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INTRODUCAO

Esse e 0 Relat6rio de Gestao (RG) apresentado ao Tribunal de Contas da Uniao
como prestayao de contas anual a que a Unidade Jurisdicionada (UJ) Secretaria de Politicas de
Previdencia Social - SPS - esta obrigada nos termos do art. 70 da Constituiyao Federal,
elaborado de acordo com as disposiyoes da Instruyao Normativa TCU nO57/2008, da Decisao
Normativa TCU nO100/2009 e da Portaria TCU nO389/2009.

o RG da UJ SPS esta estruturado de acordo com os itens constantes do Anexo II
da DN TCU nO100/2009. Dessa forma, apresenta os itens das partes A e B pertinentes ao tipo de
UJ (Orgao Publico da Administrayao Direta), quais sejam: 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14
da parte A, e 1 da parte B.

Entretanto, como a UJ SPS nao constitui Unidade Oryamentaria (UO) e, portanto,
nao executa oryamento, constatou-se que muitos dos itens propostos pela DN TCU n° 100/2009
nao se aplicam a realidade da unidade. E 0 caso de algumas informayoes solicitadas nos itens 2 e
3, e dos itens 5, 6, 7, 9, 12, 13 e 14 cia parte A.

as demais itens foram informados com a colaborayao de toda aSPS.



A - CONTEUDO GERAL

1 - INFORMAc;OES DE IDENTIFICAc;AO DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ)

TABELA 1 - IDENTIFICA<::AO DA UJ NO RELATORIO DE GESTAO INDIVIDUAL
Poder e Orgao de vincula.;ao

Poder: Executivo
Orgao de Vincula.;ao: Ministerio da Previdencia Social IC6digo SIORG: 001930

Identifica.;ao da Unidade Jurisdicionada

Denomina.;ao completa: Secretaria de Politicas de Previdencia Social

Denomina.;ao abreviada: SPS

C6digo SIORG: 002210 I C6digo LOA: nao se aplica I C6digo SIAFI: 330010

Situa.;ao: ativa
Natureza Juridica: 6rgao Publico - Administrayao Direta

Principal Atividade: Administrac;ao Publica, Defesa e Seguridade Social I C6digo CNAE: 8430-2/00

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

Endere.;o eletronico:

Pagina da Internet: http://www.previdencia.gov.br ou http://www.mps.gov.br
Endere.;o Postal: Esplanada dos Ministerios, Bloco F, 7° andar, sala 723, CEP 70059-900, Brasilia, DF.

Normas relacionadas a Unidade Jurisdicionada
Normas de cria.;ao e altera.;ao da Unidade Jurisdicionada

Decreto-Lei n° 8.742, de 19 de janeiro de 1946.

Outras norm as infralegais relacionadas a gestao e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Decreto n° 5.755, de 13 de abril de 2006, Decreto n° 6.417, de 31 de marc;o de 2008.

Manuais e publica.;oes relacionadas as atividades da Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras e GestOes relacionadas a Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas a Unidade Jurisdicionada

C6digo SIAFI Nome

330010 Secretaria Nacional de Previdencia Social
Gestoes relacionadas a Unidade Jurisdicionada

C6dil!o SIAFI Nome

00001 Tesouro Nacional
Relacionamento entre Unidades Gestoras e GestOes

C6digo SIAFI da Unidade Gestora COdil!o SIAFI da Gestao

- -

J

http://www.previdencia.gov.br
http://www.mps.gov.br


A Secretaria de Politicas da Previdencia Social - SPS, parte integrante da
estrutura do Ministerio da Previdencia Social, tern por atribui<;5es:

• atuar na formula<;ao da politica de previdencia social e na
supervisao dos programas e atividades das entidades vinculadas;

• atuar na proposi<;ao de normas gerais para organiza<;ao e
manuten<;ao dos regimes pr6prios de previdencia da Uniao, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

• elaborar e promover, em articula<;ao com os 6rgaos envolvidos, a
atualizayao e a revisao dos pIanos de custeio e beneficios da
Previdencia Social;

• orientar, acompanhar, normatizar e supervlslOnar as a<;5es da
previdencia social nas areas de beneficios e arrecada<;ao
previdenciaria;

• realizar estudos e subsidiar a formula<;ao de politicas, diretrizes e
panlmetros gerais do Sistema de Previdencia Social;

• acompanhar e avaliar as a<;5esestrategicas da previdencia social;
• promover a<;5es de desregulamenta<;ao voltadas para a

racionaliza<;ao e a simplifica<;ao do ordenamento normativo e
institucional da previdencia social;

• orientar, acompanhar, avaliar e supervisionar as a<;5es da
Previdencia Social nas areas do Regime Geral de Previdencia
Social;

• orientar, acompanhar e supervisionar os Regimes Pr6prios de
Previdencia Social dos servidores publicos e dos militares da
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

• aprovar pareceres tecnicos emitidos pelos Departamentos da
Secretaria.

• coletar e sistematizar informa<;5es previdenciarias;
• realizar estudos tecnicos necessarios ao aprimoramento dos

Regimes de Previdencia no Servi<;oPublico;
• realizar e assessorar a realiza<;ao de proj e<;5es e simula<;5es das

receitas e despesas dos regimes pr6prios de previdencia da Uniao,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

• prestar assistencia tecnica com vistas ao aprimoramento das bases
de dados previdenciarias, a realiza<;ao de diagn6sticos e a
elabora<;ao de propostas de reformas dos sistemas previdenciarios
no servi<;opublico;

• emitir pareceres para acompanhamento dos resultados apresentados
pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios
na organiza<;ao dos seus regimes de previdencia;

• fomentar a articula<;ao institucional entre as esferas de govemo e
materia de sua competencia; e



• coletar e sistematizar informa90es dos regimes de previdencia no
servi90 publico.

Comp5em a SPS os seguintes departamentos e coordena90es-gerais:
• Departamento do Regime Geral de Previdencia Social

• Coordena9ao-Geral de Estatistica, Demografia e Atmiria
• Coordena9ao-Geral de Legisla9ao e Normas
• Coordena9ao-Geral de Estudos Previdenciarios

• Departamento dos Regimes de Previdencia no Servi90 Publico
• Coordena9ao-Geral de Estudos Tecnicos, Estatisticas e

Informa90es Gerenciais
• Coordena9ao-Geral de Auditoria, Atmiria, Contabilidade e

Investimentos
• Coordena9ao-Geral de Normatiza9ao e Acompanhamento Legal

• Departamento de Politicas de Saude e Seguran9a Ocupacional
• Coordena9ao-Geral de Politica de Seguro Contra Acidentes do

Trabalho e Relacionamento Interinstitucional
• Coordena9ao-Geral de Monitoramento dos Beneficios por

Incapacidade

A SPS tern como objetivos, dentre outros, supervisionar, subsidiar tecnicamente e
orientar 0 sistema previdenciario brasileiro por meio da formula9ao de politicas e a90es
estrategicas, da realiza9ao de estudos e da elabora9ao de pareceres e acordos, em conformidade
com as competencias constantes no Decreto n° 5.755/2006.

1. Analise do mapa/plano estrategico da unidade ou do 6rgao em que a unidade esteja
inserida

Em 2009, a Previdencia Social lan90u seu "Plano Estrategico 2009-2015 -
Transformando partes para formar 0 todo". 0 Plano apresenta, de forma estruturada, como a
institui9ao enfrentara os desafios e alcan9ara os resultados desejados nos pr6ximos sete anos.
o modelo de planejamento seguido pela Previdencia Social esta baseado em um sistema
alicer9ado em uma gestao estrategica, a partir da analise de auto-avalia9ao, que leva em conta 0
modelo de excelencia da Gestao-Publica, visando 0 aprimoramento dos processos da
organiza9ao.

Buscando adotar as melhores tecnicas de gestao, a Previdencia Social optou pela
implanta9ao de urn modelo que possa estabelecer a estrategia em a9ao traduzida em resultados
mensuraveis, com a gestao de implementa9ao participativa e proativa de todos os envolvidos da
organiza9ao e foco na satisfa9ao de seus publicos de interesse.

Dentre os diversos modelos de gestao e tecnicas existentes no mercado, a
Previdencia Social identificou a metodologia Balanced Scored Card (BSC) para implementar 0
planejamento estrategico, por se aproximar de suas necessidades e trazer 0 planejamento para
pratica de comunicar a estrategia para as bases de forma clara e direta.



Por meio de estudos de cemirios e tendencias globais, da fo u a<;aoda Missao e
da Visao de Futuro, e da identifica<;ao dos publicos de interesse que se deseja atingir, foi
elaborado 0 mapa estrategico, composto par urn conjunto de objetivos estrategicos, que traduzem
a estrategia da Previdencia Social, como mostra a figura a seguir.

Mapa Estrategico da Previdencia Social
~

Garantlr prote<;ao ao trabalhador e sua familia, por melo de
sistema publico de politlCa prevldenCiana solldana, Incluslva e

sustentavei, com obJetlvo de promover 0 bem-estar social.

~; Ser reconheCida como patnmonlo do trabalhadorle-sua}~~
1 familia, pela sustentabilidade dos regimes prevldenclanos"el
, _ pei~ exce!enCia na gestao, cobert)J~_a,ejlt.7.nC!.!rp!Dl~:t~~

Fortalecer a credibilidade da
Previdencia Social junto a

sociedade

Promover 0 atendlmento
com quahdade e 0

reconhecimento automatico
do dlrelto

Aprlmorar a preven<;iio de
riscos ocupacionais e
mitigar as efeitos da
incapacidade taboral

lntenslficar a supervisao
das entidades fechadas de

previdencia complementar e
dos regImes pr6pnos

Fomentar politlcas de
indu~o de pessoas e de

sustentablhdade dos
rimes

Slmplificar e desburocratizar
normas e processos e

unlformizar procedlmentos

Fortalecer os controles
mternos, a gest~o de risco e

a 5eguran<;a InstltuclOnal

Desenvolver competencias
compativel5 com os

ObJetlVOSInsbtuClonalS

Etica
Respeito

Segurant;a
Transparencia

Profissionalismo
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Desenvolver cultura voltada
aos val ores, aos resultados

e a responsabilidade
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Desde 0 lan<;amento do Plano Estrategico, vem sendo feitos esfor<;os no senti do
de difundi-Io a todos os servidores da Previdencia Social, para que todos trabalhem em tomo dos
mesmos objetivos e, com isso, alcancem os resultados esperados mais rapidamente. Urn exemplo
disso sao os cursos a distancia que a Escola da Previdencia vem oferecendo aos servidores, como
o de Gestao Estrategica.

As a<;5es da SPS/MPS buscam a constru<;ao de uma Previdencia Social no pais
que garanta seguridade social aos trabalhadores(as) brasileiros(as) e suas familias, visando
garantir 0 aperfei<;oamento dos Regimes de Previdencia, Geral e dos Servidores Publicos, que
sejam tanto sustentaveis a medio e longo prazo do ponto de vista financeiro, como tambem a<;5es
visando a amplia<;ao da prote<;ao social no pais.

Cabe destacar as atividades de acompanhamento, tipicas da SPS/MPS. A primeira
delas e 0 acompanhamento da evolu<;ao das concess5es e emiss5es de beneficios previdenciarios,
que permite a detec<;ao de eventuais falhas legislativas e administrativas do processo de
concessao (que possibilitem pagamentos indevidos), ou ainda gargalos que estejam
representando dificuldades no acesso ao direito do segurado.



Ainda em relavao ao acompanhamento dos impactos que seguem tendo as
medidas de gestao adotadas pelo MPS, tanto as voltadas para 0 maior controle da concessao dos
beneficios quanta as enderevadas a melhoria do atendimento ao trabalhador segurado. Dessa
maneira, sac acompanhadas as informav5es sobre a concessao e a emissao de auxilios-doenva, 0

agendamento eletronico de atendimento, 0 honirio de atendimento das agencias, 0 tempo medio
de permanencia do segurado nas Agencias de Previdencia Social, 0 tamanho das filas, os
procedimentos medicos-periciais, entre outros.

No ambito do Regime Geral de Previdencia Social- RGPS - pode-se dizer que os
resultados de 2009 representaram, em certa medida, urna interrupvao do born momenta vivido
nos anos de 2007 e 2008. Por urn lado, 0 desempenho economico do Pais (que deveni fechar 0

ana sem crescimento economico, devido aos efeitos da crise financeira intemacional eclodida
ainda em 2008) fez com que a arrecadavao previdenciaria avanvasse em niveis inferiores ao
ocorrido nos ultimos anos; por outro, 0 impacto que as medidas de gestao tomadas a partir de
2005 (como a Cobertura Previdenciaria Estimada - COPES, a contratavao de medicos peritos e 0

Censo Previdenciario) comec;am a mostrar seus limites.
Ressalte-se, ainda assim, que, embora 0 Pais deva apresentar desempenho

economico bastante limitado, 0 desempenho do mercado de trabalho surpreendeu. Nos ultimos
12 meses (de Dezembro de 2008 a Dezembro de 2009), 0 numero de postos formais de trabalho
aurnentou 995,1 mil (3,11 %), segundo 0 CAGED.

Esse desempenho do mercado de trabalho possibilitou urn avanvo da arrecadavao
liquida real (Jan-Dez/2009 comparado com igual periodo do ano anterior, corrigido pelo INPC)
de 6,1% - resultado excelente, diante do cenario economico nacional e intemacional, mas
inferior, por exemplo, ao avanc;o real de 9,2%, entre 2008 e 2007.

Exatamente por isso a necessidade de financiamento do RGPS (NFPS) apresenta
consideravel aumento: sempre com referencia ao periodo de Janeiro a Dezembro, a comparac;ao
entre 2009 e 2008 indica urn crescimento de 12,6% da NFPS em termos reais (de R$ 38,7
bilh5es para R$ 43,6 bilh5es) e 17,6% em termos nominais (de R$ 36,2 bilh5es para R$ 42,9
bilh5es) (cf. Gnifico 1).

GRAFICO 1 - EVOLU<;Ao DA NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO DO RGPS DE 2004
A 2009 (EM R$ BILHOES CORRENTES OU NOMINAIS)



Registre-se, de qualquer maneira, que a NFPS em 2009 esta .
inferior ao de 2007, em termos correntes, e inferior ao de 2006, em termos reais.

o crescimento da necessidade de financiamento, em urn cemirio em que 0 PIB
permaneceu estavel em termos reais, resultou no crescimento do deficit como proporyao do PIB.
Dessa mane ira, a necessidade de financiamento passou de 1,20% do PIB para 1,41% -
encontrando-se, entretanto, abaixo dos patamares encontrados entre 2004 e 2007 (cf. Gnifico 2).

GRAFICO 2 - EVOLU<;Ao DA NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO DO RGPS DE 2004
A 2009, COMO PROPOR<;Ao DO PIB
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A reversao da queda da necessidade de financiamento como proporyao do PIB,
em 2009, ocorreu em larga medida em funyao da crise financeira intemaciona1, que teve
consequencias para 0 PIB brasi1eiro e reduziu 0 ritmo de crescimento do emprego formal e da
arrecadayao previdenciaria liquida real (cf. Grafico 3).

Do lado das despesas, a evoluyao esta abaixo do nivel observado em 2004, mas os
efeitos das medidas gerenciais adotadas em 2005 (como a COPES, a contratayao de medicos
peritos e 0 Censo Previdenciario) parecem nao estar sendo suficientes para manter 0 ritmo de
expansao dos beneficios emitidos observado em 2006 e 2007, anos em que essa expansao foi de,
respectivamente, 2,3% e 1,9% (cf. Grafico 4).

Note-se que a imp1antayao do COPES e a substituiyao dos medicos peritos
credenciados por funcionarios concursados continua produzindo efeitos. 0 numero total de
beneficios de auxilio-doenya (previdenciario e acidentario), que foi de 1,24 milh6es em
dezembro de 2009, era de 1,31 mi1h6es no mesmo mes de 2008 (urna diminuiyao de 5,7%),
reduyao superior a observada entre dezembro de 2008 e dezembro de 2007 (4,8%) (cf. Grafico
5).



GRAFICO 3 - vARIA<;AO ANUAL DO PIB, EMPREGO FORMAL
PREVIDENCIARIA DE 2004 A 2009 (EM %)
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Fonte: SPS/MPS, IBGE e CAGED/MTE.

Ocorre que outras medidas, como 0 Censo Previdenciario, deixaram de fato de
apresentar efeitos novos e, por outro lado, a emissao de beneficios que apresentam impacto
significativo sobre as despesas (como e 0 caso da aposentadoria por tempo de contribui<;ao,
concedida em geral para urn publico relativamente jovem e com maiores salarios) tern se
expandido acima da media. Com efeito, a emissao das aposentadorias por tempo de contribui<;ao
variou 4,8% entre dezembro de 2009 e dezembro de 2008.

GRAFICO 4 - VARIA<;AO ANUAL DO NUMERO DE BENEFICOS DO RGPS EMITIDOS
DE 2004 A 2009 (POSI<;AO DE DEZEMBRO CONTRA DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR

EM%)



GRAFICO 5 - EVOLU<;Ao QUANTIDADE DE AUXILIO-DOEN<;A EMITIDO
(PREVIDENCIARIO E ACIDENTARIO) 2003 A 2009 EM MILHARES
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Fonte: SPS/MPS.

Muitos foram OS avan<;os registrados no campo das rela<;oes intemacionais da
Previdencia brasileira ern 2009. Esses avan<;os nao se limitam apenas a negocia<;ao de novos
acordos intemacionais, mas tambem ao reconhecimento de docurnentos intemacionais de relevo,
apoio a elabora<;ao de novas diretrizes e a coopera<;ao tecnica ern conjunto corn a Agencia
Brasileira de Coopera<;ao - ABC, do Ministerio das Rela<;oes Exteriores.

Ern termos de novos acordos intemacionais, 0 ano de 2009 trouxe a conclusao e a
assinatura dos Acordos corn a Belgica e corn a Alemanha. Ambos sao importantes pela
significativa colonia brasileira que habita esses paises, e pelas rela<;oes economicas.
Adicionalmente, sao os primeiros acordos intemacionais novos corn paises europeus feitos
depois de urn longo periodo sem negocia<;oes, no qual muitas altera<;oes das normativas
europeias ocorreram, de sorte que a experiencia acumulada permitini ao MPS aprofundar novos
acordos corn outros paises do continente europeu no futuro. Ern rela<;ao ao Japao, aos Estados
Unidos e ao Canada, houve progressos significativos nas negocia<;oes de acordos
previdenciarios, concluindo-se as tratativas corn 0 Canada, cujo acordo podera ser subscrito ern
2010. Tambem foi atualizado 0 acordo corn Cabo Verde, que aguarda oportunidade de
subscri<;ao. POI fim, 0 Presidente Lula fez, na Cupula Iberoamericana de EstOIil, Portugal, 0

deposito da ratifica<;ao do Acordo Multilateral Iberoamericano de Seguridade Social, para 0 qual
foi concluida, ern 2009, a negocia<;ao do Ajuste Administrativo, 0 que permitira sua
operacionaliza<;ao ern 2010.

Quanto a rela<;ao corn organismos intemacionais, no campo previdenciario, cabe
destacar que 0 Brasil ratificou a Conven<;ao 102 da Organiza<;ao Intemacional do Trabalho -
OIT, de 1952, instrurnento por meio do qual 0 pais se compromete corn padroes minimos do
sistema de seguridade social. Essa ratifica<;ao teve repercussao intemacional significativa, a
ponto de 0 Brasil ser convidado a presidir reuniao tripartite, realizada ern setembro de 2009, ern
Genebra, corn 0 objetivo de eiaborar a proposta do Piso Social Basico, uma abordagem para
coordena<;ao de politicas previdenciarias e assistenciais na expansao da cobertura no mundo
proposta que conta corn 0 apoio explicito e declarado do Brasil.



Finalmente, cabe destacar a cooperayao tecnica internacio articulayao com
a ABC, que progrediu em divers as frentes em 2009. Primeiramente, no campo dos projetos
bilaterais, concluiu-se a cooperayao com Cabo Verde, vi sando a alterayao do desenho do regime
de previdencia dos servidores publicos, incluindo calculo atuarial e elaborayao de proposta de
nova legislayao. Tambem foi dada sequencia it relayao com Timor Leste por meio de visita de
dois tecnicos que elaboraram urna nota tecnica, posteriormente, elencando as principais questoes
que aquele pais teni de enfrentar na construyao de urn regime previdenciario proprio. Ja na
cooperayao triangular, a ABC assinou com a olT programa de cooperayao tecnica suI-suI no
campo da seguridade social, em beneficio de paises latino-americanos, e tendo por objetivo 0

cumprimento da Agenda Hemisferica do Trabalho Decente, cooperayao que sera desenvolvida
nos anos 2010 e 2011.

No ambito da Coordenayao-Geral de Estatistica, Demografia e Atuciria (CGEDA)
foram produzidos e divulgados (disponiveis na pagina do MPS, na internet) os Boletins
Estatisticos de Previdencia Social, uma publicayao mensal da SPS, elaborados pela propria
CGEDA, que apresenta uma coletanea de dados sobre beneficios e arrecadayao da Previdencia
Social, 0 fluxo de caixa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, ainda, informayoes de
indicadores economicos e dados populacionais. Tambem foi lanyado 0 Anucirio Estatistico da
Previdencia Social, com vastas informayoes sobre beneficios, fluxo de caixa, cobertura
previdenciaria e outros, com dados ate 2008 (tambem disponivel na pagina do Ministerio na
internet). Foi produzido, ainda, 0 Anuario Estatistico de Acidentes do Trabalho - AEAT 2008,
com dados detalhados sobre acidentes do trabalho registrados e liquidados.

No ambito da Coordenayao-Geral de Legislayao e Normas - CGLN, no campo da
analise de proposiyoes legislativas em tramitayao no Congresso Nacional; de analise de
demandas do INSS, de segurados e de diversos orgaos, bem como necessidade de emissao de
Notas Tecnicas como forma de esclarecimento mais detalhado de temas que envolvem a
previdencia; minutas de decretos, portarias, medidas provisorias; leis; foram expedidos cerca de
360 pronunciamentos; de 344 pronunciamentos emitidos para atender a demandas recebidas via
e-mail; de 1000 atendimentos a segurados e contribuintes; de 92 participayoes em reunioes
tecnicas; de 30 atualizayoes de folders, textos e cartilhas; ministradas 10 palestras; e 6
participayoes em congressos internacionais e semincirios.

Tambem cabe destacar urn trabalho intenso do ponto de vista das negociayoes,
como suporte tecnico it Coordenayao de Assuntos Internacionais, com vistas it celebrayao de
Acordos Internacionais de Previdencia Social, com Alemanha; Canada; Colombia; Estados
Unidos da America; Japao; Luxemburgo; Cabo Verde; e China; suporte tecnico it Assessoria de
Assuntos Internacionais quando solicitado por parlamentares esclarecimentos sobre a legislayao
previdenciaria como urn todo ou em casos especificos de proposiyoes legislativas.

Entre as ayoes e atividades da Secretaria de Politicas de Previdencia Social, no
ambito do Departamento do Regime Geral de Previdencia Social, tambem cabe destacar a
participayao efetiva da CGLN em reunioes multilaterais do SGT -10 (Subgrupo de Trabalho
sobre relayoes de emprego, saude e seguridade social); participayao na construyao do Modulo
Cadastro dos Segurados Especiais no CNIS; medidas na Regulamentayao das rotinas e
procedimentos do CoMPREV (Compensayao Previdenciaria); participayao no Grupo de
Trabalho Interministerial da Pesca; participayao no Grupo de Trabalho Interministerial da Pessoa
com Deficiencia; participayao na Comissao da Hanseniase, na analise de 451 processos
concessorios de beneficios; participayao na Comissao Nacional para Erradicayao do Trabalho
Infantil- CoNAETI; participayao na Comissao Nacional para Erradicayao do Trabalho Escravo



- CONATRAE; participayao no Grupo de Trabalho Interministerial rabalhadores da
Construyao Civil; participayao no Grupo de Trabalho Interministerial Previdencia dos
Trabalhadores da Construyao Civil/CND; participayao nas discussoes do Projeto Informalidade e
Cidadania no trabalho: articulayao de ayoes e politicas para 0 desenvolvimento com inclusao
social (financiado pelo BID e coordenado pelo DIEESE); participayao no Grupo de Trabalho
Interministerial constitutivo do Comite Executivo para a Agenda Nacional do Trabalho Decente,
alem de outros grupos e comissoes; analise de proposiyoes legislativas afetas a area
previdenciaria; elaborayao de propostas legislativas de interesse do poder executivo na area
previdenciaria com vistas ao aprimoramento da legislayao para coibir fragilidades legislativas
que permitem fraude.

A CGLN colaborou tambem com a produyao do volume 30 da Coleyao
Previdencia Social "Previdencia Social: Reflexoes e desafios", alem de elaborar a "Cartilha do
Trabalhador" - tarefa estipulada pelos membros do SGT -10 como forma de orientar e esclarecer
direitos previdenciarios e trabalhistas dos trabalhadores - livre transito do trabalhador no ambito
do MERCOSUL.

No ana de 2009, a Coordenayao-Geral de Estudos Previdenciarios sistematizou as
informayoes necessarias para a divulgayao mensal do resultado do RGPS e publicou os
resultados do RGPS nos Informes da Previdencia Social, disponiveis no sitio do MPS. Produziu
ainda notas tecnicas sobre assuntos variados sob demanda extema e intema ao MPS.

Em novembro de 2009, recebeu as prirneiras versoes dos Relatorios finais das
pesquisas "A Expansao do Emprego Formal sob a Otica das Empresas", "Aprofundamento do
Diagnostico do Simples" e "Uma analise da contribuiyao dos trabalhadores por conta-propria
para a previdencia social entre 1992 e 2007", conforme previsto nos Subprojetos 1, 2 e 4 do
Termo de Referencia Previdencia e Mercado Formal de Trabalho, no ambito do Termo de
Cooperayao Tecnica entre 0 MPS e 0 Instituto de Pesquisa Econ6mica Aplicada - IPEA. Os
relatorios estao em exame na Coordenayao-Geral de Estudos Previdenciarios, que eventualmente
podera ainda sugerir pequenas altera90es antes da finaliza9ao das pesquisas. Ainda no ambito do
acordo com 0 IPEA, em dezembro de 2009 foi firmado termo aditivo que adicionou as pesquisas
que a institui9ao vai desenvolver no ana de 2010 em parceria com 0 MPS dois ternas:
"Ouvidoria-Geral da Previdencia Social" e "Inter-rela90es entre a previdencia e as questoes
regionais" .

No caso da a9ao nO2274 (Assistencia Tecnica as Reformas dos Regimes Proprios
de Previdencia) registra-se que os resultados das execu90es fisicas e financeiras nao atingiram ao
originariamente previsto em decorrencia da nao efetiva9ao da contrata9ao de empresa(s) para a
realiza9ao de recadastramento dos servidores ativos e inativos, bem como de pensionistas,
previstas para ocorrer em 3 (tres) lotes, dos diversos poderes estaduais (executivo, legislativo e
judiciario) dos Estados e do Distrito Federal, no ambito do Programa de Assistencia Tecnica para
a Reforma dos Sistemas Estaduais de Previdencia (PARSEP II), que resultaria na implanta9ao do
Sistema Integrado de Informa90es Previdenciarias (SIPREV) nos orgaos gestores de regimes
proprios e nos variados poderes estaduais e no DF.

A previsao para contratayao nao se efetivou basicamente pelo fato de que os
pre90s ofertados pelos participantes extrapolaram os limites previstos e disponibilizados para os
servi90s pretendidos, no tocante a 2 (dois) lotes, enquanto que em rela9ao ao outro lote (30)
surgiram quest5es impeditivas para a celebra9ao imediata do contrato no exercicio de 2009.

Cabe destacar a realiza9ao de trabalhos, publica90es, avalia90es atuariaiS~
workshops e palestras com 0 objetivo de auxiliar na implementa9ao da normatizayao dos regimes
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pr6prios e complementares dos servidores publicos, considerando-se as tra rmayoes ocorridas
e a grande extensao do pais como elementos que ensejam maiores esforyos na busca pelo alcance
de adequayao desse Regime.

Na Ayao de Auditoria dos Regimes Pr6prios dos Servidores Publicos (n° 2276),
assim como nos anos anteriores, em 2009, foi desenvolvido urn cronograma para a realizayao de
auditorias buscando verificar 0 cumprimento dos requisitos normativos referentes a organizayao
e funcionamento dos Regimes Pr6prios de Previdencia Social - RPPS, com a elaborayao do
plano anual de auditoria peri6dica nos termos do manual aprovado pela OI/SPS/MPS nO01, de
16 de maio de 2007 que, alias, vem sempre sendo atualizado e modemizado na busca de
adequayao as melhorias constantes dos processos 0 que culminara, ja no inicio do exercicio de
2010, em urn novo manual mais modemo, atualizado e pragmMico.

Nesse contexto, os resultados continuaram em uma vertente bastante positiva no
exercicio de 2009, tendo em vista as ayoes de auditorias realizadas com 0 intuito de identificar
possiveis impropriedades na gestao dos RPPS, no curnprimento da legislayao aplicada,
especialmente a Constituiyao Federal e a Lei nO 9.717/98. Assim, no cumprimento da
competencia legal do Ministerio da Previdencia Social- MPS, em 2009, para urna meta de 350
auditorias diretas previstas, foram realizadas mais de 390 ayoes nos Estados e Municipios,
gerando a emissao de igual numero de Notificayoes de Auditoria Fiscal - NAF; 315 Processos
Administrativos Previdenciarios - PAP com 0 estabelecimento do contencioso administrativo,
regulamentado pela OI/SPS/MPS nO02, de 11 de junho de 2008; 235 Representayoes a Tribunais
de Contas Estaduais, Ministerios Publicos Estaduais e Federal, Controladoria Geral da Uniao,
Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Instituto Nacional do Seguro
Social- INSS.

Em decorrencia das ayoes de auditoria direta e estabelecimento do contencioso
administrativo, no exercicio de 2009, foram proferidas mais de 750 decisoes administrativas em
PAP (Decisoes Notificayoes, Decisoes de Recursos e Despachos Decis6rios), alem da emissao
de pareceres e informayoes em processos judiciais interpostos pelos entes federativos.

Para 2010, a meta e auditar pelo menos 300 RPPS, preferencialmente, por meio
do suporte de sistema corporativo de planejamento e execuyao de auditoria direta e do controle
dos processos administrativos previdenciarios, ja demandado a Dataprev, porem ainda pendente
de atendimento. Vale novamente ressaltar que, enquanto nao se dispoe de urn sistema
corporativo integrado as bases de dados conforme demandado, foi desenvolvido intemamente
urn Aplicativo provis6rio que vem permitindo a elaborayao do planejamento, acompanhamento e
controle das auditorias diretas e do PAP.

A meta de 2010 esta inferior a de 2009 em razao da previsao de reduyao do
quantitativo de auditores na supervisao dos RPPS, por motivo de aposentadorias, contudo sem a
previsao de inclusao de novos servidores no quadro do Departamento dos Regimes de
Previdencia no Serviyo Publico - DRPSP, dada a resistencia de liberayao pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em que pese a previsao na Lei n° 11.457/07.

Em 2009, foi desenvolvido e encontra-se em processo de implantayao, tambem
como soluyao provis6ria, 0 Aplicativo de Atuaria, nao corporativo, com a finalidade de
acompanhar e controlar os procedimentos de auditoria dos entes no que tange ao equilibrio
financeiro e atuarial. Trata-se de uma ferramenta com acessibilidade intema e extema para os
Auditores Fiscais que, entre outras funyoes, possibilita a emissao da Notificayao de
Irregularidade Atuarial - NIA, cientificando 0 gestor das incorreyoes do plano previdenciario
mediante re1at6rio circunstanciado, expondo divergencias de valores e ou ayoes requeridas com
vistas ao efetivo dimensionamento dos compromissos, tanto do custeio - com detalhamento do
custo normal e suplementar -, quanta da carteira de beneficios instituidos pelo RPPS, com vistas
a evidenciar 0 equilibrio do plano com fulcro nos parfunetros tecnicos e nas normas que regem a



materia (especialmente a Constitui<;ao Federal, Lei n° 9.717/98 e L 101/2000). Nesse
contexto, vale frisar que, embora seja 0 Ministerio da Previdencia Social - MPS 0 responsavel
pelas defini<;oes e orienta<;oes politicas previdenciarias no Pais, inclusive sobre 0 cumprimento
do preceito constitucional previsto nos art. 40 e 201 da necessidade de observancia do Equilibrio
Financeiro e Atuarial pelos sistemas de previdencia social, 0 ministerio nao dispoe de
profissionais de carreira com forma<;ao especifica em seu quadro de servidores, por exemplo,
atuarios, dem6grafos e estatisticos.

Durante 0 exercicio, como dito, bus cando a implementa<;ao de mecanismos de
sustentabilidade dos RPPS, em cumprimento a exigencia constitucional de observancia do
Equilibrio Financeiro e Atuarial, foram analisados todos os regimes pr6prios ativos e emitidas
mais de 1000 NIA e consequente amilise das informa<;oes recebidas (em andamento), alem da
gestao de contrato de coopera<;ao tecnica no ambito do PREVMUM na realiza<;ao de 17
avalia<;oes atuariais de municipios participantes e avalia<;ao atuarial do RPPS da Uniao, que
embora seja de responsabilidade regimental do Ministerio do Planejamento, vem sendo realizada
pe1a SPs.

Segundo ensina a legisla<;ao, especialmente a Lei nO 9.717/98 e a LRF LC nO
101/2000, 0 patrimonio dos RPPS devem ser segregados em rela<;ao ao ente federativo. Nesse
contexto, em 2009, foram analisadas mais de 1.600 demonstra<;oes contabeis apresentadas pelos
RPPS, de forma a evidenciar 0 curnprimento das exigencias legais e normativas quanta a
organiza<;ao e funcionamento desses regimes previdenciarios. Nessa area, vale ainda ressaltar a
efetiva participa<;ao nos grupos de trabalho instituidos pela Secretaria do Tesouro Nacional e
Secretaria do Or<;amento Federal com objetivo de estudar e redefinir as estruturas da
contabilidade publica nacional, culminando com a melhor evidencia<;ao das contas da
previdencia dos servidores publicos nos diversos demonstrativos da LRF e Lei 4.320/1964, bem
como no novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP.

Certamente atrelado as a<;oesde acompanhamento e supervisao, merece destaque
o incremento do montante dos recursos garantidores dos beneficips oferecidos pelos RPPS em
urna perspectiva de sustentabilidade em medio e longo prazos, aplicados no mercado financeiro,
cujas cifras, ao final de 2009, ultrapassam os R$ 42 bilhoes, 0 que significa urn crescimento
superior a 12% em rela<;ao ao ana anterior, mesmo diante das adversidades promovidas pela
crise financeira mundial no segundo semestre de 2008. Esses investimentos foram feitos no
contexto da Resolu<;ao do Conselho Monetario Nacional nO 3.506, de 27/10/2007, quanta a
distribui<;ao de recursos pelos segmentos permitidos, sendo que, a partir de outubro de 2009,
estao submetidos as regras da Resolu<;ao 3.790/2009.

Por constituir requisito para as aplica<;oes dos recursos financeiros dos RPPS a
obrigatoriedade da elabora<;ao da Politica de Investimentos, foram analisados, no decorrer do
exercicio de 2009, mais de 2000 Demonstrativos da Politica de Investimentos dos RPPS, que
tambem, para os detentores de mais de cinco milhoes de reais em dezembro de 2007, tiveram de
comprovar que os responsaveis pela gestao dos recursos financeiros tivessem sido certificados
por entidade de autorregula<;ao do mercado financeiro e de capitais, exigindo assim a analise de
cerca de 580 RPPS quanta a essa obriga<;ao. Importante ressaltar que, no final de 2009, 95% do
montante dos recursos dos RPPS estao sob a gestao de pessoas com certifica<;ao emitida por
entidade do mercado financeiro e de capitais do Pais, especialmente CPA-10/ANBID.

Buscando 0 aperfei<;oamento tecnico do minguado quadro de servidores atuantes
na auditoria dos RPPS, tern sido frequente a realiza<;ao de cursos e treinamentos dirigidos a esse
contingente, especialmente aos Auditores Fiscais com atua<;ao nas auditorias diretas e analise de
processos, por exemplo, nas areas de contabilidade, atuaria e investimentos. Nessa dire<;ao, ou
seja, na busca da melhor profissionaliza<;ao, de urn total atual de 32 Auditores Fiscais atuantes n)
auditoria direta, 23 obtiveram a Certifica<;ao CPA-10 da Associa<;ao Nacional dos Bancos de
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Investimento - ANBID, atual AMBIMA - Associavao Brasileira das
Financeiro e de Capitais, alem de 02 servidores administrativos.

Voltando a area de auditoria, vale novamente registrar 0 avanvo qualitativo e
quantitativo obtido em funvao de uma serie de medidas adotadas a partir de 2005, tais como: a
transferencia da auditoria para a Secretaria de Politicas de Previdencia Social, ja que
anteriormente era realizada peia entao Secretaria da Receita Previdenciaria; criavao e
estruturavao da Coordenavao-Geral de Auditoria, Atuaria, Contabilidade e Investimentos com
uma coordenavao especifica de auditoria direta que, embora com 0 reduzido efetivo atual de
apenas 32 auditores distribuidos por varias regioes (quadro esse em processo de mais redw;ao,
como dito, pela saida de servidores, especialmente em razao de aposentadorias), vem
conseguindo contribuir para a consolidavao dos regimes pr6prios de previdencia dos servidores
publicos pelo Pais afora. Alem disso, a auditoria indireta, com a melhoria dos procedimentos e
mecanismos de controle, em que pese a insuficiencia de sistemas informatizados corporativos,
vem sistematicamente em urn processo de evoluvao, mediante acompanhamento e controle dos
dados enviados eletronicamente e, certamente, como dito, pela realizayao de treinamentos e
cursos de capacitavao dos auditores nas areas de atuaria, contabilidade e investimentos, alem da
ampliavao dos conhecimentos dos gestores mediante cursos, palestras e seminarios, inclusive
pel a integrac;ao aos cursos de formavao presencial e a distancia promovidos pela Escola
Fazendaria da Secretaria da Receita Federal, a partir do exercicio de 2009.

As abrangencias e dimensoes dos RPPS demandam do Ministerio da Previdencia
Social, por intermedio da Secretaria de Politicas de Previdencia Social, a atuavao efetiva como
6rgao regulador e supervisor, pois esses tendem a ser um instrumento importante para a melhoria
das contas publicas no Brasil, dado 0 seu potencial de geravao de poupanva intema, mediante a
expansao dos ativos administrados pelos regimes pr6prios, 0 que permitira, em medio e longo
prazos, aos entes publicos atenderem a contento as demandas previdenciarias dos servidores
publicos brasileiros, cumprindo assim, 0 que orienta a Carta Magna.

Os dados a seguir dispostos evidenciam a importancia dos RPPS para 0

desenvolvimento econ6mico e social do pais:
- Mais de 1.900 Regimes Pr6prios de Previdencia Social estaduais (todos os 26

Estados) e municipais (maiores municipios, principalmente), alem da Uniao e Distrito Federal;
- Mais de R$ 42 bilhoes de reservas financeiras aplicadas no mercado financeiro,

portanto, poupanva intema do Pais, com estupendo potencial de crescimento e aplicavao na
economia real;

- Mais de 9 milhoes de servidores ativos, inativos e pensionistas.
No ambito de atuavao da Coordenavao-Geral de Normatizavao e

Acompanhamento Legal, em relavao a avao 2276, podem-se destacar diversas atividades
realizadas durante 0 ana de 2009.

Primeiramente, chama-se a atenvao para 0 grande volume de analises das
legislavoes encaminhadas ao MPS pelos Estados, Distrito Federal e Municipios, que no ana de
2009 montou em 6.121 analises. Essas legislavoes encaminhadas tratam, principalmente, de
criavao e ou reestruturavao de regimes pr6prios de previdencia, definivao de regras de concessao,
calculo e reajustamento de beneficios e fixavao de aliquotas de contribuivao. Essa analise e de
suma importancia para verificavao do atendimento dos principios constitucionais previstos no
artigo 40 da Constituivao Federal e legislavao infraconstitucional, peios RPPS, sendo 0 resultado
de tal analise, 0 responsavel pela certificavao de regularidade previdenciaria de cada regime.

Do resultado dessa analise, em atendimento ao prescrito no artigo 9° da lei
9.717/99, que determina ao Ministerio da Previdencia Social a atribuivao de orientar,
acompanhar e supervisionar os regimes pr6prios de previdencia social dos servidores publicos da
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, foram encaminhadas aos entes



publicos 640 notificayoes de irregularidade, acompanhadas tambem da orientayao de como
proceder para a correta adequayao.

Para supervisionar 0 cumprimento do carMer contributivo, as ayoes foram
direcionadas para 0 acompanhamento do repasse ao RPPS das contribuiyoes incidentes sobre a
remunerayao dos segurados. E importante destacar que 0 acompanhamento do efetivo repasse de
tais contribuiyoes e feito par meio da analise do documento denominado comprovante de repasse
e recolhimento e dos termos de Acardo de Parcelamento de Debitos firmados.

Durante 0 ana de 2009 foram analisados mais de 24.000 comprovantes de repasse
e recolhimento, alem de 550 Termos de Acordo de Parcelamento de Debitos. Do resultado dessa
analise foram emitidas 2.965 notificayoes de irregularidade. E imperativo destacar que esse
acompanhamento possibilitou que os regimes pr6prios dos estados e municipios iniciassem ou
fomentassem sua poupanya previdenciaria, 0 que resultou em importante participayao no
mercado financeiro, ja que 0 volume de recursos amealhados pelos RPPS vem crescendo
significativamente, possibilitando 0 atendimento de outro importante principio estabelecido na
Carta Magna, 0 equilibrio financeiro e atuarial.

Durante 0 ana de 2009, cresceu muito 0 numero de ayoes judiciais impetradas
pelos entes da federayao que se encontravam em situayao irregular perante 0 MPS, buscando a
obtenyao do Certificado de Regularidade Previdenciaria - CRP, ainda que por decisao liminar, 0

que gerou a elaborayao de 75 pareceres contendo as informayoes de fato e de direito que
embasam as analises feitas pelo Ministerio, mostrando ao judiciario as razoes da nao emissao do
referido certificado, garantindo, dessa forma, 0 fiel cumprimento dos preceitos estipulados pel a
Lei 9.717/98.

Cumpre destacar ainda a avalanche de Mandados de Injunyao impetrados pelos
segurados e associayoes de segurados de todo pais, em razao da falta de normatizayao par parte
do govemo federal, em relayao aos beneffcios de aposentadoria especial dos servidores publicos
nos casos de: a) portadores de deficiencia; b) os que exercem atividades de risco; c) sujeitos a
atividades que prejudiquem a saude ou a integridade ffsica, conforme estabelecido no § 4°, do
art. 40, da CF, com a redayao dada pela Emenda Constitucional 47/2005. Essa demanda gerou a
necessidade de prestayao de informayoes ao Judiciario, que constam em mais de 150 pareceres.

Das divers as atividades desenvolvidas pela CGNAL, alem das citadas nos
paragrafos anteriores, destaca-se, ainda, a conclusao de 184 acordos de cooperayao tecnica, para
fins de operacionalizayao da compensayao previdenciaria, a resposta de 165 consultas dos entes
e segurados formuladas via oficio ou correio eletr6nico e formulayao de 43 pareceres oriundos
de solicitayao dos entes, relat6rios de fiscalizayao ou assistencia tecnica.

Destaca-se tambem a participayao de servidores da Coordenayao como
palestrantes e debatedores em diversos eventos relativos a Previdencia do Servidor Publico, tais
como seminarios, congressos e reunioes tecnicas com dirigentes dos diversos RPPS, servidares e
membros do govemo.

Por fim, cumprindo a atribuiyao de normatizar, foram elaboradas e publicadas as
seguintes portarias e orientayoes normativas abaixo indicadas, sem deixar de mencionar a
participayao por meio de formulayao de notas e textos em diversos livros que versam sobre
previdencia social, como par exemplo, 0 livro "Opyoes e Rumos da previdencia Social":

- Portaria n° 083/2009 que altera as portarias n° 204 e 402 de 2008;
- Portaria nO 230/2009 que alterou dispositivos acerca do regramento sobre

parcelamentos da portaria n° 402/2008;
- Portaria n° 298/2009 que alterou dispositivos acerca do regramento

parcelamentos da portaria nO402/2008;
- Orientayao Normativa n° 02/2009;
- Orientayao Normativa n° 03/2009;



Finalmente, em relayao aos resultados do projeto 5645- Implantayao do Sistema
Integrado de Informayoes Previdenciarias/SIPREV caberia destacar a sua execuyao fisica plena
(100%). Nao havera, portanto, mais nenhuma execuyao fisica e/ou financeira desse Projeto a
partir de julho de 2009.

o Departamento de Politicas de Saude e Seguranya Ocupacional - DPSO,
subordinado aSPS, foi mais uma iniciativa do Govemo Federal para criar no Pais uma cultura de
prevenyao de acidentes de trabalho e de doenyas ocupacionais. A saude e a seguranya no
trabalho ganham cada vez mais importancia para a Previdencia Social, diante da grande
diversidade dos processos de trabalho e dos riscos a eles relacionados. A adoyao de politicas
preventivas e necessaria para se combater as causas das doenyas ocupacionais, acidentes e
demais causas que incapacitam as pessoas para 0 trabalho. 0 DPSO e constituido por duas
Coordenayoes-Gerais: a Coordenayao-Geral de Politica de Seguro Contra Acidentes do Trabalho
e Relacionamento Interinstitucional - CGPST e a Coordenayao-Geral de Monitoramento dos
Beneficios por Incapacidade - CGMBI.

o DPSO tern entre suas competencias:
1- subsidiar a formulayao e a proposiyao de diretrizes e normas relativas a

interseyao entre as ayoes de seguranya e saude no trabalho e as ayoes de fiscalizayao e
reconhecimento dos beneficios previdenciarios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho;

II- coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar as ayoes do Regime Geral de
Previdencia Social, bem como a politica direcionada aos Regimes Pr6prios de Previdencia
Social, nas areas que guardem inter-relayao com a seguranya e saude dos trabalhadores;

III- coordenar, acompanhar e supervisionar a atualizayao e a revisao dos PIanos de
Custeio e de Beneficios, em conjunto com 0 Departamento do Regime Geral de Previdencia
Social, relativamente a temas de sua area de competencia;

IV- desenvolver projetos de racionalizayao e simplificayao do ordenamento
normativo e institucional do Regime Geral de Previdencia Social, nas areas de sua competencia;

V- realizar estudos, pesquisas e prop or ayoes formativas visando ao
aprimoramento da legislayao e das ayoes do Regime Geral de Previdencia Social e dos Regimes
Pr6prios de Previdencia Social, no ambito de sua competencia;

VI- prop or, no ambito da previdencia social e em articulayao com os demais
6rgaos envolvidos, politicas voltadas para a saude e seguranya dos trabalhadores, com enfase na
proteyao e prevenyao; e

VII- assessorar a Secretaria de Politicas de Previdencia Social nos assuntos
relativos a area de sua competencia.

No ambito dos Termos de Cooperayao que 0 DPSO executou em parceria com a
Universidade de Brasilia (UnB), ocorreu, durante todo 0 ana de 2009, 0 processo de
aperfeiyoamento da nova metodologia do FAP. Devido a distoryoes detectadas no Decreto nO
6.042/2007 e nas resoluyoes a respeito do Conselho nacional da Previdencia Social, e fruto do
Termo de Cooperayao com a UNB, atraves do Laborat6rio de Psicologia do Trabalho (LPT),
foram feitas divers as simulayoes, comparativos intemacionais, discutiu-se amplamente com os
atores sociais no Conselho da Previdencia uma nova metodologia, que culminou com a
Resoluyoes nO1.308 e n° 1.309 do CNPS. Em base dessas resoluyoes foi editado do Decreto n°



6.597, de 09 de setembro de 2009, e posteriormente no final de setembro 0 divulgados os
resultados dessa politica, que alem de fazer novo reenquadramento do SAT, atual RAT (Riscos
Ambientais do Trabalho), definiu a nova parametriza~ao da flexibiliza~ao das aliquotas do SAT,
fazendo com que 879.933 empresas tivessem seu fator reduzido em ate 50% ou pagassem ate 0

Fator 1, e 72.628 empresas tivessem esse fator elevado em ate 1,75%. Tal politica vem de
encontro ao planejamento estrategico da Previdencia Social que e diminuir os impactos da
acidentalidade e fortalecer a cultura da Preven~ao.

Alem dos Termos de Coopera~ao, houve tambem atividades nas seguintes areas:

- Aposentadoria Especial
Finaliza~ao das discuss5es no Grupo de Trabalho Interministerial e

encaminhamento das propostas de Anteprojeto de Lei e Decreto Regulamentador da materia para
o Departamento do Regime Geral de Previdencia Social- DRGPS que esta sob analise atuarial.
A proposta apresentada foi alvo de discuss5es no Grupo de Trabalho Interministerial (GTI)
composto pelos Ministerios da Previdencia Social (MPS), da Saude (MS), do Trabalho e
Emprego (TEM) e da Fazenda (MF) e no processo de constru~ao da proposta foram ouvidas,
alem das Centrais Sindicais, divers as representa~5es de trabalhadores e empregadores.

Meta: Entrega de minuta de Anteprojeto de Lei e Decreto - Aposentadoria

- Transforma~ao do PPP em sistema eletronico
Acompanhamento do processo de constru~ao do Perfil Profissiografico

Previdenciario - PPP, versao eletronica, para 0 lan~amento no 2° semestre de 2010. 0 sistema
esta em constru~ao na Dataprev do Ceara.

Meta: Homologa~ao do PPP Eletronico em 2009;
Avalia~ao: Processo suspenso em decorrencia da pnonza~ao do Projeto

Aposentadoria em 30 Minutos e Migra~ao dos Sistemas Dataprev, entre outros.

- Comissao Tripartite de Saude e Seguran~a no Trabalho - CTSST
A Comissao Tripartite de Saude e Seguran~a no Trabalho - CTSST tern por

objetivo avaliar e propor medidas para implementa~ao, no Pais, da Politica Nacional de Saude e
Seguran~a no Trabalho tendo como base a Conven~ao n.o 187 da OIT e 0 Plano de A~ao Global
da Organiza~ao Mundial de Saude - OMS. 0 Plano de A~ao da Comissao esta voltado para
programas de preven~ao na area da Industria da Constru~ao Civil e do Transporte Rodoviario de
Cargas. A constru~ao da Politica Nacional tern como objetivo a constru~ao do Sistema Nacional
de Saude e Seguran~a no Trabalho, cuja discussao iniciou-se em julho desse ano, tendo por
principio: a universalidade; a precau~ao; a precedencia das a~5es de promo~ao, prote~ao e
preven~ao sobre as de assistencia, reabilita~ao e repara~ao; eo dialogo social. Tambem tern por
diretrizes: a inclusao de todos trabalhadores brasileiros no sistema nacional de promo~ao e
prote~ao da saude; a harmoniza~ao da legisla~ao e a articula~ao das a~5es de promo~ao,
prote~ao, preven~ao, assistencia, reabilita~ao e repara~ao da saude do trabalhador; a ado~ao de
medidas especiais para setores de alto risco e para popula~5es desprotegidas e vulneraveis e a
estrutura~ao de uma rede integrada de informa~5es em saude do trabalhador. A Comissao esteve
sob a coordena~ao do MPS ate 0 mes de outubro de 2009, e a partir de novembro foi repassada
ao Ministerio do Trabalho e Emprego - MTE.

Meta: Cria~ao e funcionamento da CTSST.
Avalia~ao: Meta atingida - A Coordena~ao da CTSST, conforme seu ato d)

cria,iio, mantera sistema de rodizio sob a res~_nSabilidade do Ministerio da Previdencia Social

••



em seu primeiro ano de funcionamento, a seguir passani para 0 Ministeno do Trabalho e
Emprego por urn ano, e por mais urn ana sob responsabilidade do Ministerio da Saude,
reiniciando, entao, 0 cicio com a volta para a responsabilidade do MPS. Durante a gestao do
MPS a CTSST avaliou 0 cemirio da acidentalidade no Pais e elegeu os setores de Transporte
Rodoviario de Cargas e Construyao Civil para elaborayao de Plano de Ayao (pilotos) a fim de
promover a reduyao de acidentalidade, especialmente de morte e invalidez provocadas por
acidentes e doenyas do trabalho. A avaliayao e que cerca de 80% dos PIanos de Ayoes referidos
foram elaborados durante a gestao do MPS.

- Representayao do MPS em Conselhos, Comissoes e Grupos de Trabalho
Participayao em diversos grupos e comissoes interministeriais/intersetoriais na

area de saude do trabalhador. Citamos: Conselho Nacional de Saude - CNS (Conselho do
Ministerio da Saude responsavel pela politica nacional de saude); Comissao Inter-setarial de
Saude do Trabalhador - CIST (comissao responsavel por discutir a politica de saude do
trabalhador no ambito do Ministerio da Saude); Comissao Tripartite Paritaria Permanente -
CTPP (comissao responsavel pelo processo de normatizayao em SST no ambito do MTE);
Comissao Nacional Permanente do Benzeno - CNPBz (comissao responsavel pela discussao da
politica nacional relacionada ao benzeno); Comissao Nacional Permanente da Minerayao -
CNPM (comissao responsavel pel a discussao da politica nacional sobre minerayao); Comissao
Permanente Nacional de Seguranya em Energia Eletrica NR 10 - CPNSEE (comissao
responsavel pelo acompanhamento e aprimoramento da Norma Regulamentadora n.o 10 que trata
das questoes relacionadas ao trabalho em eletricidade); Comissao Nacional Portuaria - CNP
(comissao coordenada pela Casa Civil da Presidencia da Republica que tern por objetivo 0

estabelecimento de politicas no ambito do setor portuario); representayao do MPS no Conselho
Deliberativo da Fundacentro (A Fundayao e urna instituiyao do MTE que atua na area de estudos
e pesquisas relacionadas a saude e seguranya no trabalho).

Meta: Participayao em grupos especializados para discussao e aprimoramento de
politicas relativas ao tema "Saude e Seguranya Ocupacional".

Avaliayao: Meta atingida - representantes do DPSO participaram, efetivamente,
das reunioes realizadas por estes grupos ao longo do exercicio 2009.

- Elaborayao e divulgayao de dados e informayoes no portal da Previdencia Social
A equipe do DPSO faz tratamento dos dados relacionados aos beneficios por

incapacidade contidos no Anuario Estatistico de Acidentes do Trabalho - AEA T que a
Previdencia Social disponibiliza, de forma desagregada, no espayO do DPSO na pagina do MPS
na internet - essas informayoes sac de grande utilidade na planificayao de politicas publicas
sobre 0 tema prevenyao e proteyao nos ambientes de trabalho, nos estudos realizados por
especialistas no tema, alem de permitir a sociedade 0 acompanhamento da questao no Brasil.

Meta: Divulgayao de informayoes sobre concessao de auxilios-doenya, de
natureza acidentaria e nao-acidentaria, com a desagregayao segundo c6digos da Classificayao
Nacional de Atividade Economica - CNAE e dos capitulos da Classificayao Internacional de
Doenyas - CID-IO.

Avaliayao: Meta atingida - informayoes disponibilizadas no Portal da Previdencia
Social ate a competencia agosto de 2009. J
c) Programas sob a responsabilidade da unidade

1. Relayao dos programas e suas principais ayoes



ASPS conta com dois importantes Programas de Govemo, 0 rograma 0087 -
Gestao da Politica de Previdencia Social, sob responsabilidade do Subsecretario de
Planejamento, On;amento e Administrac;ao, eo 1009 - Regimes de Previdencia dos Servidores
Publicos da Uniao, dos Estados, Municipios e DF, sob responsabilidade do Secretario de
Politicas de Previdencia Social.

o Programa 0087 - Gestao da Politica de Previdencia Social - tern como objetivo
controlar os pro gram as gerados na area da previdencia social a partir da coordenac;ao e do
planejamento na formulac;ao de politicas setoriais.

o Programa Gestao da Politica de Previdencia Social nasceu da necessidade de
busca por urn Estado mais atuante, em que fosse possivel constatar urna maior relevancia por
parte das atividades de planejamento, coordenac;ao e gestao das ac;5es govemamentais no que
tange a formulac;ao, a avaliac;ao, ao reordenamento e ao controle de programas finalisticos.

Com 0 Programa 0087, aSPS adquire respaldo tecnico, financeiro e estrutural
para coordenar 0 planejamento e a formulac;ao de politicas setoriais, alem de responsabilizar-se
pela avaliac;ao e controle dos programas na area de Previdencia Social.

Para subsidiar esse Programa, existe, entre outras ac;5es, a ac;ao n° 2304 - Estudos
e Pesquisas no Ambito do Regime Geral de Previdencia Social, cujo objetivo e subsidiar as
politicas previdenciarias a partir de estudos tecnicos voltados para temas relevantes para 0

sistema previdenciario. Apesar do Programa 0087 ser de responsabilidade da Subsecretaria de
Planejamento, Orc;amento e Administrac;ao, a coordenac;ao des sa ac;ao esta a cargo da
Coordenac;ao-Geral de Estudos Previdenciarios, componente da SPS.

A referida ac;ao esta voltada para 0 financiamento da elaborac;ao de estudos e
pesquisas relacionados aos mais diversos aspectos do Regime Geral de Previdencia Social -
RGPS. Destina-se tambem a complementac;ao de estudos e pesquisas correntemente elaborados
pelo pr6prio Departamento de Regime Geral de Previdencia Social, por meio das Coordenac;5es-
Gerais de Estudos Previdenciarios, de Estatistica, Demografia e Atuaria e de Legislac;ao e
Normas.

o Programa 1009 - Regimes de Previdencia dos Servidores Publicos da Uniao,
dos Estados, Municipios e DF - objetiva controlar 0 financiamento do Regime Pr6prio de
Previdencia dos Servidores Publicos, tendo em vista a importancia de alcanc;ar a sustentabilidade
do pr6prio sistema. Foi criado para respaldar 0 desenvolvimento das atividades da SPS. Trata-se
de urn programa direcionado ao assessoramento das reformas dos regimes pr6prios de
previdencia de Estados, Municipios e do Distrito Federal, da fiscalizac;ao desses regimes
(atribuic;ao da Secretaria de Politicas de Previdencia Social), e da implantac;ao do SIPREV.

No ambito desse Programa, a ac;aon° 2274 - Assistencia Tecnica as Reformas dos
Regimes Pr6prios de Previdencia objetiva justamente amparar os Regimes Pr6prios e
Complementares de Previdencia dos servidores publicos para adapta-Ios as norm as vigentes, por
meio de urn processo gradativo de adequac;ao.

A segunda ac;ao desse Programa, de n° 2276 - Fiscalizac;ao dos Regimes Pr6prios
dos Servidores Publicos, foi criada para assegurar que os requisitos erigidos pela Lei nO9.717/98
e pelas normas regulamentares objeto de delegac;ao conferida pela entao vigente Portaria nO
419/2002, garantam que a sustentabilidade financeira e atuarial desses Regimes seja
efetivamente atingida. Essa atividade e hoje totalmente planejada e executada pela Secretaria de
Politicas de Previdencia Social, por intermedio do Departamento dos Regimes de Previdencia no
Servic;o Publico, mediante Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em exercicio no
Ministerio da Previdencia Social, em conformidade com § 2°, do artigo 11, da Lei nO11.457/07.

Ainda no que se refere ao Programa 1009, ha a ac;ao 5645- Implantac;ao do
SIPREV. Trata-se de urna ferramenta de gestao das informac;5es referentes aos servidores
publicos (civis e militares, ativos, inativos" pensionistas e demais dependentes), da Uniao, (
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Estados, Distrito Federal e Municfpios que possuam Regime Proprio de . encia Social -
RPPS. Sua implantayao visa promover a administrayao previdenciaria de uma base de dados que
contenha informayoes precisas e atualizadas sobre 0 sistema previdenciario desses entes.

Ayao 2304 - Estudos e Pesquisas no ambito do Regime Geral de Previdencia
Social - Dados Gerais
Tipo da A<;ao(1) Or<;amentaria
Finalidade (2) Subsidiar 0 processo de formula<;ao de poJiticas previdenciarias

Elabora<;ao de diagn6stico detalhado sobre cada tema selecionado; realiza<;ao de
Descri<;ao (3) estudos tecnicos, atuariais e juridicos, proje<;oes de curto, medio e longo prazos

frente a divers os cenarios; estimativa de impactos financeiros
Unidade responsavel pelas

Coordena<;ao-Geral de Estudos Previdenciariosdecisoes estrategicas (4)
Coordenador nacional da EMANUEL DE ARAUJO DANTASa<;ao(5)
Unidades executoras (6) Secretaria de PoJiticas de Previdencia Social

Os recursos do Programa 0087 nao sao geridos pela SPS, mas a execuyao dos
produtos, sim. Sendo assim, as informayoes constantes no quadro acima deverao constar tambem
do Relatorio de Gestao da Subsecretaria de Planejamento, Oryamento e Administrayao,
subordinada a Secretaria-Executiva, responsavel por ele.

Programa 1009 - Regimes de Previdencia dos Servidores Ptiblicos da Uniao,
M n° t °t F d Ista os, umclplos e IS rI 0 e era

Tipo de Programa (1) FinaJistico
Objetivo Geral (2) Implementar uma politica de previdencia social justa e sustentavel

Objetivos Especificos (3) Zelar pela viabilidade econ6mica e atuarial dos regimes pr6prios de previdencia da
Uniao, Estados, Municipios e Distrito Federal

Gerente do Program a (4) HELMUT SCHWARZER
Responsavel pelo programa
no ambito da UJ (5)
Indicadores ou parametros Taxa de varia<;ao da necessidade de fmanciamento dos Regimes Pr6prios deutilizados para avalia<;ao do Previdencia (%)programa (6)
Publico-Alvo Beneficiarios dos regimes pr6prios de previdencia da Uniao, Estados, Municipios
(beneficiarios) (7) e Distrito Federal



Tipo da A9ao (1) Finalistica
Constituir urn centro de custos administrativos dos programas, agregando as

Finalidade (2) despesas que nao sao passiveis de apropria9ao em a90es fmalisticas do pr6prio
programa.
Essas despesas compreendem: servi90s administrativos; pessoal ativo; manuten9ao
e uso de frota veicular, pr6pria ou de terceiros por 6rgaos da Uniao; rnanuten9ao e
conserva9ao de im6veis pr6prios da Uniao, cedidos ou alugados, utilizados pelos
6rgaos da Uniao; despesas com viagens e locorno9ao (aquisi9ao de passagens,

Descri9ao (3) pagamento de diarias e afms); estudos que tern por objetivo elaborar, aprimorar ou
dar subsidios a formula9ao de politicas publicas; promo9ao de eventos para
discussao, formula9ao e divulga9ao de politicas, etc.; produ9ao e edi9ao de
publica90es para divulga9ao e dissernina9ao de informa90es sobre politicas
publicas e demais atividades-meio necessarias a gestao e administra9ao do
programa.

Unidade responsavel pelas Ministerio da Previdencia Socialdecisoes estrategicas (4)
Coordenador nacional da

JESIEL SOARES DA SILYA
a9ao (5)
Unidades executoras (6)

Ayao 2274 - Assistencia Tecnica as Reforrnas dos Regimes Pr6prios de
Previdencia - Dados gerais

Tipo da A9ao (1) Finalistica
Subsidiar 0 processo de adequa9ao dos regimes pr6prios e complementares de

Finalidade (2) previdencia dos servidores publicos na Uniao, Estados, Municipios e Distrito
Federal as norrnas em vigor.
Elabora9ao de trabalhos visando auxiliar a defini9ao do desenho e da normatiza9ao
dos regimes pr6prios e complementares de previdencia dos servidores publicos da

Descri9ao (3)
Uniao, Estados, Municipios e Distrito Federal. Realiza9ao de workshops e
palestras; presta9ao de consultoria aos entes publicos; contrata9ao de consultorias
para a realiza9ao de avalia90es atuariais de regimes pr6prios; elabora9ao de
cartilhas e material de divulga9ao.

Unidade responsavel pelas Ministerio da Previdencia Socialdecisoes estrategicas (4)
Coordenador nacional da SANDRA GON<;AL YES LOPES
a9ao (5)
Unidades executoras (6) Secretaria de Politic as de Previdencia Social

J



Tipo da Ayao (l) Finalistica
Assegurar que os Regimes Pr6prios de Previdencia Social cumpram os requisitos

Finalidade (2) defmidos na Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, e norm as regulamentares,
visando a garantia da sustentabilidade fmanceira e atuarial dos regimes pr6prios e
complementares dos servidores publicos da Uniao, Estados, Municipios e Distrito.
Realizayao de auditorias diretas e indiretas para verificayao do cumprimento dos
requisitos normativos, referentes a constituiyao e funcionamento dos Regimes
Pr6prios de Previdencia Social - RPPS, bem como analise atuarial, contabil e da
aplicayao dos recursos previdenciarios. Elaborayao de metodologia para auditoria
dos regimes pr6prios; elaborayao de plano de auditoria peri6dica; desenvolvimento
de sistema de planejamento, execuyao e monitoramento das auditorias e controle

Descriyao (3) da tramitayao do Processo Administrativo Previdenciario; elaborayao de normas de
auditoria; recebimento e analise peri6dica de informayoes fmanceiras, atuariais e
contabeis; discussao, planejamento e implementayao de medidas corretivas e/ou
punitivas para as irregularidades observadas, bem como 0 monitoramento dos
regimes pr6prios sujeitos a medidas corretivas; avaliayao e melhoria da
metodologia de avaliayao; capacitayao tecnica de auditores. Aquisiyao de
equipamentos.

Unidade responsavel pelas Ministerio da Previdencia Socialdecisoes estrategicas (4)
Coordenador nacional da SERGIO AUGUSTO FALCAo IBALDOayao (5)

Secretaria de Politicas de Previdencia Sociall Departamento dos Regimes de
Unidades executoras (6) Previdencia no Serviyo Publico - DRPSP/Coordenayao-Geral de Auditoria Atuaria

Contabilidade e Investimentos
Responsavel pela Execuyao Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em exercicio no MPS credenciadosda Ayao no nivellocal

h;ao 10S9 - Desenvolvimento do Cadastre Nacional de Informayoes dos
Regimes Pr6prios de Previdencia Social - CNIS- RPPS - Dados gerais

Tipo da Ayao (1) Finalistica
Garantir a infra-estrutura tecnol6gica necessaria para prover a administrayao de

Finalidade (2) base de dados contendo informayoes precisas e atualizadas do sistema
previdenciario dos regimes pr6prios previdencia dos servidores publicos da Uniao,
Estados, Municipios e Distrito Federal.
Desenvolvimento do Sistema Cadastro Nacional de Informayoes dos Regimes
Pr6prios de Previdencia dos Servidores Publicos da Uniao, Estados, Municipios e
Distrito Federal - CNIS - RPPS, visando manter urn cadastro de informayoes
previdenciarias referente aos servidores publicos, da Uniao dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, propiciando 0 acompanhamento, orientayao e

Descriyao (3) supervisao dos regimes pr6prios de previdencia, estudos tecnicos, fiscalizayao e
demais atividades da Secretaria de Politicas de Previdencia Social - SPSIMPS,
bem como propiciani a integrayao de dados e informayoes com outros sistemas
como 0 Cadastro Nacional de Informayoes Sociais - CNIS/RGPS. Atualizayao da
infra-estrutura tecnol6gica, disponibilizayao de software e demais soluyoes de
gerenciamento e operacionalizaylio das unidades. Conduyao de projetos de
modernizaylio de softwares, infra-estrutura e seguranya.

Unidade responsavel pelas Ministerio da Previdencia Socialdecisoes estrategicas (4)
Coordenador nacional da NANCY ABADIA DE ANDRADE RAMOS (
ayao (5)
Unidades executoras (6)



Ayao 5645 - Implantayao do Sistema Integrado de Informayo
SIPREV - Dados gerais

Tipo da Ayao (1) Finalistica

Finalidade (2) Prover a administrayao previdenciaria de uma base de dados contendo informayoes
precisas e atualizadas do sistema previdenciario no ambito dos Estados.
Desenvolvimento de sistema, promoyao de treinamentos, aquisiyao de

Descriyao (3) equipamentos de informatica, recadastramento de servidores estaduais e
contratayao de consultorias.

Unidade responsavel pelas
Ministerio da Previdencia Socialdecisoes estrategicas (4)

Coordenador nacional da
MAURiCIO MARTINELLI PEREIRAayao (5)

Unidades executoras (6) Secretaria de Politicas de Previdencia Social

Programa 0087
Ayao 2304 - Estudos e Pesquisas no ambito do Regime Geral de Previdencia

Social - Resultados

No que diz respeito a ayao 2304 - Estudos e Pesquisas no Ambito do Regime
Geral de Previdencia Social, de urn oryamento disponivel, em 2009, de R$ 823,6, foram
empenhados R$ 546,4,0 que corresponde, portanto, a urn percentual de execuyao de 66,3%. Dos
recursos empenhados, R$ 121,6 mil foram destinados por meio de destaque oryamentario ao
IPEA, e R$ 424,9 mil foram empenhados para a Fundayao Universitaria de Brasilia - Fub.

A cooperayao tecnica com 0 IPEA tern como objetivo a realizayao de estudos e
pesquisas previdenciarias que sejam do interesse do IPEA e do MPS. 0 atua1 Termo de
Referencia, parte integrante do Termo de Cooperayao Tecnica, volta-se para os seguintes
estudos: "Hist6rico do Comportamento dos Estabelecimentos Formais"; Aprofundamento do
diagn6stico do SIMPLES; "Determinantes da evoluyao do emprego formal"; "Determinantes da
contribuiyao previdenciaria dos trabalhadores autonomos e do transito formal-informal". Em
dezembro de 2009, foi assinado Termo Aditivo prevendo a inclusao de urn estudo sobre os dados
acumulados na ultima decada pela Ouvidoria do MPS e urn estudo para identificar as inter-
relayoes entre a previdencia e as quest5es regionais.

Em novembro de 2009, foram entregues as primeiras versoes dos Relat6rios finais
das pesquisas "A Expansao do Emprego Formal sob a Otica das Empresas", "Aprofundamento
do Diagn6stico do Simples" e "Uma analise da contribuiyao dos trabalhadores por conta-pr6pria
para a previdencia social entre 1992 e 2007", correspondendo aos Subprojetos 1,2 e 4 do Termo
de Referencia Previdencia e Mercado Formal de Trabalho. Tais relat6rios estao em exame na
Coordenayao-Geral de Estudos Previdenciarios, que eventualmente podera ainda sugerir
pequenas alterayoes antes da finalizayao das pesquisas.

Meta Fisica: nao ha
% Execuyao: -

Meta Financeira:
LOA + CREDITO: R$ 925.600,00



Executado: R$ 490.473,83
% de Execuvao: 52,98%

Essa avao destinou-se ao pagamento de Pessoal Temponirio contratado pelo
projeto PROPREV. 0 valor realizado refere-se a execuvao total da folha de pessoal, ou seja, de
janeiro a dezembro/2009.

Avao 2274 - Assistencia Tecnica as Reformas dos Regimes Pr6prios de
Previdencia - Resultados

Meta Fisica: 240
Sistemas Implantados: 17 (vide texto explicativo em "Comentarios gerais" do SIGPLAN e no
texto adiante)
% Execuvao: 7,08 %

Meta Financeira:
LOA + CREDITO: R$ 16.183.850,00
Executado: R$ 777.481,00 (vide explicavao no texto)
% de Execuvao: 4,80 % (vide explicavao no texto)

o nao alcance das metas originarias, tanto fisica quanta financeira, se deve a nao
contratavao de empresa(s) para a realizavao de recadastramento dos servidores ativos e inativos,
bem como de pensionistas, prevista para ocorrer em 3 (tres) lotes, dos diversos poderes estaduais
(executivo, legislativo e judiciario) dos Estados e do Distrito Federal, no ambito do PARSEP II,
que resultaria na implantavao do SIPREV nos 6rgaos gestores de regimes pr6prios e nos variados
poderes estaduais e no DF.

A previsao para contratavao nao se efetivou basicamente pelo fato de que os
prevos ofertados pelos participantes na licitavao, ocorrida na segunda quinzena de dezembro de
2009, extrapolaram os limites previstos e disponibilizados para os servivos pretendidos, no
tocante a 2 (dois) lotes, enquanto que em relavao ao outro lote (30) surgiram quest5es impeditivas
para a celebrac;ao imediata do contrato no exercicio de 2009.

Meta Fisica: 226
Regimes Previdenciarios Auditados: 397
% Execuc;ao: 175,22 %

Meta Financeira:
LOA + CREDITO: R$ 1.546.380,00
Executado: R$ 1.467.210,69
% de Execuvao: 94,88 %

Os resultados foram bastante expressivos e POSltlVOS,totalizando 397 (ate
31.12.2009) ac;oes de auditoria direta nos Estados e Municipios, tendo como consequencia a
emissao de 242 (ate 31/12/2009) notificavoes de irregularidades e Processos Administrativos
Previdenciarios - PAP, 235 (ate 31.12.2009) Representac;oes Administrativas a Tribunais de
Contas Estaduais, Ministerios Publicos Estaduais e Federal, Controladoria Geral da Uniao,



Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS. No exercicio de 2009, ainda decorrente da ayao foram instaurados 312 (ate
31/12/2009) PAP e emitidas 948 decisoes decorrentes do contencioso estabelecido pelos
processos instaurados, tambem em exercicios anteriores. Como ferramenta de suporte it ayao,
embora como soluyao provis6ria, continuou-se aprimorando 0 aplicativo intemamente
desenvolvido para 0 planejamento e controle das ayoes de auditoria direta e dos auditores, bem
como 0 cadastramento e controle da tramitayao do Processo Administrativo Previdenciario -
PAP.

Em 2009 foi construfdo 0 Aplicativo de Atmiria, com a finalidade de acompanhar
os entes no que tange ao equilibrio financeiro e atuarial sendo uma ferramenta com
acessibilidade quer it Coordenayao de Auditoria, atraves dos auditores-fiscais, quer pela
Coordenayao de Atuaria que certificam, conjuntamente, a pertinencia das informayoes ou
emitem Notificayao de Irregularidade Atuarial, cientificando 0 gestor das incorreyoes do plano
previdenciario, concedendo urn prazo dilacional para a retificayao dos dados, mediante relatorio
consubstanciado de valores e/ou a<;oes, que resulte no efetivo dimensionamento dos
compromissos tanto do custeio - com detalhamento do custo normal e suplementar - quanta da
carteira de beneficios instituidos pelo Regime Proprio de Previdencia Social, com vistas a
assegurar 0 equilibrio do plano com fulcro nos parametros tecnicos e nas nOrmas que regem a
materia.

Buscando 0 aperfeiyoamento tecnico dos servidores atuantes na auditoria dos
RPPS, 23 auditores-fiscais e 01 servidor administrativo foram aprovados nos exames do CPA-lO
daANBID.

A~ao lOS9 - Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informa~oes dos
Regimes Proprios de Previdencia Social- CNIS-RPPS - Resultados

o projeto esteve suspenso ate setembro de 2009, em face de prioridades
ministeriais, sendo disponibilizado em ambiente de teste em setembro de 2009. A partir desta
data foram efetuados ajustes na aplicayao e na sequencia series de testes na SPS/DRPSP e varios
procedimentos de ajustes de infraestrutura na DATAPREV. No entanto, nao houve execuyao
oryamentaria, conforme 0 SIGPLAN.

A~ao 5645 - Implanta~ao do Sistema Integrado de Informa~oes
Previdenciarias - SIPREV - Resultados

Meta Fisica:
Sistemas Implantados: 16 (vide texto explicativo em "Comentarios gerais" do SIGPLAN e no
texto adiante)
% Execuyao: 100 %

Meta Financeira:
LOA + CREDITO: R$ 85.000,00
Executado: R$ 78.401,00 (Vide explicayao no texto)
% de Execuyao: 92,24 % (vide explicayao no texto)

Na Ayao 5645 os valores referem-se a aquisiyao de 27 (vinte e sete) scanners
fomecidos no exercicio de 2009, no ambito do PARSEP II, para os Estados e 0 Distrito Federal,
participantes do mencionado Programa.



Tais equipamentos foram fomecidos para os Orgaos Gestores de RPPS nos
Estados e no Distrito Federal, em complementa9ao aqueles adquiridos em 2008 e fomecidos aos
participantes do Programa, objetivando viabilizar a modemiza9ao tecno16gica dos mesmos.

Finalmente, em rela9ao aos resultados do projeto 5645- Implanta9ao do Sistema
Integrado de Informa90es Previdenciarias/SIPREV caberia destacar a sua execu9ao fisica plena
(100%). A execu9ao financeira ficou abaixo do estimado devido a redu9ao de pre90s obtida no
processo licitat6rio.

Nao haveni, portanto, mais nenhuma execu9ao fisica e/ou financeira nesse Projeto
a partir de julho de 2009.

Descri~lio ANO
2007 2008 2009

1. PASSAGENS 338.848,28 666.367,91 953.566,84
2. DlARIAS E RESSARCIMENTO DE

355.977,63 937.833,36 1.486.127,77
DESPESAS EM VIAGENS
3. SERVI<;OS TERCEIRIZADOS - - -

3.1. Publicidade - - -
3.2. Vigilancia, Limpeza e Conserva9ao - - -
3.3. Tecnologia da informa9ao - - -
3.4. Outras Terceiriza90es - - -
3.5. Suprimento de fundos - - -

4. CARTAO DE CREDlTO CORPORATIVO - - -
TOTAlS 694.825,91 1.604.201,27 2.799.694,61

Abaixo, encontram-se os indicadores de desempenho elaborados pela
Coordena9ao-Geral de Auditoria, Atmiria e Investimentos, ligada ao Departamento dos Regimes
de Previdencia no Servi90 Publico (DRPSP). Outros indicadores de desempenho podem ser
verificados no ambito do Departamento de Politicas de Seguran9a e Saude Ocupacional (DPSO).
Esses indicadores se encontram no corpo do texto pertinente as atividades desse departamento.



Denomina~lio do Tipo Descri~lio Quantificador Valorindicador

Mede a execuyao de n° de auditorias
Ayoes de auditoria

Eficacia ayoes de auditoria in diretas realizadas / nO 387 = 110,6 %
direta loco, em relayao ao de auditorias diretas 350

planejado (meta) planejadas

nOde auditorias
Cumprimento do Mede 0 cumprimento diretas programadas 387 = 93,9 %

programa de auditoria Eficacia das ayoes de auditorias realizadas / n° de 412direta in loco programadas auditorias diretas
programadas

Avalia a carga de n° de processos
Distribuiyao de

Eficiencia trabalho dos auditores-
prontos para auditoria 412 = 12,9 processos

processos de auditoria fiscais / n° de auditores- 32
fiscais

Analise de Avalia a capacidade de n° de auditorias 387 = 12,1 processosEficiencia trabalho dos auditores- realizadas no ana / nOprodutividade
fiscais de auditores-fiscais

32

Mede 0 tempo medio Somatorio do tempo
Prazo medio para entre 0 inicio da entre a auditoria e a 65 dias
apresentayao do Eficiencia auditoria e a apresentayao do

relatorio apresentayao do relatorio / n° de
relatorio relatorios

TABELA 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO DE 2009
Coordenac;ao-Geralde Auditoria Atwiria e Investimentos - SPS/MPS

NOTAS:
1. Indicadores elaborados tendo por base 0 Relatorio de auditoria n° 175152 - CGU, referente ao Plano de
Providencias da SPS, datado de 31.10.2006.
2. N° de auditorias diretas planejadas = 300 (meta anual informada no SIGPLAN).
3. N° de auditorias diretas programadas = 521 (anual, conforme programayao no Aplicativo de Apoio da SPS).
4. N° de auditorias diretas realizadas = 387 (auditorias concluidas em 2009 - ate 24.12.2009).
5. N° de auditores-fiscais extemos = 32.
6. A meta anual de auditorias a realizar foi superada em 10,6 %.
7.0 cumprimento do program a de auditorias alcanyou 0 percentual de 93,9 %.
8. A carga de trabalho de cada auditor-fiscal foi de 12,9 processos/ano, tendo sido concluidos em 12,1, ou seja, 93,9
% da carga de trabalho.

o Modelo do Relatorio de Gestao orienta que sejam apresentados evolu9aO das
receitas e despesas; indicadores de desempenho; e analise do desempenho. Entretanto, as
Coordena90es-Gerais por meio das quais 0 Departamento do Regime Geral de Previdencia
Social desenvolve suas atividades tern trabalhos muito caracteristicos que dificilmente podem ser
enquadrados em indicadores.



A Coordenac;ao-Geral de Estudos Previdenciarios realiza e os sobre 0 RGPS, a
analise do comportamento do fluxo financeiro do Instituto Nacional de Seguro Social e a
mensurac;ao dos impactos decorrentes de alterac;oes e de propostas de alterac;oes na legislac;ao
previdenciaria. Esses estudos tratam de temas de interesse da Previdencia Social e sao
desenvolvidos pela pr6pria Coordenac;ao ou por meio de contratos com instituic;oes de ensino e
pesqmsa.

Os produtos gerados assumem, normal mente, 0 formato de notas tecnicas,
apresentac;oes em PowerPoint, informes, livros e artigos. Esses produtos, com excec;ao dos
estudos contratados, nao tern meta estabelecida e sao realizados sob demanda, ou seja, dependem
da necessidade da instituic;ao a cada momento. Por essa razao, nao sao utilizados indicadores
quantitativos para avaliar a confecc;ao dos produtos mencionados.

Por sua vez, a ac;ao institucional da Coordenac;ao-Geral de Legislac;ao e Normas
(CGLN) reside no assessoramento, na proposic;ao ou na apreciac;ao tecnica de iniciativas que, em
regra, ja vem formuladas ou apontadas por decisao de instancia superior, ou tern origem nas
Casas do Congresso Nacional, circunstancias em que a Coordenayao-Geral seri sempre orgao de
apolO.

Resta, pois, que a Coordenayao-Geral, como 6rgao tecnico de assessoramento,
nao detem 0 controle das demandas que the sao direcionadas, as quais dependem da iniciativa de
outras instancias de carater decis6rio ou legislativo.

Ante essa realidade, nao hi como a CGLN utilizar indicadores de eficiencia
voltados a aferiyao do desempenho institucional do orgao baseados na relac;ao entre 0 nfunero de
processos destinados a analise.

Finalmente, a Coordenayao-Geral de Estatistica, Atuiria e Demografia e
responsivel, dentre outros, pela publicac;ao do Anuirio Estatistico de Previdencia Social -
AEPS, e do Boletim Estatistico de Previdencia Social - BEPS, alem das projec;oes que sao
mensalmente feitas da arrecadac;ao, da despesa e do resultado do RGPS.

o desempenho da Coordenayao-Geral de Estatistica, Atuiria e Demografia e,
assim, avaliado no que se refere ao conjunto de atividades mencionadas, com relac;ao a
parametros previamente estabelecidos. No que diz respeito as publicayoes, os parametros de
avaliayao sao os prazos de entrega das divers as versoes dos documentos (versao impressa,
eletr6nica e modulo de consulta), os quais foram respeitados em 2009, bem como foi assegurada
a permanente preocupac;ao com 0 aprimoramento das informac;oes que sao disponibilizadas.
Com relayao as projec;oes de resultado do RGPS, a qualidade dos modelos prospectivos adotados
e permanentemente avaliada com relac;ao ao erro estatistico identificado, e os resultados obtidos
tern se mantido dentro de limites apropriados.

Quanto aos demais Departamentos (DRPSP e DPSO), a analise de desempenho
esti conjugada com as informayoes sobre 0 plano de ayao da SPS, constantes do item II da letra
b dessa seyao; e com as informayoes sobre 0 atingimento de metas fisicas e financeiras dos
programas, item III da letra c dessa sec;ao.



PROGRAMACAO ORCAMENTARIA

TABELA 4- IDENTIFICA<;AO DA UNIDADE OR<;AMENTARIA (UO) RESPONSAvEL
PELA PROGRAMA<;AO DAS UJ

Denomina~ao das Unidades Or~amentarias Codigo da UO COdigo SIAFI da UGO

Ministerio da Previdencia Social 33101 33002

TABELA 5- MOVIMENTA<;AO OR<;AMENTARIA POR GRUPO DE DESPESA
Despesas Correntes

Natureza da UG 1- Pessoal e 2 - Juros e 3 - Outras
Movimenta~ao de concedente Classifica~ao da Encargos Encargos Despesas

Credito ou a~ao Sociais da Divida Correntesrecebedora

Concedidos - - - - -Interna Recebidos 330002 09128008745720001 44.371- -
154040 09571008723040001 - - 1.088.886
113601 09571008723040001 - - 121.600

Externa Concedidos 200016 09122008722720001 10.350- -
240005 09122008722720001 - - 17.809

Recebidos - - - - -
Despesas de Capital

Natureza da UG 6 - Outras
Movimenta~ao de concedente Classifica~ao da 4- 5- Inversoes Despesas deou a~ao Investimentos FinanceirasCredito recebedora Capital

Concedidos - - - - -Interna Recebidos - - - - -
Concedidos - - - - -Extern a Recebidos - - - - -

EXECUCAO ORCAMENTARIA

EXEcucAo ORCAMENTARIA DE CREDITOS ORIGINARIOS DA UJ



Despesa Empenhada Despesa Liquidada

Modalidade de Contrata.;ao Exercicios

2008 2009 2008 2009
Licita~ao 774.087 1.070 774.087 1.070

Convite - - - -
Tomada de Pre.;os - - - -
Concorrencia - - - -
Pregao 774.087 1.070 774.087 1.070
Concurso - - - -
Consulta - - - -

Contrata.;oes Diretas 49.200 33.664 49.200 33.664
Dispensa 1.800 33.664 1.800 33.664
Inexie:ibilidade 47.400 - 47.400 -

Regime de Execu.;ao Especial - - - -
Suprimento de Fundos - - - -

Pagamento de Pessoal 939.682 1.454.082 939.682 1.454.082
Pagamento em Folha - - - -
Diarias 939.682 1.454.082 939.682 1.454.082

Outros 1.292.449 1.164.870 1.292.449 1.164.870

EXECUCAO ORCAMENTARIA DE CREDITOS RECEBIDOS PELA UJ POR
MOVIMENTACAO

TABELA 6 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRA TA<;Ao

Despesa Despesa Liquidada
RP nao Valores Pagos

Empenhada processados
Grupos de Despesa Exercicios

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

L L L L L L L LPessoal
1° elemento de despesa - - - - - - - -
2° elemento de despesa - - - - - - - -
3° elemento de despesa - - - - - - - -
Demais elementos do - - - - - - - -
e:rupo

2 - Juros e Encargos
L L L L L L L Lda Divida

1° elemento de despesa - - - - - - - -
2° elemento de despesa - - - - - - - -
3° elemento de despesa - - - - - - - -

Demais elementos do
- - - - - - - -

e:rupo
3- Outras Despesas 3.120.331 3.802.143 2.489.895 2.759.111 1.017.000 630.542 2.448.035 2.754.511

Correntes
14 939.682 1.454.082 939.682 1.454.082 - - 939.162 1.454.082
33 711.884 1.040.000 607.394 830.436 227.324 104.490 567.854 830.436
41(2008)/20(2009) 582.000 538.686 582.000 116.200 - - 582.000 111.600
Demais elementos do 358.393 789.676 526.052 359.019 358.393

/

grupo 886.765 769.375 360.819

"



Despesa Despesa Liquidada RP nao Valores PagosEmpenhada processados
Grupos de Despesa

Exercicios

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
4 - Investimentos 25.000 - - - - 25.000 - -

52 25.000 - - - - 25.000 - -
2° elemento de despesa - - - - - - - -
3° elemento de despesa - - - - - - - -
Demais elementos do
grupo - - - - - - - -

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

1° elemento de despesa - - - - - - - -
r elemento de despesa - - - - - - - -

3° elemento de despesa - - - - - - - -
Demais elementos do
grupo - - - - - - - -
6 - Amortiza.;ao da Divida - - - - - - - -
1° elemento de despesa - - - - - - - -
2° elemento de despesa - - - - - - - -

3° elemento de despesa - - - - - - - -

Demais elementos do
grupo - - - - - - - -

EXECUCAo ORCAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO

TABELA 9 - DEMONSTRATIVO DA EXECU<;Ao OR<;AMENTARIA POR PROGRAMA
DE GOVERNO

Identificai;ao do Programa de Governo
COdigo no PPA: 1009 I Denominai;ao: Regimes de Previdencia dos Servidores Publicos da Uniao,

Estados, Municipios e Distrito Federal
Dota<;ao Despesa Restos a ValoresDespesa Empenhada Pagar nao

Inicial Final Liquidada
processados

Pagos

19.381.030 18.740.830 3.203.710 2.813.565 390.145 2.813.565

Informai;oes sobre os resultados aIcani;ados

Indicador Referencia indice indice
Ordem (Unidade medida) Data Indice In dice final

previsto no atingido no
inicial exercicio exercicio

Taxa de Varia<;ao da
Necessidade de

1 Financiamento dos Regimes 12/01/2003 4,50 2,40 2,60 2,26
Pr6prios de Previdencia

(percentagem)

Formula de CaIculo do Indice:
Varia<;ao percentual do valor da necessidade de financiamento dos regimes pr6prios de previdencia da Uniao,
Estados, Municipios e Distrito Federal no ano corrente e 0 valor da necessidade de fmanciamento do ano anterior.

Analise do Resultado AIcani;ado:
A necessidade de financiamento dos Regimes Pr6prios de Previdencia da Uniao, Estado e Distrito Federal foi, em
2008, de aproximadamente R$ 65 bilhoes de reais. Vale informar que os dados dos Municipios ainda nao sao
considerados por dificuldade em obter os resultados dos Municipios. A1em disso, importante registrar que 0 indice
apurado leva em considera<;ao os val ores de 2008, pois nao temos os valores de 2009 ate 0 momento. 0 PIB 2008
informado pelo IBGE foi de R$ 2,9 trilhOes de reais.

-,,
• ••



GRAFICO 6 - EXECUCAO DETALHADA DO PROGRAMA 1009-

D04-CONTRATATACAOPOR
TEMPO DETERMINADO

• 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

033 - P ASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOCAO

036 - SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA FISICA

.39 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

041 - CONTRIBUICOES

.47 - OBRIGTRIBUT.E CONTRIB-
OP .INT RA-ORCAMENT ARIAS

052 - EQUIP.E MATERIAL
PERMANENTE - OP.INTRA-ORC.

.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES

93 - INDENIZACOES E
RESfITUICOES

Tipo Meta a
Unidade de Meta Meta ser

Func;ao Subfunc;ao Programa Ac;ao da Prioridade Medida prevista realizada realizadaAc;ao em 2010

09 122 1009 2272 A 4 Nao ha Nao ha Naoha Nao ha
Assistencia

09 272 1009 2274 A 4 tecnica 240 17 38
realizada
Regime

09 125 1009 2276 A 4 previdenciario 226 397 225
auditado

09 126 1009 10S9 P 4 Sistema 100 95 0desenvolvido

09 126 1009 5645 P 4 Sistema 16 16 0implantado
/



Composi~liodo Quadro de Recursos Humanos - Situa~lioapurada em 31/12/2009

Regime do Ocupante do Cargo Lota~lioEfetiva Lota~lioAutorizada Lota~lioIdeal

Estatutarios 126 126 L:

Pr6prios 34 34
Requisitados 92 92

Celetistas 6 6
Cargos de livre provimento 18 18 L:

Estatutarios 18 18
NiloEstatutarios - -

Terceirizados - -
Total 150 150

TABELA 12 - COMPOSI<;AO E CUSTOS DE RECURS OS HUMANOS NOS EXERCICIOS
DE 2007,2008 E 2009

QUADRO PROPRIO

Vencimentos
Tipologia Qtd. e vantagens Retribui~oes G ratiflca ~oes Adicionais Indeniza~ijes

flxas

Estatutarios (inclusive os cedidos, com onus)

2007 31 NA NA NA NA NA
2008 30 NA NA NA NA NA
2009 34 NA NA NA NA NA

Celetistas (inclusive os cedidos, com onus)

2007 21 NA NA NA NA NA
2008 6 NA NA NA NA NA
2009 6 NA NA NA NA NA

Cargo de Provimento em Comisslio ou de Natureza Especial (sem vinculo)

2007 12 NA NA NA NA NA
2008 14 NA NA NA NA NA
2009 18 NA NA NA NA NA

Requisitados com onus para a UJ

2007 0 NA NA NA NA NA
2008 0 NA NA NA NA NA
2009 0 NA NA NA NA NA

Requisitados sem onus para a UJ

2007 88 NA NA NA NA NA
2008 49 NA NA NA NA NA
2009 92 NA NA NA NA NA

QUADRO TERCEIRIZADO

Conserva~lioe Vigilancia Apoio Administrativo
Atividades de Area- Estagiarios

Finalidade flm

Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo

2007 NA NA NA NA NA NA 7 18.762 ,.,
2008 NA NA NA NA NA NA 6 11.496
2009 NA NA NA NA NA NA 6 20.412

-
r ),
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c) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos instituidos pela unidade, informando se nao
os pOSSUlr

Nao se aplica a essa UJ. Sera informado pela Coordenayao-Geral de Recursos
Humanos, subordinada it Secretaria-Executiva.

No ambito do Departamento do Regime Geral de Previdencia Social faz-se
necessaria a aquisiyao de estatisticos, atuarios, assistentes juridicos e gestores governamentais,
de modo que 0 born andamento das atividades possa ser resguardado nos pr6ximos anos.

Quanto ao Departamento dos Regimes de Previdencia no Serviyo Publico, dada a
vasta area de atuayao da SPS no computo de suas competencias legais e regimentais e busca
incessante pelo fiel cumprimento das atribuiyoes, alguns fatores criticos de sucesso tem-se
evidenciado notadamente em razao da carencia de tecnicos especializados em diversas areas
primordiais, como por exemplo, ciencias atuariais, contabilidade, estatistica, mercado financeiro
e de capitais, enfim, areas que guardam direta relayao com a sustentabilidade da previdencia
social dos servidores publicos.

Em que pese 0 esforyo que a Secretaria vem imprimindo no sentido de buscar a
realizayao de concurso publico para suprimento dessas deficjencias, ate 0 presente momento nao
se tern noticia da abertura de vagas para os diversos cargos pretendidos.

Para as atividades de auditoria direta, trabalha-se atualmente com enxutissimo
quadro de apenas 32 Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (na auditoria direta) com
exercicio fixado nesse Ministerio nos termos do art. 11, § 2° da Lei n° 11.457/2007, distribuidos
em grande parte dos estados da federayao. Estudos da distribuiyao geografica do contingente de
auditores, consoante quantitativo de RPPS existentes, nos demonstra a necessidade de ampliayao
do quadro desses servidores, certamente, mediante a fixayao do exercicio no MPS. Porem,
enormes barreiras tern sido enfrentadas, dada a dificuldade de liberayao pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em que pesem as solicitayoes formalmente feitas com amparo na ja
citada Lei n° 11.457/07, observados os limites oryamentarios disponibilizados para a ayao.
Tambem cabe ressaltar como fator critico de sucesso a baixa efetividade no desenvolvimento das
ferramentas com soluyao em tecnologia da informayao pela empresa responsavel.

No entanto, mediante uma melhoria con stante dos processos de trabalho, na
modemizayao e adequayao das normas, algumas adequayoes de ferramentas operacionais e de
controle com soluyao pautada em tecnologia da informayao e, primordialmente, pela dedicada
atuayao do minguado corpo tecnico existente, expressivos resultados vem sendo obtidos,
certamente, ainda nao no volume demandado, consequentemente, nao gerando 0 imp acto
desejado no crescimento e solidificayao do sistema previdenciario social do setor publico do
Pais.

o Departamento de Politicas de Saude e Seguranya Ocupacional - DPSO
identifica como necessaria a reestruturayao do departamento da seguinte forma:

Criayao de uma Coordenayao-Geral (DAS 1.4) para acompanhamento
politicas de prevenyao a riscos ambientais do trabalho (especialmente FAP);



Cria<;ao de duas coordena<;5es (DAS 1.3) - uma coor ena<;ao ligada a
Coordena<;ao-Geral de Monitoramento dos Beneficios por Incapacidade e outra ligada a nova
Coordena<;ao-Geral a ser criada;

Adi<;ao de 3 FCT 9 (ou 8 FG-I) e 2 FCT 4 (ou 2 DAS I) ao quadro de Cargos em
Comissao e das Fun<;5es Gratificadas do DPsa para estrutura<;ao de corpo tecnico-
administrativo;

Para estrutura<;ao do DPsa em fun<;ao das atribui<;5es a ele conferidas e
necessaria a lota<;ao de 30 servidores - 4 Auditores Fiscais e 26 Analistas ou Tecnicos da
Carreira do Seguro Social.

a pedido e justificado pela expressiva carga de trabalho decorrente dos projetos
sob responsabilidade do DPsa. Dentre eles, destacam-se a implementa<;ao da politica publica
basilar que norteia 0 fortalecimento da cultura de preven<;ao, que no ambito previdenciario e
atrelada a distribui<;ao do binomio "bonus x malus", denominada Fator Acidentario de Preven<;ao
-FAP.

a processo de implementayao do FAP e constituido de vaxios estagios e todo 0

ciclo e repetido a cada ano. Dentre os estagios do processamento do FAP, destacam-se: defini<;ao
e acompanhamento, junto a Dataprev, do modelo 16gico para aplica<;ao da metodologia de
calculo aprovada pelo Conselho Nacional de Previdencia Social - CNPS; acompanhamento e
tratamento das quest5es inerentes ao FAP junto a Receita Federal do Brasil; apoio a area juridica
da Previdencia Social nas quest5es relativas ao FAP; e, analise e julgamento de contesta<;5es
sobre controversias relativas a apura<;ao do FAP.

Ha projetos que serao desenvolvidos com acompanhamento direto do DPsa que
necessitarao aloca<;ao de expressiva quantidade de recursos humanos, tais como a elabora<;ao e
implementa<;ao do Formulario Eletronico do Perfil Profissiografico Previdenciario - PPP; a
elabora<;ao de instrumento para aprimoramento de coleta de informa<;5es sobre acidentes e
doen<;as do trabalho; a Notifica<;ao de Agravo a Saude do Trabalhador - NAST; 0 processo
continuado de acompanhamento e revisao da matriz do Nexo Tecnico Epidemiol6gico
Previdenciario - NTEP; a participa<;ao cada vez mais efetiva nas comiss5es nacionais que tratam
de temas relativos a saude e seguran<;a dos trabalhadores das divers as atividades economicas
nacionais; e outros.

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

J



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

TABELA 13 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009
UNIDADE GESTORA 330010

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

2008 41.860 0 41.340 520
2007 - - - -

Restos a Pagar nlio Processados
Ano de Inscritos Cancelados Pagos A PagarInscri.;lio

2008 655.436 (91.401) 478.473 85.562*
2007 106 106**

Observa.;oes:
1. 0 Decreto nO 6.708 de 23/12/2008 estabeleceu 0 perfodo de inscriyao de RAP nao Processados de 2007 ate
30/dez/2009 e 0 de 2008 ate 31/dez do ana subseqiiente. 2. a Decreto n° 7.057 de 29/12/2009 prorrogou a validade
de RAP nao processados inscritos nos exercicios financeiros de 2007 e 2008 ate 31/12/2010. 3. *Saldo no 6rgao
26271 FUB-UNB no valor de R$ 85.562,20 referente a TCT SPS-MPS/FUB-UNB sendo: a) R$ 60.562,20 saldo
referente a Portaria Estudos e Pesquisas para aperfeiyoamento de metodologia do Fator Acidentario de Prevenyao -
FAP (processo 44000.002961/2008-90) Portaria SPS/MPS n° 4, de 01/12/2008 (DaD 02/12/2008); b) R$ 25.000,00
saldo referente a Portaria Gestao e Administrayao do Programa (Processo 44000.004738/2007-04) Portaria
SPS/MPS nO1, de 26/08/2008 (DaD 27/08/2008). ** Saldo de TCT SPS-MPS/FUB-UNB (Processo 44000.004738-
2007-04), cancelado em2010.

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

Nao se aplica it UJ SPS, pois os Termos de Cooperayao Tecnica executados pelo
Ministerio da Previdencia Social nao estao registrados no SIAFI.

Entretanto, no ambito da ayao nO 2304 - Estudos e Pesquisas no Ambito do
Regime Geral de Previdencia Social, cuja execuyao esta vinculada it Coordenayao-Geral de
Estudos Previdenciarios, podem ser prestadas informay5es sobre os seguintes Termos de
Cooperayao Tecnica, encaminhados em 2009 (iniciados anteriormente, com a entrega da maioria
dos produtos prevista para 2009):

1) Dando continuidade ao acompanhamento da metodologia e da Comissao
Consultiva acerca do Nexo Tecnico Epidemiol6gico Previdenciario - NTEP, foi conc1uida, em
maryo, a primeira parte da analise metodol6gica do NTEP com 0 apoio da equipe da UnB por
meio de Termo de Cooperayao Tecnica firmado entre 0 Ministerio da Previdencia Social e a
Fundayao Universidade de Brasilia - FUB/UnB. 0 objetivo era fazer a analise cientifica do
NTEP, bem como realizar estudos das re1ay5es entre a Classificayao Nacional de Atividades
Econ6micas - CNAE e a Classificayao Intemacional de Doenyas - CID, para aperfeiyoar 0

desenvolvimento metodol6gico da aplicayao do NTEP, visando politicas de proteyao e promoyao
da melhoria nas condiy5es laborais e de saude dos trabalhadores. Os produtos entregues: Projeto
"Analise Cientifica do Nexo Tecnico Epidemiol6gico Previdenciario" - Produto I: Dados,
bibliografia e regulamentayao referente it metodologia do NTEP (Volume 1 e Volume 2);
Produto II: Parametros te6rico-tecnicos para a utilizayao do NTEP/F AP; Produto III: Banco de
dados de casos catalogados para referenciar 0 nexo causal e NTEP (estudos realizados da relayao
CNAE-CID); Produto IV: Associay5es entre 0 vinculo segundo a Classificayao Nacional de



Atividade Economica (CNAE) e a causa de afastamentos superiores a 1 concedidos pela
Previdencia Social no Brasil, 2006: Ampliayao do debate sobre a validade intema e efeito do
ajuste da idade e do sexo do trabalhador; Produto V: Relatorio Circunstanciado da Oficina
"Consolidavao do Nexo Tecnico Epidemiologico Previdenciario (NTEP) na promovao da saude
do trabalhador"; Produto VI: Bases de dados (esse nao sei se teve relatorio entregue, ou se seria
apenas urn banco de dados); Produto VII: Saude e trabalho no Brasil - Publicavao "Uma
Revoluvao Silenciosa. 0 NTEP e a Previdencia Social".

Foi procedida a reformulavao da Comissao Consultiva para 0 NTEP, incluindo
representavao tecnica de empregadores e trabalhadores, que tern por objetivo 0 acompanhamento
e oferecimento de sugest6es para 0 aperfeivoamento do NTEP a ser procedido em 2010, com
contribuivao de empregadores e trabalhadores.

Indicadores:
I. Percentual de Produtos Entregues TCT NTEP
Meta: 100% ate marvo de 2009;
Formula: Ntimero de Produtos TCT NTEP Entregues ate marco de 2009 *

Ntimero Total de Produtos contratados no TCT NTEP
Percentual de Produtos Entregues TCT NTEP = L* 100 = 100%

7

Meta: Monitoramento continuado do perfil de concessao de beneficios de natureza
acidentaria pela Previdencia Social;

Formula: [(No Auxilios-Doenya Concedidos (Ano X)/N° Auxilios-Doenya
Concedidos (Ano X-I)) -1] * 100 (Fonte: Dataprev, Sintese).

Avaliavao: Variavao positiva nos anos 2007 e 2008 caracterizando melhor
reconhecimento do direito a concessao de beneficios com natureza acidentma entre os anos
2006 a 2008. A variavao negativa observada entre os anos 2009 e 2008 indicam 0 processo de
ajuste dos procedimentos da pericia medica do INSS - responsavel pela caracterizavao dos
Nexos Tecnicos Previdenciarios.

III. Reduvao de Sub-notificavao de Acidentes e Doenvas do Trabalho
(Participavao Anual de Registros sem Comunicayao de Acidente de Trabalho - CAT -
Vinculada em Relayao ao Total de Registros de Acidentes e Doenyas do Trabalho):

Meta: Monitoramento continuado da reduyao de sub-notificavao de acidentes e
doenvas do trabalho;

Formula: (Registros sem CAT vinculada/Total de Registros de Acidentes e
Doenyas do Trabalho) * 100

Onde "Registros sem CAT vinculada" equivale ao beneficio acidentario
concedido por Nexo Tecnico Previdenciario sem uma Comunicavao de Acidente do Trabalho -



CAT vinculada e "Total de Registros de Acidentes e Doen<;as do Tra a 0" equivale ao
somatorio de Registros de CAT e Registros sem CAT vinculada. Fonte: MPS e MTE/Anuario
Estatistico de Acidentes do Trabalho - AEAT 2008.

Redu<;ao de Sub-notifica<;ao de Acidentes e Doen<;as do Trabalho (2007) =
(141.108/659.523)*100 = 21,40%
Tx Redu<;ao Sub-notifica<;ao Acidentes e Doen<;as do Trabalho (2008) =

[(202.395/747.663)-1]*100 = 27,07%
Avalia<;ao: Varia<;ao positiva caracterizando a redu<;ao da sub-notifica<;ao de

acidentes e doen<;as do trabalho nos anos 2007 e 2008.

Esse Termo teve duas descentraliza<;6es no SIAFI: uma em dezembro de 2007, no
valor de R$ 263.940,00 (duzentos e sessenta e tres mil e novecentos e quarenta reais), e outra em
agosto de 2008, no valor de R$ 128.750,00 (cento e vinte e oito mil e setecentos e cinquenta
reais), totalizando R$ 392.690,00 (trezentos e noventa e dois mil e seiscentos e noventa reais).
Os produtos foram entregues e 0 processo, conc1uido, com prestayao de contas.

2) Fator Acidentario de Preven<;ao - FAP, aprimoramento da metodologia
A trajetoria de financiamento do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) no Brasil

tern sido fixa nos u1timos 40 anos. As aliquotas cobradas tern seguido alguns parametros
intemacionais da OIT e nao foram sistematicamente revistos na nossa legisla<;ao. Ate 0 presente,
os beneficios concedidos em razao do grau de incidencia de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos do trabalho sao financiados com aliquotas de 1, 2 ou 3%, incidentes sobre a folha de
salarios paga pelas empresas, seguindo puramente 0 parametro da totalidade de uma atividade
economica, via Classifica<;ao Nacional de Atividade Economica (CNAE), independentemente do
esfor<;o individual das empresas em programas de preven<;ao. Com a Lei n° 10.666/2003, as
empresas podem ter sua contribui<;ao reduzida ou majorada em razao do grau de incidencia de
incapacidade laborativa, pela aplica<;ao de urn fator multiplicador (Fator Acidentario de
Preven<;ao - FAP) sobre a aliquota de 1, 2 ou 3%, podendo reduzir pela metade ou dobrar a
aliquota. Vi sando 0 aprimoramento da metodologia relativa ao FAP foi assinado Termo de
Coopera<;ao Tecnica entre 0 Ministerio da Previdencia Social e a Funda<;ao Universidade de
Brasilia - FUBlUnB objetivando a realiza<;ao de estudos sobre a atual metodologia de calculo do
Fator Acidentario de Preven<;ao - FAP, aprovada pelo CNPS pel a Resolu<;ao 1.236/2004 e
alterada pela Resolu<;ao 1.269/2006 para identificar lacunas e imprecis6es visando 0 seu
aperfei<;oamento e sua aplica<;ao a partir de 2010. Portanto, 0 presente estudo teve grande
importancia para tomar mais justa a contribui<;ao das empresas, bem como contribuir para 0

avan<;o na salubridade do ambiente laboral e da qualidade de vida dos segurados na medida em
que a<;6es preventivas serao estimuladas. Os produtos entregues no ambito do TCT foram: a)
matriz do novo SAT (Seguro acidente do Trabalho) ajustada apos nova analise e resultados da
compara<;ao dessa configura<;ao com a encontrada em outros paises; b) problemas, falhas e
imprecis6es identificadas na legisla<;ao que define as normas para aplica<;ao do FAP e indica<;ao
das altera<;6es necessarias; c) proposta de ajustes e corre<;6es para os procedimentos da nova
metodologia do calculo do FAP com recomenda<;6es de modifica<;6es normativas e discussao
junto ao Conselho Nacional de Previdencia Social- CNPS; d) Simula<;ao da Nova metodologia
em rela<;ao a atividades preponderantes e correspondentes graus de risco apos re-enquadramento
do SAT/FAP; e) Discussao e analise dos impactos do re-enquadramento do SATe FAP por
empresa nos setores economicos. A partir deste trabalho foi elabora a nova metodologia de
calculo do FAP apresentada ao Conselho Nacional de Previdencia Social - CNPS e aprovada por
meio das Resolu<;6es 1308 e 130912009. A aplica<;ao do FAP ira permitir a Previdencia Social
cobrar mais das empresas que oferecern riscos laborais maiores e premiar aquelas empresas que



adotem medidas de proteyao efetivas no combate as doenyas, aos acidentes
trabalho, estimulando, dessa forma a prevenyao.

No Termo de Cooperayao Tecnica - "Amilise e Aperfeiyoamento da Metodologia
de Implementayao do Fator Acidentario de Prevenyao" - foi prevista a entrega de 3 produtos ate
dezembro de 2009:

Produto I, Parte 1 - Nova composiyao da Matriz do SAT (Anexo V do
Decreto N° 3.048/1999), bus cando comparabilidades significativas em nivel intemacional como
referencial importante para os calculos do FAP;

Parte 2 - Comparar a nova composiyao da matriz do SAT (Anexo V
do Decreto 3.048/1999), com a distribuiyao de ocorrencias acidentarias nos paises: Mexico,
Argentina, Canada e Italia.

Produto II "Identificayao de problemas, falhas ou imprecisoes na legislayao que
define as norm as para aplicayao do FAP e sugestao de medidas para seu aperfeiyoamento."

Produto III "Proposta de ajustes e correyoes para os procedimentos da nova
metodologia do calculo do FAP com recomendayoes de modificayoes normativas e discussao
junto ao CNPS".

1. Percentual de Produtos Entregues TCT FAP
Meta: 100% ate dezembro de 2009;
Formula: Nfunero de Produtos TCT FAP Entregues ate dezembro de 2009 *

Numero Total de Produtos contratados no TCT FAP
Percentual de Produtos Entregues TCT FAP = .1* 100 = 100%

3

II. Taxa Anual de Calculo do FAP
Meta: Atingir 100% do calcu10 do FAP das empresas contribuintes para 0 segura

de acidentes do trabalho (Riscos Ambientais do Trabalho - RAT);
Formula: (No Empresas com FAP calculado/N° de Empresas Contribuintes p

Taxa Anual de Calculo do FAP (2009) = 760.608 * 100 = 81,87%
929.048

Avaliayao: 18,13% de empresas nao tiveram seus FAP por apresentarem
problemas cadastrais - inconsistencias nas bases de dados utilizados no processamento do FAP.
Estas empresas receberam FAP = 1,0000 (FAP neutro), por definiyao. E possivel que as
empresas que nao tiveram seu calculo realizado regularizarao seus dados cadastrais em busca de
possivel bonificac;ao, por isso ha a expectativa que essa taxa reduza sensive1mente no
processamento do FAP 2010.

Esse termo teve a descentralizac;ao no SIAFI em 05 de dezembro de 2008, no
valor total de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais). 0 processo esta sendo analisado
intemamente, sendo que todos os produtos foram entregues.

3) Revitalizac;ao da Reabilitac;ao Profissiona1, Termo de Cooperac;ao com a DnB
Projeto Piloto, em Sao Paulo/SP, instituido por meio da assinatura do Termo de

Cooperayao Tecnica entre a Gerencia Regional do INSS de Sao Paulo/SP, as Secretarias de



Estado do Trabalho, da Saude e da Defesa da Pessoa com Deficiencia, 0 erviyo Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI e a Associayao para Valorizayao e Promoyao de Excepcionais
- AVAPE, com objetivo de melhorar condiy5es de trabalho, reduzir agravos a saude
relacionados ao trabalho, diminuir 0 numero de concessao de beneficios por incapacidade,
efetivar a reabilitayao fisica funcional no menor tempo possivel, diminuindo 0 tempo de
afastamento e obtendo sucesso no processo de RP e retorno ao trabalho. Termo de Cooperayao
Tecnica assinado entre 0 Ministerio da Previdencia Social e a Fundayao Universidade de Brasilia
- FUBlUnB, com vigencia ate 31 de maryo de 2010, com objetivo de realizar diagn6stico para
conhecer as reais condiy5es da area de reabilitayao profissional, de forma que seja possivel
identificar as necessidades e propor ay5es que venham a melhorar 0 setor. 0 projeto de
revitalizayao tern como foco a reinseryao de trabalhadores acidentados, no estimulo as ay5es de
formayao, em estudos e pesquisas e na integrayao de diversos bancos de dados relacionados a
area de saude e seguranya do trabalho, para servir de base para 0 aperfeiyoando da metodologia
do NTEP e para a construyao de politicas integradas de Reabilitayao Pro fissional.

Percentual de Produtos Entregues TCT Reab. Pro fissional 2009 = 70%
Percentual de Produtos a serem Entregues TCT Reab. Pro fissional ate Maio/20 10

Esse termo teve a descentralizayao em 25 de maryo de 2009, no valor de R$
438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais), e sera executad0 ate 31 de maryO de 2010.

4) Termo de Cooperayao Tecnica com 0 Instituto de Pesquisa Economica
Aplicada - IPEA, no valor de R$ 450.400,00 (quatrocentos e cinquenta mil e quatrocentos reais),
conforme extrato publicado na seyao 3 do Diario Oficial da Uniao, pagina 79, de 29 de setembro
de 2008. Desse total de recursos, foram descentralizados R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) no segundo semestre de 2008. Ate dezembro de 2009, haviam sido descentralizados outros
R$ 140.600,00 (cento e quarenta mil e seiscentos reais), sendo que, dessa ultima descentralizayao
foram devolvidos pelo IPEA, como saldo devido ao encerramento de exercicio ao MPS, R$
19.000,00 (dezenove mil reais); portanto, 0 totalliquido de repasse ao IPEA em 2009 foi de R$
121.600,00 (cento e vinte e urn mil e seiscentos reais).

A cooperayao tecnica tern como objetivo a realizayao de estudos e pesquisas
previdenciarias que sejam do interesse do IPEA e do MPS. Os estudos em fase final de
desenvolvimento focaram-se sobre a relayao entre a previdencia e 0 mercado formal de trabalho:
hist6rico do comportamento dos estabelecimentos formais, aprofundamento do diagn6stico do
SIMPLES, determinantes da evoluyao do emprego formal, determinantes da contribuiyao
previdenciaria dos trabalhadores autonomos e do transito formal-informal e propostas de
incorporayao da populayao nao coberta ao sistema de seguridade social brasileiro. Uma segunda
linha de pesquisa sobre a evoluyao dos regimes pr6prios de previdencia dos municipios nao se
mostrou viavel e foi substituida por outras duas linhas em Termo Aditivo assinado em 17 de
dezembro de 2009.

Uma das linhas de pesquisa adicionais (descentralizayao a ser feita em 2010 no
valor de R$ 80.000,00 - oitenta mil reais) sera realizada em parceria com a Ouvidoria do MPS

Jpara fins de analise dos registros obtidos ao longo dos 10 anos de funcionamento da mesma. A

(M)
~



outra linha refere-se as inter-relayoes entre previdencia e questoes regional escentralizayao a
ser feita em 2010 no valor de R$ 79.800,00 - setenta e nove mil e oitocentos reais).

As pesquisas iniciais estao em vias de serem finalizadas. Em novembro de 2008
foram entregues os Relat6rios Metodol6gicos, que contem detalhamento das metodologias a
serem utilizadas em cada urn dos estudos. Em novembro de 2009 foram entregues as primeiras
versoes dos Relat6rios finais das pesquisas "A Expansao do Emprego Formal sob a Otica das
Empresas", "Aprofundamento do Diagn6stico do Simples" e "Uma analise da contribuiyao dos
trabalhadores por conta-pr6pria para a previdencia social entre 1992 e 2007", correspondendo
aos Subprojetos 1, 2 e 4 do Termo de Referencia Previdencia e Mercado Formal de Trabalho.
Tais relat6rios estao em exame na Coordenayao-Geral de Estudos Previdenciarios, que,
eventualmente, podera ainda sugerir pequenas alterayoes antes da finalizayao das pesquisas.

7. INFORMA<;OES SOBRE AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR PATROCINADAS

8. DEMONSTRA TIVO DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS
FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS, OCORRIDOS NO ANO E

ACUMULADOS ATE 0 PERIODO EM EXAME

TABELA 14 - RECURSOS VINCULADOS A FINANCIAMENTO EXTERNO E/OU
COOPERA<;AO TECNICA INTERNACIONAL UTILIZADOS NA EXECU<;AO DOS

PROJETOS PROPREV, PREVMUN E PARSEP II
EmpreSlimo contralado Valor das transferencias de recursos (US$) Em caso de nao se ter

Discriminay30
(ingressos exlemos) *

atingido a conclusao lotal ou
(c6digo do Custo Total Contrapartid de etapa

projeto, Atualizado
a nacional

descri,ao em
(Tolal em MOlivos que

finalidade e 31112/2009
organismo (US$) Previsto US$) Valor impediram Providencias

Realizado Motivo** Valor no ano acumulado ou adoladas para
financiador) (2009) no projeto inviabilizara corre,ao

m

BID
I346/0C-BR 76.561.909,91 732.900,64 24.449.970,48 47.638.509,09 Juros 977,032,40 4,333,234,49

(PROPREV)
Comissao 19.611,83 559,951,40

Amortiza9ao 1,571,915,37 4,875,649,70

BlRD4673-
BR 10.000.000,00 275.033,56 7.195.789,40 5.000.000,00 Jures 44,605,92 198,976,40

(PREVMUN)
Comissao 3,204,15 56,156,23

Amortiza9ao 418,774,69 1,168,774,69

BlRD 7428-
BR(pARSEP 10.000.000,00 0,00 830.062,97 5.000.000,00 Jures 337,67 337,67

II)
Comissao 0,00 0,00

Amortiza9ao 0,00 0,00

Valores US$
Fontes: Sistema COFRE, Documentos de Ordens de Pagamento, Extranet BID e Sistema Client Connection.

Os recursos acima informados SaD valores ja comprovados aos Bancos (BID e
BIRD), onde 0 detalhamento de todo 0 planejamento e execuyao encontra-se descriminados nos
respectivos Relat6rios de Progressos emitidos pela Unidade de Coordenayao de Projetos- UCP
semestralmente.



o projeto PROPREV teve pedido de prorroga<;ao do ate 30/0612010,
devido aos cumprimentos legais necessarios para a resolu<;ao de uma pendencia judicial com
uma determinada empresa.

o projeto PREVMUN teve seu Acordo encerrado em 30/11/2009, permanecendo
apenas 0 periodo de gra<;a, destinado a comprova<;ao das despesas realizadas ate 0 seu termino,
emitido pelo BIRD, cuja vigencia sera ate 31/03/2010.

o projeto PARSEP II encontra-se em andamento cujas a<;5esestao voltadas para 0

aprimoramento da estabilidade fiscal e 0 crescimento economico sustentavel dos estados
participantes por meio da gestao aperfei<;oada da Previdencia.

ACOES FINANCIADAS COM RECURS OS DE RENUNCIA DE RECEITA PELA PROPRIA
UJ

10. RESULTADOS DA AVALIA<;AO DO IMPACTO SOCIOECONOMICO DAS
OPERA<;OESDE FUNDOS

11. INFORMA<;OES SOBRE PROVIDENCIAS ADOTADAS PARA DAR
CUMPRIMENTO As DETERMINA<;OES E RECOMENDA<;OES DO TCU

EXPEDIDAS NO EXERCicIO OU AS JUSTIFICATIV AS PARA 0 CASO DE NAO
CUMPRIMENTO

As recomenda<;5es abaixo sao parte de urn mesmo relat6rio (numero 237677), 0

Relat6rio de Auditoria de Acompanhamento de Gestao relativo ao periodo de 01/0112009 a
23/11/2009. Esse relat6rio foi encaminhado ao Secretario de Politicas da Previdencia Social,
senhor Helmut Schwarzer, em oficio nO3753/DPPAS/DP/SFC/CGU-PR, em 09 de fevereiro de
2010.

Seguem, separadas por assunto, conforme relat6rio 237677, as recomenda<;5es da
CGU a UJ SPS.

Assunto 3.1.1 - Programa<;ao dos objetivos e metas
Constata<;ao - Nao formaliza<;ao de criterios orientadores para a sele<;ao de entes a

serem auditados.

2. Descri<;ao da Recomenda<;ao:
Recomenda<;ao 001: Recomendamos a SPS, em sintonia com as reconhecidas

a<;5es de melhoria que vem adotando em rela<;ao a todo 0 processo gerencial de auditorias
diretas, indiretase em rela~aoaos procedim~~s de instru~aoe decis6riode PAP, que adoteS

••



como meta para 2010, e para implementac;ao ja a partir do 1°semestre e , a formalizac;ao e
definic;ao de criterios orientadores como forma de dar maior transparencia ao processo de
programac;ao, bem como para servir de uso referencial aos auditores, mitigando e
discricionariedade e objetividade destes na selec;ao de RPPS a serem auditados.

3. Setor responsavel pela implementac;ao
Departamento dos Regimes Pr6prios do Servic;o Publico da Secretaria de Politicas

de Previdencia Social do Ministerio da Previdencia Social.

4. Providencias adotadas (ou justificativas para 0 caso de nao cumprimento)
Em resposta a essa recomendac;ao, 0 Secretario de Politicas de Previdencia Social,

Helmut Schwarzer, assinou a Portaria nO02, de 03 de marc;o de 2010, constituindo Grupo de
Trabalho (GT) com 0 objetivo de definir e descrever os criterios de planejamento das ac;5es de
auditoria direta e prop or ato normativo regulamentando a materia; definindo a composic;ao do
GT; estabelecendo como prazo de conclusao dos trabalhos 0 dia 31 de maio de 2010; e
estabelecendo que a Portaria entre em vigor na data de sua publicac;ao. A publicac;ao esta
prevista para 0 final de marc;o de 2010.

Assunto 3.1.3 - Avaliac;ao dos resultados
Constatac;ao - Intempestividade da SPS na conclusao dos PAP e,

consequentemente, no registro da irregularidade no CADPREV.

2. Descric;ao da Recomendac;ao
RECOMENDA<;:AO 001: Recomendamos a SPS que fac;a cumprir 0

compromisso assumido no Plano de Providencias de avaliar 0 uso de criterios de amostragem na
analise e emissao de decis6rios em "PAP nao impugnados".

RECOMENDA<;:AO 002: Recomendamos a SPS que fac;a cumprir 0

compromisso anteriormente assumido de adotar procedimento unico de supervisao dos relat6rios
de auditoria.

RECOMENDA<;:AO: 003 Recomendamos a SPS que fac;a cumprir 0

compromisso anteriormente assumido de identificar, e corrigir, a existencia de superposic;ao de
atividades operacionais nos processos executados pela CGAAIISPS.

3. Setor responsavel pela implementac;ao
Coordenac;ao-Geral de Auditoria, Atuaria e Investimentos do Departamento dos

Regimes de Previdencia do Servic;o Publico da Secretaria de Politicas de Previdencia Social.

4. Providencias adotadas (ou justificativas para 0 caso de nao cumprimento)
As providencias adotadas quanta a essas recomendac;5es encontram-se na

Manifestac;ao sobre Offcio 3.753IDPPASIDP/SFCICGU-PR, elaborada pelo
MPS/SPS/DRPSP/Coordenac;ao-Geral de Auditoria, Atuaria e Investimentos, no dia 01 de mar<;o
de 2010, e encaminhada por meio de offcio n° 157 SPS/GAB, de 04 de mar<;ode 2010, ao senhor
Claudio Antonio de Almeida Py, Diretor de auditoria de pessoal, previdencia e trabalho da CGU,
contendo documenta<;ao referente as recomenda<;5es feitas pela CGU, conforme transcrito
abaixo.



MPS/SPSIDRPSP/COORDENAC;AO GERAL DE AUDITORIA ATUARIA E
INVESTIMENTOS

MANIFESTAC;AO SOBRE OFicIO 3.753IDPPASIDP/SFC/CGU-PR. RELATORIO DE
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DA SPS. EXERcicIO 2009

Por interrnedio do Memo nO54/GAB/SPS/MPS, 0 Sr. Secretario de Politicas de
Previdencia Social, solicita manifestac;ao acerca do Relat6rio de Auditoria de Acompanhamento
da Gestao da SPS relativo ao periodo de 01/01 a 23/11/2009.

2. Em linhas gerais 0 que se extrai do referido relat6rio e a compreensao da Auditoria da
Secretaria Federal de Controle dos esforc;os que aSPS vem envidando no sentido da
implementac;ao de melhorias em seus processos de trabalho, em que pese a escassez de pessoas e
limitac;oes de sistemas inforrnatizados corporativos, contudo, acerca das recomendac;oes adiante
expostas, teceremos os devidos comentarios, no escopo da area de atuac;ao desta Caordenac;ao:

"RECOMENDAC;AO: 001
Recomendamos a SPS que fac;a cumprir 0 compromisso assumido no Plano de

Providencias de avaliar 0 usa de criterio de amostragem na analise e emissao de decisorios em
PAP nao impugnados".

Embora a medida possa compulsar em questionamentos no ambito judicial, tendo
em vista que a sustenta<;ao de defesas em a<;oes movidas pelos entes federativos vem sendo
pautadas exatamente pela forrnalizac;ao do Processo Administrativo Previdenciario-P AP, como
exemplo de exigencia neste sentido citamos 0 Municipio de Chapada dos Guimaraes-MT, na
busca da celeridade dos procedimentos, doravante, as irregularidades nao impugnadas em sede
de defesa, serao, de imediato, consignadas no CADPREV de modo a obstacularizar a emissao do
CRP, mediante despacho simplificado, ou seja, sem analise do merito, e comunicado ao ente
federativo.

"RECOMENDAC;AO: 002
Recomendamos a SPS que fac;a cumprir 0 compromisso anteriormente assumido de

ado tar procedimento unico de supervisao de relatorios de auditoria".

Esta questao esta diretamente atrelada a anterior. 0 que a Auditoria da SFC entende como
duplicidade de supervisao, na verdade, se trata de supervisoes sob 6ticas diferentes, ou seja, num
primeiro momento, 0 supervisor da auditoria direta apenas verifica os aspectos forrnais da
documentac;ao enviada pelo Auditor Fiscal e, num segundo momento, 0 analista verifica 0 merito
da materia. A primeira supervisao, embora possa parecer dispensavel, tern a candao de sanar
eventuais vicios de forma antes de se instaurar 0 PAP.



Recomendamos a SPS que fac;a cumprir 0 compromisso anter e assumido de
identificar, e corrigir, a existencia de superposic;ao de atividades operacionais nos processos
executados pela CGAAIISPS".

Tambem diretamente atrelada as anteriores, os principios desta recomendayao, sempre
foram norteadores das ayoes e medidas adotadas pdo DRPSP e SPS.

3. Por oportuno, gostariamos de salientar que 0 relat6rio sob questao deixou de tecer
qualquer comentario sobre os prazos processuais descritos pela Lei n° 11.457/2007 e Decreto n°
70.235172 com redayao dada pela lei n° 11.941/2009, avocados em nossas manifestayoes no
decorrer da auditoria, 0 que, por certo, evidencia a inconsistencia dos quadros alocados nas pag.
6 a8.

4. Sobre os criterios para definiyao do planejamento das ayoes de auditoria direta, estamos
indicando os Auditores Fiscais abaixo para compor grupo de trabalho com 0 objetivo descrever 0

processo e propor ate normativo regulamentando a materia a ser emitido pelo Senhor Secretario
de Politicas de Previdencia Social, ate 0 final de maio de 2010:

I - Sergio Augusto Ibaldo Falcao, que coordenara os trabalhos;
II - Narlon Gutierre Nogueira; e
III - Sergio Pedro Werlang.

5. Cabe informar que conforme textos adiante expostos, no dia 04 de fevereiro do corrente 0

Sf. Secretario de Politicas de Previdencia Social, assinou as Orientayoes Intemas nO02 e 03,
aprovando 0 Manual de Procedimentos de Analise do Equilibrio Financeiro e Atuarial e Emissao
da Notificayao de Irregularidades de Auditoria - NIA e 0 Manual dos Procedimentos de
Auditoria Direta, respectivamente, constantes do Boletim de Serviyos nO 03 de 2010
(http://intraprev /portal/mps/ se/spoa).

"SECRETARIA DE POLiTiCAS DE PREVIDENCIA SOCIAL

ORJENTA9AO INTERNAISPSIMPS N° 02, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2010

Aprova 0 MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE ANALISE DO EQUILiBRIO FINANCEIRO E
ATUARIAL DOS RPPS E EMISSAO DA NOTIFICA(:AO DE IRREGULARIDADE A TUARIAL
-NIA.

o SECRETARIO DE POLiTiCAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, no uso das
competencias atribuidas pelo Art. 7~ X; do Decreto n° 5.755, de 13 de abril de 2006,
considerando 0 disposto nas Portarias MPS nO402, de 10 de dezembro de 2009 e 64, de 24 de
fevereiro de 2006, resolve:

Art. jO Aprovar 0 Manual de Procedimentos de Analise do Equilibrio Financeiro e Atuarial
dos RPPS e EmissGo da Notifica9GO de Irregularidade Atuarial - NIA, conforme Anexo, de
observdncia obrigat6ria para analise do criteria "Equilibria Financeira e Atuarial" em
auditarias diretas e indiretas.

Art. r Esta Orienta9GO Interna entra em vigor na data de sua assinatura, devenda ser
publicada em Boletim de Servi9a, exceta as seus anexas.

HELMUT SCHWARZER



ORIENTA9AO INTERNAISPSIMPS N° 03, DE 04 DE FEVEREIR
Aprova 0 MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DIRETA.

o SECRETARIO DE pOLiTICAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, no uso das
competencias atribuidas pelo Art. 7~ X; do Decreto n° 5.755, de 13 de abril de 2006,
considerando 0 disposto nas Portarias MPS n° 402, de 10 de dezembro de 2009 e 64, de
24 defevereiro de 2006, resolve:

Art. 1° Aprovar 0 Manual de Procedimentos de Auditoria Direta, conforme
Anexo, de obserwincia obrigat6ria pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
em exercfcio no Ministerio da Previdencia Social, na realizac;iio de auditorias fiscais
diretas.

Art. 3° Esta Orientac;iio Intern a entra em vigor na data de sua assinatura,
devendo ser publicada em Boletim de Servic;o, exceto os seus anexos.

HELMUT SCHWARZER"

Otoni Gon<;alves Guimaraes
Coordenador Geral de Auditoria Atuaria

Contabilidade e Investinientos
DRPSP/SPS/MPS

61 2021-5776
otoni. guimaraes@previdencia.gov.br

Assunto 4.1.1 - Diarias
Constata<;ao - Inconsistencias nos registros de viagens intemacionais no SCDP; e

intempestividade na restitui<;ao de diarias pagas a maior.

2. Descri<;ao da Recomenda<;ao
RECOMENDA<;AO 001: Recomendamos aSPS revisao das diarias concedidas a

fim de identificar a existencia de outros pagamentos indevidos que eventualmente existam,
promovendo, consequentemente, 0 ressarcimento ao erario. Alem disso, toma-se necessario que
aSPS institua mecanismos de supervisao para promo<;ao da restitui<;ao tempestiva das diarias
pagas indevidamente.

RECOMENDA<;AO 002: Revisao do processo de lan<;amento das viagens
intemacionais no SCDP e corre<;ao dos dados inseridos incorretamente, providenciando a
presta<;ao de contas das viagens que se encontram pendentes.

3. Setor responsavel pela implementa<;ao
Gabinete da Secretaria de Politicas de Previdencia Social do Ministerio da

Previdencia Social (MPS/SPS/GAB).

mailto:guimaraes@previdencia.gov.br


4. Providencias adotadas (ou justificativas para 0 caso de cumprimento)
Em atendimento ao oficio 3.753/DPPAS/DPSFC/CGU-PR, 0 Secretario de

Politicas de Previdencia Social, Helmut Schwarzer elaborou uma manifesta93.0, em 04 de mar90
de 2010, encaminhando a Portaria nO 04, de 24 de fevereiro de 2010, referente a cria93.0 de
Grupo de Trabalho para melhor adequa93.0 das propostas de viagem, conforme recomenda93.0
OOL

A Portaria nO04, de 24 de fevereiro de 2010, constitui Grupo de Trabalho (GT)
com 0 objetivo de revisar os processos de viagens nacionais do ambito da SPS, relativas ao ano
de 2009, inclusive, se for 0 caso, propor medidas com vistas ao estabelecimento de mecanismos
de melhor adequa93.0 das propostas de viagens; definindo a composi93.0 do GT; estabelecendo
como prazo de conclus3.o dos trabalhos 0 dia 31 de maio de 2010; e estabelecendo que a Portaria
entre em vigor na data de sua publica93.0. A publica93.0 esta prevista para 0 final de mar90 de
2010.

Alem disso, respondendo a recomenda93.0 002, 0 Secretario afirmou na
manifesta93.0 que as revis5es dos processos de viagem e a finaliza9ao das presta90es de contas
encontram-se em andamento, em virtude da implanta93.0 das medidas necessarias para 0
equacionamento dos apontamentos.

12. INFORMA<;A.O QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ORGA.O DE
CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMA<;OES RELATIVOS AOS ATOS DE

ADMISSA.O E DESLIGAMENTO, BEM COMO AOS ATOS DE CONCESSA.O DE
APOSENTADORIA, REFORMA E PENSA.O, EXIGiVEIS NO EXERCicIO A QUE SE

REFERE 0 RELATORIO DE GESTA.O, NOS TERMOS DO ART. 7° DA IN/TCU N°
55/2007

13. DECLARA<;A.O DA AREA RESPONsA VEL ATESTANDO QUE AS
INFORMA<;OES REFERENTES A CONTRA TOS, BEM COMO SOBRE CONVENIOS,

CONTRA TOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS ESTA.O
DISPONivEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NO SISTEMA INTEGRADO

DE ADMINISTRA<;A.O DE SERVI<;OS GERAIS - SIASG E NO SISTEMA DE
GESTA.O DE CONVENIOS, CONTRA TOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA-

SICONV, CONFORME ESTABELECE 0 ART. 19 DA LEI N° 11.768, DE 14 DE
AGOSTO DE 2008

14. OUTRAS INFORMA<;OES CONSIDERADAS, PELOS RESPONsA VEIS,
RELEV ANTES PARA DEMONSTRAR A CONFORMIDADE E 0 DESEMPENHO DA

GESTA.O



B - INFORMACOES CONTABEIS DA GESTA:

1. DECLARACAO DO CONTADOR RESPONSA VEL PELA UNIDADE
JURISDICIONADA ATESTANDO QUE OS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS

(BALANCOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E A
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS, PREVISTOS NA LEI N° 4.320,

DE 17 DE MARCO DE 1964) E 0 DEMONSTRA TIVO LEVANTAD0 POR UNIDADE
GESTORA RESPONsA VEL - UGR (VALIDO APENAS PARA AS UNIDADES
GESTORAS NAO-EXECUTORAS), REFLETEM A ADEQUADA SITUACAO

ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE
JURISDICIONADA QUE APRESENTA RELATORIO DE GESTAO

DECLARA<;AO 1 - DECLARA<;AO DO CONTADOR - PLENA
DECLARAc;:Ao DO CONT ADOR

DECLARACAO PLENA
Denomina.;lio completa (UJ): Secretaria de Politicas de Previdencia Social do Ministerio da
Previdencia Social - SPS/MPS C6digo da UG:
Declaro que os Demonstrativos Contabeis relativos ao exercicio de 2009, constantes do Sistema
Integrado de Administra<;ao Financeira - SIAFI (Balan<;o Or<;amentario, Financeiro e Patrimonial e
a Demonstra<;ao das Varia<;5es Patrimoniais, previstos na Lei n° 4.320, de 17 de mar<;o de 1964) e 0

demonstrativo levantado por unidade gestora responsavel - UGR (valido apenas para as unidades 330010
gestoras nao executoras), retletem a adequada situa<;ao or<;amentaria, financeira e patrimonial da
Secretaria de Politicas de Previdencia Social do Ministerio da Previdencia Social - SPPS/MPS.

Declaro, igualmente, que estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declara<;ao .

Local Brasilia - DF . Data 04/0212010
Contador Romeu Rodrigues da Silva CRC n° DF 4042
Responsavel
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DECLARA~AO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS

Declaro que os Demonstrativos Contabeis relativos ao exerClClO de 2009,
constantes do Sistema lntegrado de Administra~ao Financeira - SIAFI (Balan~o Or~amentario,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstra~ao das Varia~6es Patrimoniais, previstos na Lei nO
4320, de 17 de mar~o de 1964) e 0 demonstrativo levantado por unidade gestora responsavel -
UGR (valido apenas para as unidades gestoras nao executoras), refletem a adequada situa~ao
or~amentaria, financeira e patrimonial da Secretaria de Politicas de Previdencia Social do
Ministerio da Previdencia Social- SPPSIMPS.

Declaro, igualmente, que estou ciente das responsabilidades civis e profissionais
desta declara~ao.

~,b,..
ROMEURODRIGUES DA SILVA

Coordenador de Contabilidade
CRC-DF4042
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Declaro para fins de atendimenta ao disposto no item 01, anexo IV da Decisao

Normativa TCU n°. 102, de 02 de dezembro de 2009, que os servidores abaixo relacionados,

elencados no Rol de Responsaveis da Secretaria de Politic as de Previdencia Social deste Ministerio,

encontram-se em dia com a obrigayao de apresentay80 da declara<;:aode bens e rendas de que trata a

Lei nO 8.730, de 10 de novembro de 1993, referente ao ana calendario 2008, exerclcio 2009, perante

esta Coordenayao-Geral de Recursos Humanas:

NOME I CPF
I -

Helmut Schwarzer ! 630.495.549-91

Delubio G mes Pereira da Silva
I

274.991,971-15

Joao Donadon 344.4 79.698-49

Monica Cabanas Guimaracs 408.976.210-34
-Luciana Ribeiro Guedes 605.599.931-53

Rogerio \Vagner Nunes Borge.

Rcmigio Todeschini

-r..:~~~ ~ Q. h~
TICIANA FORMIGA DE QUEIROGA MELO

Coordenadora-Geral de Recursos Humanos-Substituta
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DECL RA(::AO

Can. idcrando a regulanlcma<;ao do lIS0 cia Sistema de (Jcstno de Proccsso.
I)isciplinares - CGU-PI\J) no c'1mbiw do Ministcrio cia Prcvidcncia Social conf'orme Portaria nO
-t68.deO-d d z'mbrodc2()()7:

Brasilia-D.'. _6 dt.: marco de 20 I 1.

/'f .
. /J

, ~k~ {{\i
EguinaJdc Alves de O)j eir¥

Coorden;dole Admini ·tra4()r Pridcipal do
/Si t I11n ' ILJ-PAD

/Secrelaria I::XCCUtl'l a - YiP- -Tel. 61 ·20_1 51 :2




