia Complementar - SPC MPS - Fls. 34/7'5

. A¥f
que instituiu a politica e as diretrizes para 0 desenvolvimento de pessoal da administra<; Rt~m'
federal direta, autarquica e fundacional; as diretrizes da Portaria MPS nO638, de 09 de julho de
2004; as demandas de capacita<;ao das Diretorias da SPC; 0 Planejamento Estrategico do MPS e da
SPC.

o Plano de Capacita<;ao e constituido por diretrizes e a<;oes que orientam 0 processo de
capacita<;ao dos servidores, objetivando potencializar esfor<;os, buscando mecanismos de auto-
realiza<;ao e melhoria das condi<;oes de trabalho.

As atividades de capacita<;ao impactam na melhoria das analises tecnicas, na forma<;ao dos
profissionais que atuam na fiscaliza<;ao, na gera<;ao de conhecimento pr6prio dentro da institui<;ao e
no desenvolvimento pessoal do servidor.

Como 6rgao de fiscaliza<;ao, a capacita<;ao e urn fator relevante no aprimoramento constante dos
auditores-fiscais, tendo em vista a complexidade do tema previdencia complementar, que abrange
desde aspectos contabeis, atuariais e juridicos ate opera<;oes financeiras no mercado de op<;oes e
outros derivativos e quest6es relativas a govemanya e controles intemos das entidades fechadas de
previdencia complementar.

• Participa<;ao de dois servidores no curso "Master em Direccion Y Gestion de Planes Y
Fondos de Pensiones", realizado pela Organizayao Iberoamericana de Seguridade Social
(OISS), em conjunto com a Universidade de Alcala (Espanha) e com a Fundayao Centro
Intemacional de Forma<;ao Financiera (CIFF). Trata-se de urn curso a distancia que possui
urna fase presencial para a defesa de tese em Madri - Espanha. 0 objetivo do curso e
proporcionar aos seus participantes as competencias, habilidades e conhecimentos
necessarios para desenvolver com exito suas atribuiyoes no ambito da gestao de pIanos de
beneficios e fundos de pensao.

• Encontram-se em andamento dois cursos de especializayao, sendo: MBA em Gestao de
Pessoas e em Direito Administrativo.

Apesar das iniciativas implantadas pela SPC, ainda subsistem gargalos, como a ausencia de
estrutura administrativa de recursos humanos pr6pria para implementar 0 Plano de Capacitayao,
alem de forte contingenciamento or<;amentario que atinge essa a<;ao.

Previstas Realizadas
Fisica I Financeira Fisica I Financeira

62 I 115.372,00 125 I 94.479,33

Em 2009, a execuyao fisica foi superada em 101,61 %, ainda que tenha ocorrido 0

contingenciamento de parcela dos recursos alocados na ayao. A baixa execu<;ao financeira se deve
ao forte contingenciamento Of<;amentario. Do total de recursos aprovados para esta ayao na Lei
Oryamentaria Anual, cerca de 18% foi bloqueado. Para minimizar 0 impacto da insuficiencia de
recursos e viabilizar as ayoes de capacita<;ao, a Secretaria buscou outras formas de executar seu
Plano de Capacita<;ao, como a realiza<;ao de parcerias com os diversos atores do sistema de
previdencia complementar com 0 intuito de permitir a participayao dos servidores da SPC, sem
custos, em cursos, treinamentos e outros eventos de capacitayao.



As principais despesas vinculadas a ac;;ao,em 2009, foram: R$ 44.249,66 com pa ento de
diarias; R$ 26.941,67 com passagens e R$ 23.288,00 para 0 pagamento de despesas com servic;;os
de terceiros referentes a contratac;;ao de cursos e treinamentos. Neste ultimo item incluem-se os
pagamentos do curso "Master em Direccion Y Gestion de Planes Y Fondos de Pensiones" e MBA
contratados para atender a demanda de especializac;;ao dos servidores da Secretaria de Previdencia
Complementar.

Ademais, convem registrar aqui a realizac;;aodo II Concurso de Monografias, ac;;aoessa que
teve inicio em 2008 e seguida em 2009, cuja finalidade e estimular a pesquisa e a elaborac;;ao de
trabalhos tecnicos na area de previdencia complementar, reconhecendo a qualidade e a
aplicabilidade na Administrac;;ao Publica, na area de regulac;;ao e supervisao da previdencia
complementar; alem de contribuir para 0 aprimoramento dos fundos de pensao e demais agentes
encarregados da gestao de pIanos de beneficios de carMer previdenciario e de seus recursos
garantidores. Concorreram trabalhos individuais e em grupos, de candidatos de diversas formac;;5es
academicas. Alem do premio em dinheiro, os tres primeiros lugares receberam certificados e terao
seus trabalhos publicados.

Os temas do concurso foram distribuidos da seguinte forma: Tema 1: A relevancia dos
programas de educac;;ao financeira e previdenciaria para 0 fomento da previdencia complementar;
Tema 2: Certifica9ao de dirigentes de entidades fechadas de previdencia complementar: processo
e/ou importancia para os participantes de pIanos de beneficios; Tema 3: Desafios para a
estrutura9ao dos 6rgaos de goveman9a da regula9ao e supervisao das atividades das entidades
fechadas de previdencia complementar; Tema 4: A defesa do contrato previdenciario e Tema 5:
Oestao de investimentos das entidades fechadas de previdencia complementar em ambiente de taxa
de juros decrescentes.

Foram 25 trabalhos inscritos no II Concurso de Monografias promovido pela Secretaria de
Previdencia Complementar (SPC), sendo a cerimonia de premia9ao realizada no dia 30 de
setembro, por ocasiao da realiza9ao do 30° Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensao realizado
em Curitiba/PR, no periodo de 30.09 a 02.10.2009. Alem dos tres primeiros colocados, a Comissao
conferiu men9ao honrosa a urn concorrente.

2.4.1. PROGRAMA<;AO OR<;AMENTARIA
2.4.1.1. Identificac;ao das Unidades Orc;amentarias (UO)

Tabela 07
Denomina~ao das Unidades Or~amentiirias

Ministerio da Previdencia Social
COdigo da UO 6digo SIAFI da UGO

33101 33202

Nao aplicavel, haja vista que a UJ nao e UO e nem detem entre suas Unidades Oestoras,
quaisquer das UO que registram contabilmente os creditos atribuidos originariamente pela LOA as
UO, bem assim os creditos adicionais recebidos ou concedidos no exercicio ..



2.4.1.3. Programa~ao das Despesas de Capital

Nilo aplicavel, haja vista que a UJ nilo e UO e nem detem entre suas Unidades Gestoras,
quaisquer das UG que registram contabilmente os creditos atribuidos originariamente pela LOA as
UO, bem assim os creditos adicionais recebidos ou concedidos no exercicio.

2.4.1.4. Resumo da Programa~ao das Despesas e Reserva de Contingencia

Nilo aplicavel, haja vista que a UJ nilo e UO e nem detem entre suas Unidades Gestoras,
quaisquer das UG que registram contabilmente os creditos atribuidos originariamente pela LOA as
UO, bem assim os creditos adicionais recebidos ou concedidos no exercicio.

Despesas Correntes

Natureza da UG Classificac;ao da 1- Pessoal e 2 -Juros e 3 - Outras
Movimentac;ao de concedente ou Encargos Encargos da Despesas

Credito recebedora ac;ao Socia is Divida Correntes

Interna Concedidos - - - - -

Recebidos - - - - -

Concedidos - - - - -
Externa

Recebidos - - - - -
- - - - -

Despesas de Capital

Natureza da UG Classificac;ao da 4- 5- Inversoes 6 - Outras
Movimentac;ao de concedente ou Despesas de

Credito recebedora ac;ao Investimentos Financeiras Capital

Concedidos - - - - -Interna
Recebidos - - - - -

Concedidos - - - - -
Externa

Recebidos - - - - -

2.4.2. EXECU<;Ao OR<;AMENTARIA
2.4.2.1. EXECU<;Ao OR<;AMENTARIA DE CREDITOS ORIGINARIOS DA UJ

Nilo aplicavel, haja vista que a UJ nilo e UO e nem detem entre suas Unidades Gestoras,
quaisquer das UG que registram contabilmente os creditos atribuidos originariamente pela LOA as
UO, bem assim os creditos adicionais recebidos ou concedidos no exercicio.



Nao aplicavel, haja vista que a UJ nao e UO e nem detem entre suas Unidades Gestoras,
quaisquer das UG que registrarn contabilmente os creditos atribuidos originariamente pela LOA as
DO, bem assim os creditos adicionais recebidos ou concedidos no exercicio.

2.4.2.1.3. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Nao aplicavel, haja vista que a UJ nao e UO e nem detem entre suas Unidades Gestoras,
quaisquer das UG que registrarn contabilmente os creditos atribuidos originariarnente pela LOA as
UO, bem assim os creditos adicionais recebidos ou concedidos no exercicio.

2.4.2.2. EXECU<;AO OR<;AMENTA.RIA DE CREDITOS RECEBIDOS PELA UJ POR
MOVIMENTA<;AO

Despesa Empenhada Despesa Liquidada

Modalidade de Contrata~ao Exercicios

2008 2009 2008 2009
Licita~3o 605.938 501.845 579.159 501.845

Convite
Tomada de Pre~os
Concorrencia
Prel!30 605.938 501.845 579.159 501.845
Concurso
Consulta

Contrata~oes Diretas 23.695 51.796 23.695 51.796
Dispensa 5.095 42.500 5.095 42.500
Inexil!ibilidade 18.600 9.296 18.600 9.296
Rel!ime de Execu~ao Especial
Suprimento de Fundos

Pal!amento de Pessoal 294.787 333.975 294.787 333.975
Pagamento em Folha
Diarias 294.787 333.975 294.787 333.975

Outros 244.581 416.462 152.931,27 379.895

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP nao Valores Pagos
Grupos de processados

Despesa Exercicios

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
1 - Despesas de - - - - - - - -

Pessoal
10 elem. de desp. - - - - - - - -

r elem. de desp. - - - - - - - -
30 elem. de desp.
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Demais element. - - - - - - -, ./
2-Jurose

Encargos da - - - - - - - -
Divida

1° elem. de desp. - - - - - - - -
r elem. de desp. - - - - - - - -
3° elem. de desp. - - - - - - - -
Demais element. - - - - - - - -

3- Outras
Despesas 1.127.246 1.304.078 1.008.817 1.268.069 118.429 36.009 1.066.717 1.265.869
Correntes

33(2008) /
518.789 451.855 493.842, 427.529 24.496 24.316 493.842 427.52939(2009)

14 294.787 377.666 294.787 377.666 0 0 294.787 375.466
39(2008) / 173.557 333.975 87.123 333.975 86.433 0 87.123 333.97533(2009)
Demais elementos

140.113 140.592 133.065 128.899 7.050 11.693 130.965 128.899do grupo

Despesa RP nlio
Empenhada Despesa Liquidada processados Valores Pagos

Grupos de Despesa Exercicios
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

4 - Investimentos 41.756 L 41.756 L L L 41.756 L
52 41.756 41.756 41.756

2° elemento de despesa
3° elemento de despesa - - - - - - - -
Demais elementos do
grupo - - - - - - - -

5 - Inversoes Financeiras - - - - - - - -

1° elemento de despesa - - - - - - - -
2° elemento de despesa - - - - - - - -
3° elemento de despesa - - - - - - - -
Demais elementos do
grupo - - - - - - - -
6 - Amortiza~lio da Divida - - - - - - - -
1° elemento de despesa - - - - - - - -
r elemento de despesa - - - - - - - -
3° elemento de despesa - - - - - - - -
Demais elementos do
l!rupo - - - - - - - -

- - - - - - - -



2.4.2.3. EVOLU<;AO DE GASTOS GERAIS

DESCRI<;AO Ano
2007 2008 2009

1. PASSAGENS 363.748,00 493.842,00 451.844,77
2. DlARIAS E RESSARCIMENTO DE

347.825,00 294.787,00 333.974,53DESPESAS EM VIA GENS
3. SERVI<::OS TERCEIRIZADOS - -
3.1. Publicidade - -
3.2. Vigiliincia, Limpeza e Conserva<;ao - -
3.3. Tecnologia da informa<;ao - -

3.4. Outras Terceiriza<;5es - -
3.5. Suprimento de fundos - -
4. CARTAo DE CREDlTO CORPORA TIVO 198,00 -
TOTAlS 711.771,00 788.629,00 785.819,30

Fonte: SIAFI 26/03/2010 - dados apurados como unidade gestora responsavel.
Obs.:Observa-se que os gastos da Unidade permanecem estaveis.
Registre-se que a Secretaria de Previdencia Complementar s6 possui competencia para ordenar despesas com diarias e
passagens e utilizar 0 cartao corporativo dentro do limite aprovado pelo ordenador de despesa.
As despesas com servi<;os terceirizados sao centralizadas na SPOA/MPS.

2.4.2.4. EXECU<;AO OR<;AMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO

Identifical;lio do Pro2:rama de Governo
COdi2:o no PPA: 0086 I Denominal;lio: Previdencia Complementar

Dota<;ao Despesa Restos a Valores
Inicial Final

Despesa Empenhada Liquidada Pagar nlio Pagos
processados

7.332.483 4.831.666 3.120.882 2.564.875 556.007 2.562.675
Informal;oes sobre os resultados a\canl;ados

Referencia Indice

Ordem Indicador
Indice

Indice atingido
(Unidade medida) Data inicial Indice final previsto no no

exercicio exercicio
Taxa de Ativos Totais das

Entidades Fechadas de
1 Previdencia Privada em 31/12/2002 15,93 18,0 16,0 15,96

Rela<;ao ao Produto Interno
Bruto (Percentagem)

Formula de Ca\culo do Indice:
Divisao da Somat6rio dos Ativos totais de todas Entidades pelo PIB Nominal do exercicio - dados obtidos de
sistemas Data Warehouse da SPC, extra<;ao indicada, e 0 fornecido pelo IBGE
Analise do Resultado A\canl;ado:
A analise da taxa de ativos totais das EFPC em rela<;ao ao PIB permite verificar a evolu<;ao do regime de previdencia
complementar fechado e e 0 unico indicador que possibilita a compara<;ao com regimes de previdencia privada
existentes em outros paises, mesmo que de forma relativa (no Brasil a previdencia complementar e facultativa e em
alguns paises e obrigat6ria). Alem disso, permite medir a taxa de poupan<;a intern a decorrente dos investimentos dos
fundos de pensao.
o resultado alcan<;ado em 2009 foi de 15,96% que representa 99,75 % do que fora previsto. Em contrapartida houve
uma alta no volume de ativos das entidades no patamar de 14,8 pontos percentuais

Para analisar a evolu<;ao do indicador separamos 0 perfodo observado em do is momentos: antes e depois da crise
mundial. Observa-se que no periodo antes da crise econ6mica mundial ocorrida em 2008 houve uma evolu<;ao
gradativa e crescente do indicador ano ap6s ano. Jil no ano de 2008 acredita-se que a influencia da crise mundial
houve uma queda no percentual do indicador em rela<;ao ao ano de 2007 da ordem de 14,2%, recuperando em seguida



quando registrou crescimento de 5,5% em 2009 comparativamente com 0 exercicio de 2008. Significa lzer~Wll ta
os ativos das EFPC quanta a poupan9a nacionaI decorrente dos fundos de pensao tiveram urna redu9ao 0 em
2008 e urn crescimento de 5,5% em 2009.

Gutro dado importante e que no periodo de 2005 a 2008 houve crescimento acurnulado dos ativos totais das EFPC de
55,88% e do PIB de 46,33%, registrando assim, maior crescimento dos ativos das EFPC em rela9ao ao PIB, da ordem
de 9,56 pontos percentuais.

Fonte: CORG/SPC/MPS - Relatorio de Atividades SPC 2009 - IBGE 2005-2009 - DERINISPC

Registre-se que apesar de nao impactar nas ayoes a execuyao oryamentaria foi incompleta, pois
os valores realizados foram de 53% do aprovado No entanto se consideramos os valores inscritos
ern RAP podemos entender que a execuyao foi satisfat6ria.

o contingenciamento ern 2009 relacionado ao Programa 0086 - Previdencia Complementar foi
da ordem de 34% comparativamente corn 0 valor aprovado pela LOA. Acredita-se que 0 impacto na
realizayao das ayoes seja na mesma proporyao do corte oryamentario, haja vista que a meta fisica
guarda direta relayao no resultado da meta financeira. Quando ocorre a retenyao de recursos ha de
se esperar alterayao no comportamento do gestor publico ao ter que repenSar a execuyao das ayoes
planejadas para 0 exercicio, para entao, ern decorrencia, melhor adequa-Ias a nova realidade.

Ao ter que priorizar ayoes, e perfeitamente compreensivel que 0 gestor publico adote medidas
saneadoras de regramento que refletem diretamente na execuyao oryamentaria e financeira, corn
conseqiiencias que impactam na meta fisica e no resultado direto do indicador.

Por fim, os resultados do Programa "Previdencia Complementar" nao foram comprometidos,
haja vista 0 esforyo conjunto da direyao e do corpo tecnico para produzir os efeitos desejados no
que se refere a realizayao das metas fisicas. Urn exemplo claro ocorreu corn a ayao "Capacitayao de
Servidores na Area de Previdencia Complementar", ern que a execuyao oryamentaria foi de 82% e
ern contrapartida a meta fisica atingiu 0 percentual de 201%.

As despesas sao custeadas pelo Programa 0086 - Previdencia Complementar que tern como
objetivo zelar pela seguranya, liquidez e solvencia dos pIanos das entidades fechadas de previdencia
complementar, visando assegurar aos participantes os beneficios contratados nos respectivos
pIanos.

EXECU<;:AO DETALHADA DO PROGRAMA 0086
Tabela 14 - ua 33101- MPS

Elemento Despesa (Cod/Des c) Empenhado
Liquidado com RAP RP Nao-Proc Inscrito LiQUIDO

NAOPROC

14 - diarias - pessoal civil 333.975 333.975 0 333.975

30 - material de consumo 1.375.592 1.375.592 19.998 1.355.594

33 - passagens e despesas com locomocao 451.845 451.845 24.316 427.529

36 - servicos de terceiros - pessoa fisica 5.023 5.023 0 5.023

39 - outros servicos de terceiros-pessoa juridica 573.288 573.288 511.693 61.595

92 - despesas de exercicios anteriores 19.782 19.782 0 19.782

93 - indenizacoes e restituicoes 361.379 361.379 0 361.379

soma: 3.120.882 3.120.882 556.007 2.564.875



19.782; 1%

573.288; 18~
~

361.379; 12%

L r333.975; 11%

033 - PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOCAO

036 - SERVICOS DE
TERC EIROS - PESSOA
FISICA

.39 - OUTROS SERVICOS
DE TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA

092 - DESPESAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES

61.59\5; 2/.0/0 19.782; 10/0

~361.379; 14% (333.975; 13%
5.023; 0%

• 14 - DIARIAS - PESSOAL
CIVIL

030 - MATERIAL DE
CONSUMO

033 - PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOCAO

I!I 36 - SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA

g 39 - OUTROS SERVICOS
DE TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA
92 - DESPESAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES

III93 - INDENIZACOES E
RESTITUICOES

2.4.3. EXECU<;AO FisICA DAS A<;6ES REALIZADAS PEL A UJ

Tipo
Meta a

Unidade de Meta Meta ser
FUDl;ao Subfun«;ao Programa A«;ao da Prioridade Medida prevista realizada realizada

A«;ao em 2010

09 122 0086 2272 A 4 Nao ha Nao ha Nao ha Nao ha

09 128 0086 2286 A 4 Servidor 62 125 62capacitado

09 122 0086 2290 A 4 Reuniao 10 11 30
realizada

09 126 0086 10S7 P 4 Sistema 1 0 0implementado
Plano de

09 125 0086 2592 A 4 beneficio 86 82 91
fiscalizado



Tipo
Fun~iio Subfun~iio Programa A~iio da Prioridade

A~iio

Unidade de
Medida

Meta
prevista

Meta ser
realizada realizada

em 2010

09 131 0086 4641 A 4 Niio h3 Niio h3 Niio h3 Niio h3

09 571 0086 2A43 A 4 Estudo
1 0 0realizado

09 273 0086 90C4 NO 4 Autoriza~iio 936 686 936concedida
Fonte: CORG/SPC/MPS

Os indicadores de desempenho desenvolvidos pela Secretaria de Previdencia Complementar
inc1uem 0 indicador que e utilizado para 0 acompanhamento do Programa Previdencia
Complementar (PPA 2008-2011) e os que estao diretamente relacionados com as atribuiyoes
institucionais da Secretaria. Dessa forma, a amilise conjunta desses indicadores, dentro do contexto
em que se encontram, proporciona uma visao gerencial do desempenho da Secretaria, auxiliando
em seu desenvolvimento e na formulayao de politicas publicas para 0 setor regulado.

1) Utilidade: A analise da taxa de ativos totais das EFPC em relayao ao PIB permite verificar a
evoluyao do regime de previdencia complementar fechado e e 0 linico indicador que possibilita a
comparayao com regimes de previdencia privada existentes em outros paises, mesmo que de forma
relativa (no Brasil a previdencia complementar e facultativa e em alguns paises e obrigatoria). Alem
disso, permite medir a taxa de poupanya intema decorrente dos investimentos dos fundos de pensao.

3) Formula de calculo:Ativos totais das EFPC = 502 bilhoes / PIB a preyos correntes = 3,1 trilhoes
(*estimado n/d) x 100.

4) Metodo de aferiyao: periodicidade anual. 0 valor dos Ativos Totais e extraido do Boletim
Estatistico editado pela SPC e 0 valor do Produto Intemo Bruto, PIB, apurado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.



Exercicio Resultado do indicador em % Ativo das EFPC - em R$
PIB a prel;os correntes-

emR$
2005 15,0% 321.834.346.787,11 2.147.944.000.000,00
2006 16,0% 377.526.213.326,94 2.359.797.000.000,00
2007 17,6% 457.702.963.475,84 2.597.611.000.000,00
2008 15,1% 437.000.000.000,00 2.889.718.000.000,00
2009 16,0% 501.680.000.000,00 3.143.000.000.000,00

% de Crescimento 55,88% 46,33%

Para analisar a evoluyao do indicador separamos 0 periodo observado em dois momentos: antes
e depois da crise mundial. Observa-se que no periodo antes da crise economica mundial ocorrida
em 2008 houve uma evoluyao gradativa e crescente do indicador ana apos ano. Ja no ana de 2008
acredita-se que a influencia da crise mundial houve uma queda no percentual do indicador em
relayao ao ana de 2007 da ordem de 14,2%, recuperando em seguida quando registrou crescimento
de 5,5% em 2009 comparativamente com 0 exercicio de 2008. Significa dizer que tanto os ativos
das EFPC quanta a poupanya nacional decorrente dos fundos de pensao tiveram uma reduyao de
14,2 % em 2008 e um crescimento de 5,5% em 2009

Outro dado importante e que no periodo de 2005 a 2008 houve crescimento acumulado dos
ativos totais das EFPC de 55,88% e do PIB de 46,33%, registrando assim, maior crescimento dos
ativos das EFPC em relayao ao PIB, da ordem de 9;56 pontos percentuais.

3) Formula de calculo: n° de autos de infrayao julgados = 7,17 / nOde autos de infrayao em estoque
= 128,83 x 100.

4) Metodo de aferiyao: periodicidade anual. Os dados sao extraidos do controle da Assessoria do
Gabinete. Os dados consideram a media mensal.

2009 Jan fev mar abr mai iun Jul Ago set Out nov dez Med
Autos de
lnfrac;:ao 0 3 0 3 '" 1 4 1 11 0 26 34 7,2j

Julgados
Autos de 143 140 141 140 137 137 135 137 127 128 102 79 128,8Infrac;:ao



Relat6rio de Gestao 2009 da Secretaria de Previdencia Complementar - SP

2009 Jan fev mar abr mai un Jut A 0 set Out nov
em Estoque

IGABI 0,00 2,14 0,00 2,14 2,19 0,73 2,96 0,73 8,66 0,00 25,49 43,04 5,56

5) Area responsavel pelo ca1culo e/ou mediyao: GAB/SPC/MPS.

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: Conforme INFORMA<;Ao nO 02/20 1OICGDC/DICOL/PREVIC, de 17/02/2010,
relevancias transcrita no item abaixo.

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: Conforme relevante teor da INFORMA<;Ao
n° 02 12010 1 CGDC 1DICOL 1 PREVIC, de 17/02/2010, abaixo:

"INTERESSADO:
REFERENCIA:

Controladoria-Geral da Uniao - CGU
Relat6rio de Auditoria de Acompanhamento da Gestao (01/01/2009 a 31/10/2009) -
Relat6rio nO233972
Conhecimento e providencias

Trata-se de encaminhamento do Senhor Chefe de Gabinete do Relat6rio de Auditoria de
Acompanhamento da Gestao (01/01/2009 a 31/10/2009) - Relat6rio nO233972, para conhecimento e
eventuais providencias.

Acerca das atividades relativas a extinta Assessoria do Gabinete que, ap6s a ediyao do
Decreto nO 7.075/2010, foram absorvidas pela Coordenayao-Geral de Apoio a Diretoria Colegiada -
CGDC, entendemos ser objeto de nossa manifestayao a "3.2.1.5 CONSTATA~Ao : (013)", que
assevera:

"Identificamos intempestividade no julgamento dos Autos de Infrac;iio submetidos a
apreciac;iio, em primeira instancia, do Secretario de Previdencia Complementar".

Faz as seguintes recomendayoes:

RECOMENDACAO: 001

Que 0 gestor promova estudos no sentido de que seja editado normativo estabelecendo
prazos parajulgamento dos processos administrativos submetidos ajulgamento em primeira
instancia.

RECOMENDACAO: 002

Que 0 gestor utilize subsidiariamente a Lei n° 9.784/1999, no que diz respeito a prazos,
enquanto niio editado normativo proprio.

RECOMENDACAO: 003

Que 0 gestor proceda ao julgamento tempestivo dos Autos de Infrac;iio lavrados em
decorrencia das ac;i5esfiscais realizadas pelo departamento de Fiscalizac;iio da SPC/MPS,
buscando reduzir 0 estoque ainda pendente de apreciac;iio a niveis aceitaveis, e, ao mesmo
tempo, eliminar 0 risco de prescric;iio administrativa desses processos no ambito da
Secretaria.

Inicialmente cumpre-nos destacar, que com 0 fito de proporcionar maior celeridade a
instruyao e julgamentos de processos administrativos, 0 Secretario de Previdencia Complementar, ja
havia adotado as seguintes providencias:



FI N° 5'
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~"C;)

• por meio do Memorando nO228/GAB/SPC/AG, de 12 de maryo de 2008, 0

Departamento de Fiscalizayao a designayao de 2 (dois) auditores para prestar serviyos
junto ao Gabinete da SPC e auxiliar na instruyao e julgamento das autuayoes, sendo que
em 13 de maryo de 2008, 0 Departamento de Fiscalizayao, por meio do Memorando nO
232/SPC/DEFIS, designou dois Auditores para prestar serviyos junto ao Gabinete da
Secretaria de Previdencia Complementar - SPC;

• designayao, a partir de outubro de 2008, uma pessoa para auxiliar nas atividades de
complexidade intermediaria e eminentemente administrativas

• instituiyao de reunioes semanais entre 0 Secretario de Previdencia Complementar e seus
assessores para instruyao e julgamento dos processos;

• agrupamento das analises dos processos por temas visando a eliminayao do estoque, em
consom'incia com praticas similares adotadas pelo Poder Judiciario;

• avaliayao dos processos pendentes de julgamento, buscando deliberar primeiro os
processos mais antigos.

A estrategia adotada pela SPC tern como objetivo primordial proporcionar celeridade aos
julgamentos, evitando a formayao de estoques e buscando a criayao de urn fluxo normal de trabalho com
os processos que sao submetidos ao Gabinete para julgamento dentro do ano. Entretanto, 0

estabelecimento de urn fluxo normal de julgamento s6 sera possivel ap6s a eliminayao dos estoques
remanescentes de anos anteriores.

Contudo, no exercicio de 2009, urn dos auditores designados pelo Memorando nO
232/SPC/DEFIS, foi nomeado, em 29 de abril de 2009 (Portaria n° 2.863), para presidir Comissao de
Inquerito no Instituto AERUS de Seguridade Social, com 0 objetivo de dar continuidade aos trabalhos
iniciados pela Comissao de Inquerito instituida pela Portaria nO413/2006.

Assim, do ponto de vista de pessoal, no periodo de maio a agosto nao tivemos a
manutenyao do quadro observado no final do exercicio de 2008.

Nao obstante isso, esta Assessoria nao se limita ao auxilio do Secretario de Previdencia
Complementar no julgamento de Autos de Infrayao.

No presente exercicio, decorrencia de recomendayao da Controladoria-Geral da Uniao -
CGU, esta Assessoria auxiliou 0 Secretario na identificayao de processos que tiveram a prescriyao da
pretensao punitiva decretada.

Para cada urn dos processos houve a necessidade de analise para avaliayao de apurayao de
responsabilidade. Em 31 de maryO e 13 de abril, por meio dos memorandos nO286/SPC/GAB/AG e
328/SPC/GAB/ AG, foram encaminhados 60 processos ao Senhor Secretario Executivo, cada qual com
manifestayao do Secretario de Previdencia Complementar.

Outro aspecto que merece destaque sao os julgamentos dos inqueritos administrativos
(formulados por comissoes de inquerito).

No exercicio 2009, foram julgados os inqueritos relativos a Fundayao de Previdencia
Privada da TERRACAP - FUNTERRA, Instituto Ferreira Guimaraes de Seguridade Social e Instituto
AERUS de Seguridade Social, atingindo-se, do ponto de vista da eficiencia 0 resultado de 100%, ou
seja, todos os processos fomm julgados.

Note-se que estes processos sao bastante extensos e complexos, conjuntamente totalizam
cerca de 40 (quarenta) volumes. Por estas razoes, sao processos que tomam mais tempo em suas
analises.

Outra atividade que demandou tempo desta Assessoria no exercicio 2009 foi a analise das
impugnayoes ao Quadro Provis6rio de Credores do Instituto AERUS de Seguridade Social, que por
forya das disposiyoes da Lei Complementar nO 109/2001 e Lei nO 6.024/1974, eram julgadas pelo
Secretario de Previdencia Complementar.



Em 29 de maio deste ana 0 Secretario emitiu decisao acerca de 792 (setecen1:as' e:niS
e duas) impugnayoes.

Cahe tamhem destacar que os period os considerados pela Controladoria-Geral da Uniao-
CGU levam em considerayao 0 exercfcio inteiro de 2008 (doze meses) contra 10 meses do exercfcio de
2009. Soh este aspecto, em informayao anteriormente prestada, acreditavamos que ate 0 final do
exercfcio de 2009 teriamos modificayoes nos numeros apurados.

De fato, aquilo que ja antecipavamos, se concretizou. Nos meses que se sucederam ao
periodo avaliado pela Controladoria-Geral da Uniao - CGU (01/01/2009 a 31110/2009), em funyao da
estrategia adotada, 0 julgamento de 75 (setenta cinco) Autos de Infrayao, considerando 0 periodo de
01/11/2009 a 26/01/2010 (data em que foi estruturada a Superintendencia Nacional de Previdencia
Complementar - PREVIC, extinguindo-se a Secretaria de Previdencia Complementar - SPC). Para
melhor ilustrarmos 0 resultado elaboramos planilha similar ao utilizado pela Controladoria-Geral da
Uniao - CGU em seu Relat6rio de Auditoria de Acompanhamento da Gestao (01/01/2009 a 31/10/2009)
- Relat6rio nO233972 - Quadro XV, com adaptayoes:

Tabela 18
Aoo do AIjulgados (a) / AI oao julgados (b) / Total (d)

AI (a) (d) (b) (d)

2007 79 81% 18 19% 97

2008 18 39% 28 61% 46

2009 4 18% 18 82% 22

Total 101 61% 64 39% 165

Autos de Infrayao Julgados e Nao Julgados em 1a instancia (periodo de 01/01/2009 a 26/01/2010)

o quadro acima demonstra que os julgamentos dos Autos de Infrayao atingiram 101
(cento e urn) processos para 0 periodo, que representa aproximadamente de 61% do estoque existente.
Houve substancial diminuiyao do estoque, que iniciou 0 periodo com 143, tendo 22 novas entradas e
terminou 0 periodo com 64 processos.

Assim, diante de todo 0 exposto, concluimos que os julgamentos de processos
administrativos nao se resumem ao julgamento dos Autos de Infrayao, havendo outros julgamentos de
competencia do Secretario de Previdencia Complementar. Ainda que assim nao 0 fosse, os julgamentos
dos Autos de Infrayao foram realizados com extremo empenho da Secretaria de Previdencia
Complementar - SPC e estao em consonancia com as melhores pniticas de gestao publica.

Neste contexto, discordamos da assertiva sobre a intempestividade dos julgamentos de 1a

instancia administrativa. Restou evidenciado que a Secretaria de Previdencia Complementar - SPC julga
de forma tempestiva os Autos de Infrayao, com monitoramento con stante dos riscos de prescriyao da
pretensao punitiva. Deste modo, acreditamos que a produtividade manteve-se plenamente satisfat6ria
para 0 periodo analisado.

Sobre a recomendayao de realizar "estudos no sentido de que seja editado normativo
estabelecendo prazos para julgamento dos processos administrativos submetidos a julgamento em
primeira instdncia", como e cediyo, a Lei nO 12.154, de 23 de dezembro de 2009, criou a
Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar - PREVIC, sendo a competencia para 0

julgamento (em 1a instancia) dos Autos de lnfrayao da Diretoria Colegiada.

Desta maneira 0 julgamento passa de monocnitico para uma decisao colegiada. Ja foram
iniciados estudos para a formulayao do regimento intemo da Superintendencia Nacional de Previdencia
Complementar - PREVIC, quando sera possivel incluir os citados prazos para julgamentos de P
instancia administrativa.



3) Formula de calculo: tempo medio do conjunto de AI julgados - em meses = 159,89 (media) /
n° de AI julgados = 7,17 (media).

4) Metodo de aferiyao: periodicidade anual. Os dados sao extraidos do controle da Assessoria do
Gabinete. Os dados foram considerados pela media mensal.

2009 Jan fey Mar abr Maio jun Jul Ago Set Out nov dez Med
Tempo
Medio do
Conjunto de

0,00 80,30 0,00 59,40 47,30 20,30 58,33 27,50 227,17 0,00 558,13 840,27 159,89
AIjulgados
no periodo-
em meses.
Autos de
Infras;ao 0 3 0 3 3 1 4 1 11 0 26 34 7,17
Julgados
lCAB2 0,00 26,77 0,00 19,80 15,77 20,30 14,58 27,50 20,65 0,00 21,47 24,71 22,31

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: Idem ao mesmo item do indicador anterior.

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: idem ao mesmo item do indicador anterior.

1) Utilidade: Permite avaliar a capacidade de trabalho dos tecnicos do departamento.
2) Tipo: eficiencia.

3) Formula de calculo: n° de processos com analise concluida = 1.493 / nO medio de tecnicos =
7.

4) Metodo de aferiyao: periodicidade anual. 0 numero de processos e extraido do mapa de controle
do Departamento de Analise Tecnica e 0 numero de tecnicos e 0 existente no setor.



7) Descrivao das disfunvoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obb e
indicador. 0 resultado desse indicador foi influenciado pela falta de estrutura adequada do
Departamento, principalmente de recursos humanos. Como nao existia uma carreira propria, a SPC
dependeu de servidores cedidos ou detentores de cargos em comissao para desempenho das
atribuivoes.

8) Descrivao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: Esta deficiencia sera resolvida
possivelmente por ocasiao da contratavao de servidores de carreira tecnica propria, conforme
previsto na Lei 12.154, de 2009, que criou 0 orgao de supervisao PREVIC. No exercicio anterior
(2008) 0 indicador registrou 161 analises por tecnico.

3) Formula de calculo: Solicitavoes respondidas = 1.493 / Somatorio das solicitavoes
recebidas = 1.690 x 100.

4) Metodo de aferivao: periodicidade anual. Os dados sao extraidos do mapa de controle do
Departamento de Analise Tecnica.

7) Descrivao das disfunvoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: Tambem este indicador foi influenciado pela deficiencia na estrutura, principalmente
pela falta de recursos humanos adequados ao volume de trabalho, que demanda uma analise
criteriosa e detalhada, em razao da complexidade do assunto.

8) Descrivao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de nao
alcance da totalidade neste indicador e quem sao os responsaveis: Idem ao indicador anterior.
Registra-se uma melhora no indicador que era de 65% em 2008 passando para 88% em 2009.

1) Utilidade: Visa medir a eficiencia do departamento na analise dos relat6rios de pIanos de
enquadramento encaminhados pelas EFPC, de acordo com 0 art. 30 da Resoluvao CMN 3.456, de 10

de junho de 2007.



3) Formula de calculo: nOde pIanos de enquadramento analisados = 11 I nOde pI
enquadramento aprovados pelo CMN e em vigor = 11.

5) Area responsavel pelo calculo elou medil(ao: DEMOC/SPC/MPS.

7) Descril(ao das disfunl(oes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resuItado obtido neste
indicador. Nao ha.

8) Descril(ao das principais medidas implementadas elou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem san os responsaveis: 0 nllinero de pIanos de enquadramento
aprovados pelo CMN e em vigor vem diminuindo ao longo dos anos em virtude do enquadramento
de algumas entidades a norma em vigor. Embora 0 indicador tenha sido positivo em 2009, continua
sendo necessario incrementar 0 quadro de pessoal do departamento para analise dos relatorios e
solicital(ao de informal(oes. Entretanto, esta deficiencia so sera resolvida com a contratal(ao de
servidores na carreira tecnica propria da PREVIC.

1) Utilidade: Pretende medir 0 grau de atendimento do departamento em relal(ao as demandas
recebidas por meio de consulta.

3) Formula de calculo: nOde consultas analisadas = 39 (26 em 2008) Lno de consultas
recebidas = 35 (52 em 2008).

5) Area responsavel pelo calculo elou medil(ao: DEMOC/SPC/MPS.

7) Descril(ao das disfunl(oes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: Embora este indicador tenha sido positivo, ele e afetado pel a insuficiencia de recursos
humanos para atender 0 volume de trabalho existente, pois as demandas exigem uma analise
complexa. Contudo, em 2009 0 Democ respondeu consultas existentes, diminuindo a quantidade de
processos em analise no departamento.

8) Descril(ao das principais medidas implementadas elou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: idem item anterior.



1) Utilidade: Pretende medir a eficacia do departamento em rela<;ao it publica<;ao de normas
propostas: resolu<;oes, decisoes conjuntas, instru<;oes, orienta<;oes ou convenios.

3) F6rmula de calculo: n° de normativos publicados = 05 (07 em 2008) 1 nOde normativos
propostos = 05 (07 em 2008).

5) Area responsavel pelo ccilculo e/ou medi<;ao: DEMOC/SPC/MPS.

7) Descri<;ao das disfun<;oes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador. Nao ha.

8) Descri<;ao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: nao ha.

a) Resolu<;ao CGPC n.O28, de 26/0112009 - dispoe sobre os procedimentos contabeis das entidades
fechadas de previdencia complementar.

b) Resolu<;ao CGPC n.O 29, de 31/08/2009 - dispoe sobre os criterios e limites para custeio das
despesas administrativas pelas entidades fechadas de previdencia complementar, e da outras
providencias.

c) Resolu<;ao CMN n.o 3.792, de 24/0912009 - Dispoe sobre as diretrizes de aplica<;ao dos recursos
garantidores dos pIanos administrados pelas entidades fechadas de previdencia complementar

d) Instru<;ao n.O 32, de 04/09/2009 - estabelece procedimentos a serem observados quando da
analise de solicita<;ao encaminhada pel a entidade fechada de previdencia complementar para a
dispensa do envio, por meio impressa, do relat6rio anual de informa<;oes aos participantes e
assistidos.

e) Instru<;ao n.o 34, de 24/09/2009 - estabelece normas especificas para os procedimentos contabeis
das entidades fechadas de previdencia complementar, define a forma, 0 meio e a periodicidade
de envio das demonstra<;oes contabeis, e da outras providencias.

Alem das normas aprovadas pelo CGPC e CMN, 0 DEMOC participou ativamente, como
convidado, da elabora<;ao da proposta de norma especifica de contabilidade para as entidades
fechadas de previdencia complementar aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC
consubstanciada na Resolucao CFC n.O1.272, de 22 de janeiro de 2010 que aprovou a NBC TE n.o
11.



V.I Pereentual de Cobertura das fisealiza'roes das atividades das Entidades Fee
Previdencia Complementar - EFPC, por plano de beneficio, em rela'rao ao ativo total

1) Utilidade: Pretende medir se as fiscalizayoes realizadas abrangeram as EFPC pelo criterio da
materialidade em relayao aos ativos totais. Este indicador nao pode ser avaliado individualmente,
mas deve ser combinado com os demais indicadores de cobertura. Portanto, avalia-se os indicadores
de cobertura das fiscalizayoes em relayao ao ativo total, ao investimento total e a populayao total.
Isso permite medir a amplitude das ayoes de fiscalizayao em relayao a exigencia legal de determinar
padroes minimos de seguranya economico- financeira e proteger os interesses dos participantes.

3) Formula de calculo:
Ativos Totais (geridos pelas EFPC ou PB) submetidos as Ayoes de Fiscalizayao = 317,2 bi IAtivos
Totais geridos pelas EFPC ou PB = 486,1 bi x 100.

5) Area responsavel pelo calculo e/ou mediyao: DEFIS/SPC/MPS.

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador. Em que pese a insuficiencia de recursos humanos e material que afetam diretamente a
atividade de fiscalizayao, esse indicador pas sou de 51,63% no ana de 2008 para 65,27% no ano de
2009, proporcionando urn aumento na cobertura dos recursos garantidores fiscalizados.
8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: nao ha.

V.2 Pereentual de Cobertura das fiscaliza'roes das atividades das EFPC, por plano de
beneficio, em rela'rao aos investimentos totais

1) Utilidade: Pretende medir se as fiscalizayoes realizadas abrangeram EFPC pelo criterio da
materialidade em relayao aos investimentos. Este indicador nao pode ser avaliado individualmente,
mas ser combinado com os demais indicadores de cobertura. Portanto, avalia-se os indicadores de
cobertura das fiscalizayoes em relayao ao ativo total, ao investimento total e a populayao total. Isso
permite medir a amplitude das ayoes de fiscalizayao em relayao a exigencia legal de determinar
padroes minimos de seguranya economico- financeira e proteger os interesses dos participantes.

Investimentos Totais (geridos pelas EFPCI PB) submetidos as Ayoes Fiscalizayao
Investimentos Totais geridos pelas EFPC ou PB = 461,4 bi x 100.



5) Area responsavel pelo calculo e/ou mediyao: DEFIS/SPC/MPS.

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador. Em que pese a insuficiencia de recursos humanos e material que afetam diretamente a
atividade de fiscalizayao, esse indicador passou de 52,45% no ana de 2008 para 65,25% no ana de
2009, proporcionando urn aumento na cobertura dos investimentos fiscalizados.

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem saD os responsaveis: nao ha.

V.3 Percentual de Cobertura das fiscaliza~oes das atividades das EFPC, por plano de
beneficio, em rela~ao it popula~ao total

1) Utilidade: Pretende medir se as fiscalizayoes realizadas abrangeram EFPC pelo criterio da
materialidade em relayao a populac;ao total. Este indicador nao pode ser avaliado individualmente,
mas ser combinado com os demais indicadores de cobertura. Portanto, avalia-se os indicadores de
cobertura das fiscalizac;oes em relac;3.oao ativo total, ao investimento total e a populac;3.o total. Isso
permite medir a amplitude das ac;oes de fiscalizac;3.o em relac;3.oa exigencia legal de determinar
padroes minimos de seguranc;a economico- financeira e proteger os interesses dos participantes.

Populac;3.o Total da EFPC ou PB submetidos as Ac;oes de Fiscalizac;3.o = I,ll milh3.o I Populac;3.o
Total das EFPC ou PB = 3,86 milhoes x 100.

4) Metodo de aferic;3.o:periodicidade anual. Fonte: PAF e Base de dados da SPC (DRAA). Para
compor 0 denominador foram considerados os participantes em atividade e os assistidos.

7) Descric;ao das disfunc;oes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador. Este indicador deve ser analisado em conjunto com os indicadores de cobertura que
relacionam ativos totais e investimentos, po is alguns fundos possuem patrimonio e investimentos
expressivos, mas a populac;3.opor eles abrangida n3.o possui a mesma magnitude quando colocada
em relac;3.oa toda a populac;3.o do sistema. Dessa forma, mesmo verificando-se uma reduc;3.o em
relac;3.oao ana de 2008 (35,25%) comparativamente ao ana de 2009 (28,72%), n3.o se pode falar em
msucesso.



Obs.: Indice de A~oes de Fiscaliza~ao Direta, averiguado em 2008, foi excluido no exercicio de
2009 e substituido pelos dois indices apresentados a seguir: "Indice de A~oes de Fiscaliza~ao
Direta Encerradas" e "Indice de A~oes de Fiscaliza~ao Direta Iniciadas".

VA Indice de A~oes de Fiscaliza~ao Direta Encerradas

3) Formula de calculo: n° total de fiscalizayoes diretas encerradas = 1011 n° de fiscalizayoes diretas
programadas = 105.

4) Metodo de aferiyao: periodicidade anual. Fonte: Controle manual e PAF (Programa Anual de
Fiscalizayao). Cabe esc1arecer que para 0 exercicio de 2009 foram selecionados 88 pIanos de
beneficios para a ayao fiscal. Com a revisao do programa ocorrida no decorrer do ana esse nfunero
passou para 86 pIanos de beneficios, alem de 19 pIanos remanescentes do Programa de Fiscalizayao
Direta para 0 exercicio de 2008 que se encontravam em andamento no inicio de 2009, totalizando
l05 pIanos de beneficios a serem fiscalizados.

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: Em que pese a insuficiencia de recursos humanos e material que afetam diretamente a
atividade de fiscalizayao, bem como a complexidade da maioria dos assuntos abordados, esse
indicador apresentou urn substancial acrescimo em relayao ao ana de 2008, passando de 80% para
96,16%.

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: nao ha.

3) Formula de ca1culo: nOtotal de fiscalizayoes diretas Iniciadas = 104 I n° de fiscalizayoes diretas
programadas = 105
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4) Metodo de aferiyao: periodicidade anual. Fonte: Controle manual e PAF (Programa uh
Fiscalizayao). Cabe esclarecer que para 0 exercicio de 2009 foram selecionados 88 pIanos de
beneficios para a ayao fiscal. Com a revisao do programa ocorrida no decorrer do ana esse nfunero
passou para 86 pIanos de beneficios, alem de 19 pIanos remanescentes do Programa de Fiscalizayao
Direta para 0 exercicio de 2008 que se encontravam em andamento no inicio de 2009, totalizando
105 pIanos de beneficios a serem fiscalizados.

5) Area responsavel pelo calculo e/ou mediyao: DEFIS/SPC/MPS.

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: Em que pese a insuficiencia de recursos humanos e material que afetam diretamente it
atividade de fiscalizayao, bem como a complexidade da maioria dos assuntos abordados, esse
indicador apresentou urn substancial acrescimo em relayao ao ana de 2008, passando de 90,8% para
99%.

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: nao ha.

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: Necessidade de capacitayao dos Auditores Fiscais em razao da complexidade do assunto,
alem da expressividade do plano fiscalizado. Alem disso, concomitantemente it fiscalizayao direta,
houve a analise de urn nfunero expressivo de processos/docurnentos que se encontram nos
Escrit6rios. Isto fez com que 0 tempo de trabalho dos auditores fosse distribuido entre as
fiscalizayoes diretas e as demais atividades.

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: Em 2009 foi realizada ayao de capacitayao
especifica em atuaria para os Auditores Fiscais vi sando 0 aperfeiyoamento da forya de trabalho. 0
treinamento realizado foi de responsabilidade do Departamento de Fiscalizayao. Esta em estudo
melhorar a forma de gerir e analisar os processos que se encontram nos Escrit6rios que necessitam
de analise.



V.7 indice de Interven~ao

5) Area responsavel pelo calculo e/ou mediyao: DEFIS/SPC/MPS

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: Esse indicador e afetado pela expansao ou reduyao do nfunero de pIanos de beneficios, ja
que uma alterayao atipica no denominador causa reflexos no resultado, sem necessariamente ocorrer
qualquer mudanya no numerador. Alem disso, a intervenyao em uma entidade muitas vezes e
resultado de fatores extemos que extrapolam a competencia do 6rgao supervisor, como problemas
financeiros da patrocinadora, crise economica etc. Ainda assim, 0 indicador apresentou melhora em
2009, passando de 3,83% para 3,76%, ou seja, houve uma reduyao de pIanos sob intervenyao.

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: nao ha.

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: nao ha. 0 indicador apresentou pequeno decrescimo, passando de 97,59% em 2008 para
96,89% em 2009.

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: nao ha.



Obs.: Os tres indicadores a seguir foram implementados e averiguados pela prim
2009, pelo DEFIS/SPC/MPS.

1) Utilidade: Mede a eficiencia do procedimento de analise previa realizada pela Coordenayao de
Fiscalizayao Direta. Quanto menor, melhor 0 indice.

3) Formula de calculo: nOde denfu1cias enviadas ao Escritorio de Supervisao = 37 I nOtotal de
denuncias recebidas na Coordenayao = 78.

5) Area responsavel pelo calculo e/ou mediyao: CFD/CGFD/DEFIS/SPC/MPS.

7) Descriyao das disfun<;oes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: inexistencia de urn sistema adequado para controle de processos relacionados a
denfu1cias; analise comparativa do indice encontra-se prejudicada face a sua implementayao em
2009.

8) Descri<;ao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: construyao para 0 ana de 2010 de urn
sistema de controle adequado para 0 tratamento de denuncias.

1) Utilidade: Mede a quantidade de denfu1cias que se encontram sob investiga<;ao, durante 0

procedimento de analise previa realizado pela Coordena<;ao de Fiscalizayao Direta.

3) Formula de calculo: n° de denuncias sob verifica<;ao = 8 I nOtotal de denfu1cias recebidas na
Coordena<;ao = 78.

7) Descri<;ao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: inexistencia de urn sistema adequado para controle de processos relacionados a
denuncias.



8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem saD os responsaveis: construyao para 0 ana de 2010 de urn
sistema de controle adequado para 0 tratamento de denuncias; analise comparativa do indice
encontra-se prejudicada face it sua implementayao em 2009.

1) Utilidade: Mede a quantidade de denuncias que foram definitivamente tratadas pela Coordenayao
de Fiscalizayao Direta.

3) Formula de calculo: nOde denlincias arquivadas ou enviadas para outros departamentos = 33 I n°
total de denuncias recebidas na Coordenayao = 78.

5) Area responsavel pelo calculo e/ou mediyao: CFD/CGFD/DEFIS/SPC/MPS.

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: inexistencia de urn sistema adequado para controle de processos relacionados a
denlincias.

8) Descri9ao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem saD os responsaveis: constru9ao para 0 ana de 2010 de urn
sistema de controle adequado para 0 tratamento de denuncias; analise comparativa do indice
encontra-se prejudicada face it sua implementa9ao em 2009.

Obs.: 0 indicador de desempenho, de eficacia, "In dice de Resolutividade de Demandas"
utilizado em 2008 teve uso descontinuado em 2009, com a utiliza~ao do indicador de
desempenho, a seguir, com as seguintes considera~oes:

- 0 Deleg expediu 394 analises no decorrer do ana de 2009, em produ9ao mensal conforme
a tabela que segue:

- 0 Deleg iniciou 2009 com urn estoque de 176 processos administrativos pendentes de
analise e encerrou 0 ana com 45 processos pendentes, 0 que significa uma redu9ao de 131
processos no estogue, sem prejuizo do fluxo medio mensal de 22 novos processos por meso



- Essa melhoria em rela<;ao a 2008 se deu porque 0 DELEG pode contar, durante 0 ana de
2009, com uma media de quatro tecnicos em seu quadro.

1) Utilidade: Mede 0 grau de atendimento em rela<;ao as demandas encaminhadas ao Departamento
e pendentes.

5) Area responsavel pelo calculo e/ou medi<;ao: DELEG/SPC/MPS.

Mes-2009 Memoria de calculo Resultado
Janeiro 37/65 0,57

Fevereiro 47/112 0,42
Maryo 35/118 0,29
Abril 52/ 146 0,35
Maio 51/99 0,51
Junho 36/64 0,56
Julho 25/61 0,41

Agosto 43/66 0,65
Setembro 27 /26 1,03
Outubro 12/24 0,50

Novembro 14/45 0,31
Dezembro 15/45 0,33

7) Descriyao das disfunyoes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: nao ha, apenas que com a criayao da Superintendencia Nacional de Previdencia
Complementar, havera a reestrutura<;ao de toda a area.

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: nao ha.

Obs.: Os tres indicadores a seguir foram implementados e averiguados pela primeira vez em
2009, pelo DERIN/SPC/MPS.



VII.! Iodice de Recep~ao de Arquivos com Dados Cootabeis

3) Formula de calculo: quantidade de EFPC com funcionamento NORMAL que enviaram
balancetes I Total de EFPC com funcionamento NORMAL que deveriam
ter enviado balancetes.

5) Area responsivel pelo calculo e/ou mediyao: DERIN/SPC/MPS.

Numerador Denominador Situa~lio em 06/2009

323 357 90%
Numerador Denominador Situa~lio em 1212009

316 357 89%

7) Descriyao das disfuny5es estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: nao hi analise comparativa do indice; encontra-se prejudicada face a sua implementayao
em 2009

8) Descriyao das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem san os responsiveis: nao hi.

VII.2 Iodice de Recep~ao de Arquivos com Dados Atuariais

3) Formula de calculo: quantidade de EFPC com funcionamento NORMAL que enviaram DRAA I
Total de EFPC com funcionamento NORMAL que deveriam ter enviado
DRAA.

5) Area responsivel pelo cilculo e/ou mediyao: DERIN/SPC/MPS.

Tabela23
I Numerador

r



305
Numerador

306

355
Denominador

357

86%
Situa~ao em 12/2009

86%

7) Descri<;ao das disfun<;oes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: nao ha. Analise comparativa do indice encontra-se prejudicada face it sua implementa<;ao
ern 2009

8) Descri<;ao das principais medidas implementadas elou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: nao ha.

VII.3 in dice de Recep-rao de Arquivos com Dados de Investimentos

3) Formula de calculo: quantidade de EFPC corn funcionarnento NORMAL que enviaram DI I
Total de EFPC corn funcionamento NORMAL que deveriarn ter enviado
DI.

5) Area responsavel pelo calculo elou medi<;ao: DERIN/SPC/MPS.

Numerador Denominador Situa~ao em 06/2009
318 357 89%

Numerador Denominador Situa~ao em 12/2009
307 357 86%

7) Descri<;ao das disfun<;oes estruturais ou situacionais que impactaram 0 resultado obtido neste
indicador: nao ha. analise comparativa do indice encontra-se prejudicada face it sua implementa<;ao
ern 2009

8) Descri<;ao das principais medidas implementadas elou a implementar para tratar as causas de
insucesso neste indicador e quem sao os responsaveis: nao ha.

3. INFORMA<;OES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Composi~ao do Quadro de Recursos Humanos
Situa~ao apurada em 31/12/2009
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Regime do Ocupante do Cargo Lota~ao Efetiva Lota~ao Autorizada Lota~li'b..J..d~li,nca./

Estatutarios 151 Nao se apliea Nao se apliea
Pr6prios 40 Nao se apliea Nao se apliea
Requisitados 111 Nao se apliea Nao se apliea

Celetistas 0 Nao se apliea Nao se apliea
Cargos de livre provimento 52 52 Nao se ap1iea

Estatutarios 42 Nao se apliea Nao se apliea
Nao Estatutarios 10 Nao se apliea Nao se apliea

Terceirizados 38 Nao se apliea Nao se apliea

Total 241

A VJ nao possui estudos ou dados para prestar nas eolunas "Lota9ao Autorizada" ou "Lota9ao Ideal". Vide,
tambem, observa90es no final do pr6ximo item.

QUADRO PROPRIO

TIPOLOGIA Qtd. Vencimentos e Retribui~oes Gratifica~oes Adicionais Indeniza~oesvantagens fixas
Estatutarios (inclusive os cedidos, com onus)

2007 32 NA NA NA NA NA
2008 37 NA NA NA NA NA
2009 40 NA NA NA NA NA

Celetistas (inclusive os cedidos, com onus)
2007 - NA NA NA NA NA
2008 - NA NA NA NA NA
2009 - NA NA NA NA NA

Cargo de Provimento em Comissao ou de Natureza Especial (sem vinculo)
2007 12 NA NA NA NA NA
2008 11 NA NA NA NA NA
2009 10 NA NA NA NA NA

Requisitados com onus para a UJ
2007 02 NA NA NA NA NA
2008 02 NA NA NA NA NA
2009 02 NA NA NA NA NA

Requisitados sem onus para a UJ
2007 124 NA NA NA NA NA
2008 122 NA NA NA NA NA
2009 III NA NA NA NA NA

QUADRO TERCEIRIZADO
Conserva~ao e Apoio Administrativo Atividades Estagiarios

Finalidade Vigilancia de Area-fim
Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo

2007 (37) 3 22 9
2008 (38) 5 14 5
2009 (38) 3 13 8



~_':':I,-",
t')..,; ~•.•....

" '-#'-
Relat6rio de Gestao 2009 da Secretaria de Previdencia Complementar - SP F)~S -~!~5-1

~;
Obs.: Nao foi possivel obter informayoes segregadas por unidade para a a'autW9a6~e

despesas com recursos humanos, com serviyos terceirizados, contratayoes e outros processos, pois
tais despesas estao centralizadas na SPOAIMPS, com urn unico centro de custos para 0 todo 0

Ministerio. Alem disso, particularmente, a SPC possui a maior parte de seu quadro de pessoal
requisitado de outras Unidades, sem onus, 0 que prejudica a apurayao real das despesas com
pessoal.

3.3. Contratos de terceiriza~ao de Area-fim no exercicio de 2009

Nao existem Indicadores Gerenciais, mas planilhas de acompanhamento, dado que a gestao
de Recursos Humanos nao compete it UJ.

4. INFORMA<;OES SOBRE 0 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR
INSUFICIENCIA DE CREDITOS OU RECURSOS

5. INFORMA<;OES SOBRE A INSCRI<;AO DE RESTOS A PAGAR NO
EXERCicIO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCicIOS
ANTERIORES

Restos a Pagar Processados
Ano de Inscritos Cancelados Pagos A PagarInscri~lio

2009 - NA NA NA
2008 2.100,00 - - -
2007 - - - -

2006 780,00 780,00 - -
2005 - - - -

Restos a Pagar Nlio processados
Ano de Inscritos Cancelados Pagos A Pagarlnscri~lio

2009 - NA NA NA
2008 118.429,36 33.638,93 190,43 84.600,00
2007 - - - -
2006 - - - -

Observa<;oes:
o Decreto de 6.708/2008 estabelece 0 periodo de inscri<;ao de RAP nao Processado de 2007 ate 30/dez/2009 e 0 de
2008 ate 31/dez do ana subseqiiente.



o Decreto n° 7.057 de 29.12.2009 prorrogou a validade de RAP nao processado nos exercicios financeiro
2008 ate 31.12.2010.

Fonte: SIGPLAN e CGOC/SPOAIMPS

Do total de RAP inscrito e nao processado para fazer frente as despesas em 2009 ficou pendente
de pagamento 0 equivalente a R$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos reais), que trata de
requerimento feito pelo liquidante do firndo de pensao BERONPREV e que consta do processo
interno - SIPPS sob 0 nO331660592, cujo objeto seria 0 pagamento de sahirios atrasados em favor
do liquidante da entidade com posterior ressarcimento dos valores desembolsados. Ocorre que
diante do parecer juridico desfavonivel 0 referido processo foi arquivado e 0 valor correspondente
ao RAP seria cancelado automaticamente no final do exercicio de 2009, no entanto, 0 Decreto n°
7.057 de 29.12.2009 prorrogou a validade de RAP nao processado nos exercicios financeiros de
2007 e 2008 ate 31.12.2010. Ante 0 exposto, referido valor foi cancelado a pedido em mar90 de
2010.

6. INFORMA<:OES SOBRE AS TRANSFERENCIAS MEDIANTE CONVENIO,
ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA OU OUTROS INSTRUMENTOS
CONGENERES, BEM COMO A TITULO DE SUBVEN<:AO, AUXILIO OU
CONTRIBUI<:AO

7. INFORMA<:OES SOBRE AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR PATROCINADAS, EM ESPECIAL QUANTO A CORRETA
APLICA<:AO DOS RECURSOS REPASSADOS, DE ACORDO COM A
LEGISLA<:AO PERTINENTE E OS OBJETIVOS A QUE SE DESTINAREM

8. DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU
PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS, OCORRIDOS NO
ANO E ACUMULADOS ATE 0 PERIODO EM EXAME

9. INFORMA<:OES SOBRE RENUNCIA TRIBUTARIA
CONTENDO DECLARA<;AO DO GESTOR DE QUE OS BENEFICIARlOS DIRETOS DA RENUNCIA, BEM
COMO DA CONTRAPARTIDA, COMPROVARAM, NO EXERCicIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUA<;AO
REGULAR EM RELA<;AO AOS PAGAMENTOS DOS TRlBUTOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL - SRFB, AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI<;O - FGTS E A
SEGURlDADE SOCIAL



10. RESULTADOS DA AVALIAC;AO DO IMPACTO SOCIO-ECONOMICO DAS
OPERAC;OESDE FUNDOS

11. INFORMAC;O~S SOBRE PROVIDENCIAS ADOTADAS PARA DAR
CUMPRIMENTO AS DETERMINAC;OES E RECOMENDAC;OES DO TCU
EXPEDIDAS NO EXERCicIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA 0 CASO DE NAO
CUMPRIMENTO

11.1. Relatorio de cumprimento das delibera~oes do TeD

Unidade Jurisdicionada

Denomina~ao completa: COdigo SIORG
Secretaria de Previdencia Complementar 2858

Delibera~oes do TCD

Delibera~oes expedidas pelo TCD

Ordem Processo Ac6rdao Item Tipo Comunica~ao
Expedida

- TC-O 12.874/2009-4 4506/2009 1a camara - - Determinas;ao

Orgao/entidade objeto da determina~ao e/ou recomenda~ao COdigo SIORG
Secretaria de Previdencia Complementar 2858

Descri~ao da Delibera~ao:

Que a SPC informe nas proximas contas, em quadro especifico, juntamente com a quantidade dos autos de infras;ao
Lavrados, os valores das penalidades aplicadas, a quantidade e valores remanescentes apos os respectivos
julgamentos, a
Quantidade, a quantidade e valores recolhidos pelos infratores e a quantidade e valores inscritos em divida ativa.

Providencias Adotadas

Setor responsavel pela implementacao C6digo SIORG

- -
Sintese da providencia adotada ou a .iustificativa para 0 seu nao cumprimento:

Entendeu a SPC que "C... ) salvo melhor juizo, trata-se de Recomendas;ao do Tribunal de Contas da Uniao - TCU - para
o proximo exercicio. No que tange a esta Assessoria, somente quando de epoca propria e que se poderia prestar as
informas;oes."

Sintese dos resultados obtidos
A implementar em 2010.

Analise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a ado~ao de providencias pelo
gestor
Nao ha.



Unidade Jurisdicionada

Denomina~ao completa: C6digo SIORG
Secretaria de Previdencia Complementar 2858

Delibera~oes do TCD

Delibera~oes expedidas pelo TCD

Ordem Processo Ac6rdao Item Tipo Comunica~ao Expedida
1702/2009 - Plenario Requisi<;ao 01.1316/2009- - TC 15303/2009-9 - - De 27/10/2009

Orgao/entidade objeto da determina~ao e/ou recomenda~ao C6digo SIORG

Secretaria de Previdencia Complementar 2858

Descri~ao da Delibera~ao:
Pedido de Auditoria, com base na Portaria de Fiscaliza<;ao - Fases de Execu<;i'ioe Relatorio sob n° 1.594, de
27.10.2009.

Providencias Adotadas

Setor responsavel pela implementa.;ao C6digo SIORG

- -
Sintese da providencia adotada ou a iustificativa para 0 seu nao cumprimento:
As informa<;oes solicitadas a SPC foram atendidas ate 0 dia 04.11.2009, ainda sem qualquer exigencia ou orienta<;i'io
por parte do TCU.

Sintese dos resultados obtidos
Atendimento das determina<;oes ate 04/11/2009.

Analise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a ado~ao de providencias pelo
2estor
Ni'io ha.

Unidade Jurisdicionada

Denominal;ao completa: C6digo SIORG
Secretaria de Previdencia Complementar 2858

Deliberal;oes do TCU

Delibera~oes expedidas pelo TCU

Ordem Processo Ac6rdao Item Tipo Comunica~ao Expedida

017.232/2006-0
979/2009- TCU/SECEX-2, de

- - - - 08/12/2009
Orgao/entidade objeto da determina~ao e/ou recomenda~ao C6digo SIORG

Secretaria de Previdencia Complementar 2858

Descril;ao da Deliberal;ao:

Desdobramentos do processo de Tomada de Contas do Servi<;o de Processamento de Dados - SERPRO - Exercicio
2005, relativos a a<;oes necessarias na Entidade Fechada de Previdencia Complementar associada - SERPROS -.



Sintese da rovidencia adotada ou a ·ustificativa ara 0 seu nao cum rimento:
EFPC fiscalizada em 2004 - RF 554/2004 - e 2007 - RF 40/2007 -, com processo de supervisao continua em
andamento - inclusive com propositura de Autos de Infra9ao -. Analise com prosseguimento no exercicio de 2010
(Informa9ao CFD/CGFD/DEFIS/SPC/MPS).

Sintese dos resultados obtidos

Juntada dos questionamentos ao processo de Supervisao Continua da EFPC SERPROS quanta a itens nao encerrados
das Fiscaliza9ao ja mencionadas.

Analise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a ado~ao de providencias pelo
estor

Nao ha.

12. RECOMENDA<;OES DO ORGAO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CONSTATA<;Ao (011): Intempestividade na apura<rao de denuncias e de demandas externas pelo
DEFIS/SPC/MPS.

Que 0 gestor implemente mecanismos de controle, enquanto nao implementado 0

SIAD, que assegurem 0 acompanhamento mais efetivo das denuncias e demandas externas
encaminhadas para apura<rao.

Que 0 gestor proceda a supervlsao do processo de apura<rao de denuncias e de
demandas externas, de modo a torna-lo mais celere, permitindo a averigua<rao dos fatos
denunciados.

Resposta da unidade recebida no Gabinete da PREVIC em 26-03-2010 para analise e
envio a CGU:
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Rl - "0 devido controle dos processos relacionados a denuncias somente sera a ~. om
implanta<;ao do SIAD. No entanto, algumas a<;oes vem sendo implementadas em 2010, nao so por
esta DIFIS, mas por toda a Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar, no sentido de
mitigar ao maximo 0 risco de falhas nesse controle. Prova disso foi a recente cria<;ao de mais uma
Coordena<;ao-Geral na DIFIS, cuja atribui<;ao precipua e justamente 0 controle de processos no
ambito da diretoria. AMm disso, cabe ressaltar que a equipe responsavel pelo controle das denuncias
vem sendo sistematicamente instruida sobre a importancia de urn controle adequado dos expedientes
que tramitam na DIFIS."

R2 - "Como ja informado no item anterior, por ocasiao da aprova<;ao da PREVIC pela Lei nO
12.154, de 23/12/2009 e de sua estrutura<;ao regimental pelo Decreto nO7.075, de 26/0112010 foi
criada no ambito do DIFIS a Coordena<;ao-Geral de Controle de Processos - CGCP que, dentre
outras atribui<;oes a serem definidas em Regimento Interno, sera responsavel pelo acompanhamento
e tratamento das den unci as e das demandas externas. Atualmente a CGCP vem desenvolvendo suas
atividades em conjunto com a CGFD, ate que todo 0 conhecimento Ihe seja repassado."

CONSTATA<;::AO (013): Intempestividade no julgamento, em primeira instancia, dos Autos de
Infra<;ao submetidos a aprecia<;ao do Secretario de Previdencia
Complementar.

Que 0 gestor promova estudos no sentido de que seja editado normativo estabelecendo
prazos maximos para julgamento dos processos administrativos submetidos a julgamento em
primeira instancia.

Que 0 gestor utilize subsidiariamente a Lei n° 9.784/1999, no que diz respeito a
prazos, enquanto nao editado normativo proprio.

Que 0 gestor proceda ao julgamento tempestivo dos Autos de Infra<;ao lavrados em
decorrencia das a<;oes fiscais realizadas pelo Departamento de Fiscaliza<;ao da SPC/MPS,
buscando reduzir 0 estoque ainda pendente de aprecia<;ao a niveis aceitaveis, e, ao mesmo
tempo, eliminar 0 risco de prescri<;ao administrativa desses processos no ambito da
Secretaria.

"lnicialmente cumpre-nos destacar, que com 0 fito de proporcionar maior celeridade a
instru<;ao e julgamentos de processos administrativos, 0 Secretario de Previdencia Complementar, ja
havia adotado as seguintes providencias:

por meio do Memorando nO228/GAB/SPC/AG, de 12 de mar<;o de 2008, solicitou ao
Departamento de Fiscaliza<;ao a designa<;ao de 2 (dois) auditores para prestar servi<;os
junto ao Gabinete da SPC e auxiliar na instru<;ao e julgamento das autua<;oes, sendo que
em 13 de mar<;o de 2008, 0 Departamento de Fiscaliza<;ao, por meio do Memorando n°
232/SPC/DEFIS, designou dois Auditores para prestar servi<;os junto ao Gabinete da
Secretaria de Previdencia Complementar - SPC;
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designayao, a partir de outubro de 2008, uma pessoa para auxiliar nas ati . Jri1i::ad
complexidade intermediaria e eminentemente administrativas

instituiyao de reunioes semanais entre 0 Secretario de Previdencia Complementar e seus
assessores para instruyao e julgamento dos processos;

agrupamento das analises dos processos por temas visando it eliminayao do estoque, em
consonancia com priticas similares adotadas pelo Poder Judiciario;

avaliayao dos processos pendentes de julgamento, buscando deliberar pnmelro os
processos mais antigos.

A estrategia adotada pela SPC tern como objetivo primordial proporcionar celeridade aos
julgamentos, evitando a formayao de estoques e buscando a criayao de urn fluxo normal de trabalho
com os processos que sao submetidos ao Gabinete para julgamento dentro do ano. Entretanto, 0

estabelecimento de urn fluxo normal de julgamento s6 sera possivel ap6s a eliminayao dos estoques
remanescentes de anos anteriores.

Contudo, no exercicio de 2009, urn dos auditores designados pelo Memorando nO
232/SPC/DEFIS, foi nomeado, em 29 de abril de 2009 (Portaria nO2.863), para presidir Comissao
de Inquerito no Instituto AERUS de Seguridade Social, com 0 objetivo de dar continuidade aos
trabalhos iniciados pela Comissao de Inquerito instituida pela Portaria nO413/2006.

Assim, do ponto de vista de pessoal, no periodo de maio a agosto nao tivemos a
manutenyao do quadro observado no final do exercicio de 2008.

Nao obstante isso, esta Assessoria nao se limita ao auxilio do Secretario de Previdencia
Complementar no julgamento de Autos de Infra9ao.

No presente exercicio, decorrencia de recomendayao da Controladoria-Geral da Uniao -
CGU, esta Assessoria auxiliou 0 Secretario na identificayao de processos que tiveram a prescriyao
da pretensao punitiva decretada.

Para cada urn dos processos houve a necessidade de analise para avaliayao de apura9ao de
responsabilidade. Em 31 de maryo e 13 de abril, por meio dos memorandos nO286/SPC/GABI AG e
328/SPC/GAB/AG, foram encaminhados 60 processos ao Senhor Secretario Executivo, cada qual
com manifesta9ao do Secretario de Previdencia Complementar.

Outro aspecto que merece destaque sao os julgamentos dos inqueritos administrativos
(formulados por comissoes de inquerito).

No exercicio 2009, foram julgados os inqueritos relativos it Funda9ao de Previdencia
Privada da TERRA CAP - FUNTERRA, Instituto Ferreira Guimaraes de Seguridade Social e
Instituto AERUS de Seguridade Social, atingindo-se, do ponto de vista da eficiencia 0 resultado de
100%, ou seja, todos os processos foram julgados.

Note-se que estes processos sao bastante extensos e complexos, conjuntamente totalizam
cerca de 40 (quarenta) volumes. Por estas razoes, sao processos que tomam mais tempo em suas
analises.

Outra atividade que demandou tempo desta Assessoria no exercicio 2009 foi a analise das
impugnayoes ao Quadro Provis6rio de Credores do Instituto AERUS de Seguridade Social, que por
for9a das disposi90es da Lei Complementar nO 109/2001 e Lei nO6.024/1974, eram julgadas pelo
Secretario de Previdencia Complementar.

Em 29 de maio deste ana 0 Secretario emitiu decisao acerca de 792 (setecentas e noventa
e duas) impugna90es.

Cabe tambem destacar que os periodos considerados pela Controladoria-Geral da Uniao -
CGU levam em considerayao 0 exercicio inteiro de 2008 (doze meses) contra 10 meses do exercicio
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de 2009. Sob este aspecto, em informayao anteriormente prestada, acreditavamos que ate o""fltlftl 0

exercfcio de 2009 terfamos modificayoes nos numeros apurados.

De fato, aquilo que ja antecipavamos, se concretizou. Nos meses que se sucederam ao
perfodo avaliado pela Controladoria-Geral da Uniao - CGU (01/01/2009 a 31110/2009), em funyao
da estrategia adotada, 0 julgamento de 75 (setenta cinco) Autos de Infrayao, considerando 0 perfodo
de 01111/2009 a 26/0112010 (data em que foi estruturada a Superintendencia Nacional de
Previdencia Complementar - PREVIC, extinguindo-se a Secretaria de Previdencia Complementar-
SPC). Para melhor ilustrarmos 0 resultado elaboramos planilha similar ao utilizado pela
Controladoria-Geral da Uniao - CGU em seu Relat6rio de Auditoria de Acompanhamento da
Gestao (0110112009 a 31/10/2009) - Relat6rio nO233972 - Quadro XV, com adaptayoes:

Tabela 18
Aoo do AI julgados (a) / AI olio julgados (b) / Total (d)AI (a) (d) (b) (d)

2007 79 81% 18 19% 97

2008 18 39% 28 61% 46

2009 4 18% 18 82% 22

Total 101 61% 64 39% 165

Autos de Infrayao Julgados e Nao Julgados em ]3 instancia (periodo de 0 I/0 112009 a 26/01120 I0)

o quadro acima demonstra que os julgamentos dos Autos de Infrayao atingiram 101
(cento e urn) processos para 0 periodo, que representa aproximadamente de 61% do estoque
existente. Houve substancial diminuiyao do estoque, que iniciou 0 perfodo com 143, tendo 22 novas
entradas e terminou 0 periodo com 64 processos.

Assim, diante de todo 0 exposto, concluimos que os julgamentos de processos
administrativos nao se resumem ao julgamento dos Autos de Infrayao, havendo outros julgamentos
de competencia do Secretario de Previdencia Complementar. Ainda que assim nao 0 fosse, os
julgamentos dos Autos de Infrayao foram realizados com extremo empenho da Secretaria de
Previdencia Complementar - SPC e estao em consonancia com as melhores prciticas de gestao
publica.

Neste contexto, discordamos da assertiva sobre a intempestividade dos julgamentos de Ia

instancia administrativa. Restou evidenciado que a Secretaria de Previdencia Complementar - SPC
julga de forma tempestiva os Autos de Infrayao, com monitoramento con stante dos riscos de
prescriyao da pretensao punitiva. Deste modo, acreditamos que a produtividade manteve-se
plenamente satisfat6ria para 0 periodo analisado.

Sobre a recomendayao de realizar "estudos no sentido de que seja editado normativo
estabelecendo prazos para julgamento dos processos administrativos submetidos a julgamento em
primeira instancia", como e cediyo, a Lei nO 12.154, de 23 de dezembro de 2009, criou a
Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar - PREVIC, sendo a competencia para 0

julgamento (em 1a instancia) dos Autos de Infrayao da Diretoria Colegiada.

Desta maneira 0 julgamento passa de monocnitico para uma decisao colegiada. Ja foram
iniciados estudos para a formulayao do regimento interno da Superintendencia Nacional de
Previdencia Complementar - PREVIC, quando sera possivel incluir os citados prazos para
julgamentos de 1a instancia administrativa."

Mantivemos para conhecimento a resposta as recomendayao da CGU do ano de
2008, por ter relayao ao questionamento atual:

A Secretaria de Previdencia Complementar se manifestou pela nao concordancia
com as recomendayoes prescritas pela equipe de auditoria em razao de sua inexequibilidade
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diante da estrutura da SPC. A competencia para julgamento pelo Secretario Q~ P~ncia
Complementar e indelegavel, portanto de sua responsabilidade exclusiva, 'ainda que
assessorado por colaboradores para subsidiar suas decisoes. Em razao do volume e da
complexidade dos processos, a fixac;ao de prazo seria, na prMica, inviavel. A implantac;ao de
prazos maximos de julgamento ou a adoc;ao dos prazos da Lei nO 9.784/1999 acarretaria
prejuizo as demais atividades finalisticas da Secretaria de Previdencia Complementar, sendo
este prejuizo imputado a sociedade, pois seria necessario deslocar recursos de outras areas
para atuar na analise dos processos, ressaltando que a SPC possui grave deficiencia de
recursos, principalmente, humanos, conforme registrado em diversos relat6rios de auditoria.

Em relac;ao ao encaminhamento dos AI que tiveram recursos interpostos contra as
decisoes proferidas em DN, informamos que 0 encaminhamento ao CGPC tern se realizado
de forma tempestiva, sendo que aqueles que ainda se encontram na SPC estao dentro do
prazo formal para a apresentac;ao de recurso. Os recursos interpostos contra decisoes
proferidas em DN sao prontamente analisados pela assessoria do Gabinete para posterior
decisao do Secretirio que poden!, eventualmente, acolher 0 recurso mudando 0 julgamento
proferido na DN ou manter a decisao anterior, sempre determinando a remessa dos autos ao
CGPC.

13. INFORMA<;OES RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSAO E
DESLIGAMENTO, BEM COMO AOS ATOS DE CONCESSAO DE
APOSENTADORIA, REFORMA E PENSAO, EXIGiVEIS NO EXERCicIO A QUE
SE REFERE 0 RELATORIO DE GESTAO, NOS TERMOS DO ART. 7° DA IN/TCU
N° 55/2007

Nao aplicavel a natureza juridica da UJ. os atos de gestao do quadro de pessoal sao executados
pela Coordenac;ao-Geral de Recursos Humanos/ SPOAIMPS.

14. DECLARA<;AO DA AREA RESPONSAVEL ATESTANDO QUE AS
INFORMA<;OES REFERENTES A CONTRATOS, BEM COMO SOBRE
CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA
FIRMADOS ESTAO DISPONivEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIV AMENTE, NO
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRA<;AO DE SERVI<;OS GERAIS - SIASG
E NO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E
TERMOS DE PARCERIA - SICONV, CONFORME ESTABELECE 0 ART. 19 DA
LEI N° 11.768, DE 14 DE AGOSTO DE 2008.

15. OUTRAS INFORMA<;OES CONSIDERADAS, PELOS RESPONSA VEIS,
RELEVANTES PARA DEMONSTRAR A CONFORMIDADE E 0 DESEMPENHO
DAGESTAOriio hOllve ocorrencias no Periodo.



16. INFORMA<;OES ESPECIFICAS - SPC / MPS

16.1 Informa~oes consolidadas sobre a fiscaIiza~ao e 0 controle dos pIanos de beneficios e
sobre as entidades fechadas de previdencia complementar realizadas pela SPC/MPS,
conforme disposto no art. 24 da Lei Complementar nO108/2001

Em rela<;ao ao pIanos fiscalizados referentes as entidades ligadas a patrocinio publico,
informamos que a SPC realizou a<;oesfiscais em 26 entidades que administram pIanos patrocinados
por entes publicos federais, estaduais, distrital ou municipais, tendo sido fiscalizados 37 pIanos de
beneffcios, conforme tabela abaixo:

Tipo de patrocinio
N° N° Plano

EFPC
Federal 15 24
Estadual, distrital, municipal 11 13

Total 26 37
Fonte: DEFIS/CGPA - Coordenac;;ilo-Geral de Planejamento e Acompanhamento da AC;;iloFiscal

Sigla da EFPC CNPB Tipo de patrocinio

BANESES 1998001229 Publica Estadual

CAFBEP 1993002138 Publica Estadual

ELETROCEEE 2002001456 Publica Estadual

FACEB 1993000429 Publica Estadual

FAPECE 1985001438 Publica Estadual

FUMPRESC 1995002518 Publica Estadual

FUNCASAL 1988002419 Publica Estadual

FUNTERRA 1994002565 Publica Estadual

PRECE 1983000183 Publica Estadual

1982002719 Publica Estadual
PREVIMINAS 1987000511 Publica Estadual

1982002638 Publica Estadual

CERES
1981000119 Publica Federal

1982000856 Publica Federal

ClBRIUS 1979000719 Publica Federal

ELETROS
1979002118 Publica Federal

2006001574 Publica Federal

FAPES 1979001529 Publica Federal

FUNCEF
1977000274 Publica Federal

2006003674 Publica Federal

GEAPPREVIDENCIA 1990001165 Publica Federal

INFRAPREV 1982000783 Publica Federal

PETROS
1970000147 Publica Federal

1970000147 Publica Federal

PORTUS
1978000529 Publica Federal

1978000529 Publica Federal

PREVDATA 1979000174 Publica Federal

PREVIIBB 1980000174 Publica Federal

PREVIRB 1977000118 Publica Federal



Sigla da EFPC CNPB Tipo de patrocinio

REAL GRANDEZA 1971000183 Publica Federal

2000003656 Publica Federal

2002001065 Publica Federal
REFER 1994000929 Publica Federal

2000003974 Publica Federal

1979000247 Publica Federal

SERPROS 1980001618 Publica Federal

SUPRE 2000007074 Publica Municipal

16.2 Informa~oes consolidadas sobre 0 exercicio e os resultados da fiscaliza~ao e do controle
das entidades de previdencia complementar patrocinadas pelas respectivas patrocinadoras,
conforme disposto no art. 25 da Lei Complementar n° 108/2001, realizados nos ultimos dois
anos

Informamos na tabela abaixo, a rela9ao de patrocinadores que encaminharam relat6rio de
auditoria a SPC, conforme previsto no art. 25 da LC n° 108/2001:

ENTIDADES QUE ENVIARAM 0 RELATORIO DE AUDITORIA DA PATROCINADORA NOS ULTIMOS
DOIS ANOS (2008 E 2009)

ENTIDADE PATROCINADOR Exercicio da fiscaliza~ao e
controle da patrocinadora

URBS - Urbaniza'Yilo de Curitiba S.A / COHAB - Cia de

ALPHA
Habita'Yilo Popular de Curitiba / IPPUC - Inst. de 2008Pesquisa e Planej. Urbano de Curitiba / Cia. de
Desenvolvimento de Curitiba S.A.

CENTRUS Banco Central do Brasil 2008
CERES Empresa de Pesquisa Agropecwlria 2008
COHAPREV COHAPAR 2008
FUNCOPEL COPEL 2008
FACHESF Cia. Hidroeletrica do Silo Francisco 2008
FUNCEF Caixa Economica Federal 2008
FUNDIAGUA CAESB-DF 2008
FUSESC Sco. do Estado de Santa Catarina - BESC 2008
METRUS Metro- SP 2008

PREVDATA Empresa de Tecnologia e Inform. da Previdencia Social- 2008
DATAPREV

PREVI-BB Banco do Brasil 2008
REGIUS BRB-DF 2008
SERPROS Servi'Yo Federal de Process. de Dados - SERPRO 2008
CAPAF Banco da Amazonia 2009
CAPEF Banco do Nordeste do Brasil 2009
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ENTIDADES QUE ENVIARAM 0 RELATORIO DE AUDITORIA DA PATROCINADORA N6's-:u,,~~~S
DOISANOS (2008 E 2009)

ENTIDADE PATROCINADOR Exercicio da fiscaliza~ao e
controle da patrocinadora

CENTRUS Banco Central do Brasil 2009
CERES EMBRAPA 2009
COHAPREV COHAPAR 2009
ELOS Eletrosul Centrais Eletricas SfA 2009
FABASA Empresa Bahiana Aguas Saneamento 2009
FAPECE Ematerce 2009
FIOPREV Funda<;ao Osvaldo Cruz 2009
FUNCEF Caixa Econ6mica Federal 2009
FUNDIAGUA CAESB-DF 2009
GEIPREV

Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - 2009GEIPOT
POSTALIS Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 2009
PREVI-BB Banco do Brasil 2009
PREVINORTE Centrais EIetricas Norte do Brasil 2009
REFER CBTU 2009
SERPROS SERPRO - Servi<;o Federal de Processamento de Dados 2009
Fonte: DEFIS/CGFD - Coordena9ilo-Geral de Fiscaliza9ilo Direta



17. INFORMA<;OES CONTABEIS

PRIEVIDENCIA SOCIAL
MINIST~RIO DA PREVID~NCIA SOCIAJ...

Declaro que os Demonstrativos Contabeis relativos ao exerClClOde 2009,
constantes do Sistema Integrado de Administra~o Financeira - SIAPI (Balan~ Or~amentario,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstra~o das Variac;6esPatrimoniais, previstos na Lei nO
4.320, de 17 de mar~ de 1964) e 0 demonstrativo levantado por unidade gestora responsavel -
UGR (valido apenas para as unidades gestoras nlio executoras), refletem a adequada situa~ao
or~amentaria, rmanceira e patrimonial da Secretaria de Previdencia Complementar - SPC do
Ministerio da Previdencia Social - SPCIMPS.

Declaro, igualmente, que estou dente das responsabilidades civis e profissionais
desta declara~o.

ROMEU~LVA
Coordenador de Contabilidade

CRC-DF4042



18. DECLARA<:::AO DE CORREI<:::AOREFERENTE A SPC

Considerando a regulamenta~ao do uso do Sistema de Gestiio de Processos
Disciplinares - CGU-PAD no ambito do Ministerio da Previdencia Social conforme Portaria nO
468, de 05 de dezembro de 2007;

Declaro que os processos administrativos disciplinares oriundos da Secretaria de

Previdencia Complementar - SPC encontram-se cadastrados no Sistema de Gestao de Processos

Disciplinares - CGU-PAD.




