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Apresentação 
 

 

 

 

O ano de 2009 entra para a história da Dataprev como o período de maior realização de 
investimento desde a sua fundação. Contudo, os números não refletem todas as conquistas 
obtidas pela empresa em 2009, uma vez que, por si só, não expressam à qualidade desses 
aportes. E é exatamente a qualidade dos investimentos realizados ao longo de 2009 que 
permitirão, a curto e médio prazos, um crescimento sustentado, capaz de transformar em 
realidade a visão estratégica desta empresa. 

Para compreendermos o momento de reequilíbrio econômico alcançado pela Dataprev, o ano 
de 2009 não pode ser visto de maneira isolada. Mesmo sob os efeitos da crise econômica 
mundial, desde que a Previdência Social tornou-se um dos focos prioritários do governo atual, 
a Dataprev tem tido um significativo aumento na sua capacidade de investimento.  

Este reequilíbrio, por sua vez, contribuiu para a recuperação da credibilidade da Dataprev no 
mercado, para a melhoria no relacionamento com seus clientes e parceiros e, por 
consequência, colaborou para o salto de qualidade na prestação de serviços de Previdência 
Social à população, entre os quais, podemos citar a concessão de aposentadorias urbanas e 
do salário-maternidade em até 30 minutos, a disponibilização do extrato previdenciário nos 
terminais do Banco do Brasil, a redução de filas nas Agências da Previdência Social e a 
ampliação dos serviços on-line no Portal da Previdência Social. 

Por sua vez, estes avanços colocam novos desafios, como o do gerenciamento de uma 
quantidade cada vez maior de dados, sempre com alto grau de disponibilidade e segurança ou 
o do atendimento tempestivo de novas demandas, oriundas de uma base crescente de 
clientes. Ao mesmo tempo, os desafios são tratados como oportunidades decisivas para 
consolidação do papel da empresa como fornecedora de soluções tecnológicas voltadas à 
execução e ao aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro. 
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Este papel é definido e orientado pelo planejamento estratégico de nossas ações. Não é 
exagero afirmar que o diagnóstico atual parte de um patamar bem superior ao identificado no 
ciclo anterior de planejamento. Mas, vale relembrar: na medida em que a empresa aumenta 
sua capacidade de produção, os desafios se ampliam e ela passa a ser mais exigida por seus 
clientes e fornecedores. E uma gestão que se paute pela transparência de suas ações tem a 
obrigação de deixar nítido que a manutenção do sucesso atual da Dataprev está 
fundamentalmente atrelada à sua capacidade de cumprir compromissos assumidos com 
clientes, com o Estado e com a sociedade.  

Nesse sentido, ao longo de 2009, realizamos um concurso público, implantamos um plano de 
cargos e salários, saneamos o passivo da Prevdata, reformamos e adquirimos imóveis, 
modernizamos e ampliamos nosso parque tecnológico, trabalhamos na redução da 
dependência tecnológica e colocamos em produção novos sistemas. Essas são algumas das 
respostas que indicam estarmos no caminho certo. 

 

 

Boa leitura. 
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1. Identificação de Relatório de Gestão Individual 

1.1. Dados identificadores da Dataprev 
 
 

Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Executivo  

Órgão de Vinculação: MPS  Código SIORG: 1930  

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social  

Denominação abreviada: Dataprev  

Código SIORG: 303  Código LOA: 33202  Código SIAFI: 239001 

Situação: Ativa  

Natureza Jurídica: Empresa pública com natureza jurídica de direito privado  

Principal Atividade: Tecnologia da Informação Código CNAE: 6204-0/00 

Telefones/Fax de contato: (061) 3262-7100 (061) 3321-4780 

Endereço eletrônico: webmaster.dtp@previdencia.gov.br 

Página da Internet: http://portal.Dataprev.gov.br/ 

Endereço Postal: Setor de Autarquias Sul (SAS) Quadra 1, Bloco E/F CEP: 70070-931 Brasília – DF 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
Criação: Lei nº 6.125 de 04/11/1974. 
Competências: Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº. 75.463 de 10/03/1975, alterado pelos Decretos 3.457 
de 12 de maio de 2000, 3.881 de 06 de agosto de 2001, 4.033 de 26 de novembro de 2001, 4.312 de 24 de julho 
de 2002 e 6.466, de 28 de maio de 2008.  

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Vide item 1.2. Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2009 abaixo 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
Manual de Organização e Manual de Atribuições.  
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Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

335001 
335002 
335003 
335004 
335005 
335006 
335007 
335008 
335009 
335010 
335011 
335012 
335013 
335014 
335015 
335016 
335017 
335018 
335019 
335020 
335021 
335022 
335023 

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE ALAGOAS 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DA BAHIA 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO CEARA 
ESCRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO.SANTO 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE GOIAS 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO MARANHAO 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO.DO SUL 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO PARA 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DA PARAIBA 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO PIAUI 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO PARANA 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE.DO NORTE 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE SAO PAULO 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE SERGIPE 
ESCRITÓRIO ESTADUAL DE TOCANTINS 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

 

1.2. Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 
2009 

 
RS 2917de 05/01/09 - Estabelece que será no Rio de Janeiro a localização da Diretoria de 
Desenvolvimento, Relacionamento e Informações – DRD; mantém inalterada a localização dos 
órgãos subordinados à Diretoria de Desenvolvimento, Relacionamento e Informações - DRD. 

RS 2921 de 20/01/09 - Extingue o Serviço de Remuneração e Captação – SVRC; cria a 
Divisão de Valorização de Pessoas – DIVP; cria o Serviço de Cargos, Carreira e Desempenho - 
SVCD. 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

20 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

RS 2935 de 02/03/09 - Extingue a Divisão de Projetos de Modernização dos Sistemas de 
Benefício – DIMS; extingue a Coordenação de Gerenciamento de Contratos com Clientes – 
COGC; extingue a Coordenação de Atendimento às Áreas de TIC dos Clientes – COTI; 
transfere a subordinação do Serviço de Contratos com Clientes Governo - SVCG para a 
Coordenação Geral de Contratos com Clientes – CGCC; transfere a subordinação do Serviço 
de Contratos com Instituições Privadas – SVPV para a Coordenação Geral de Contratos com 
Clientes – CGCC; transfere a subordinação do Serviço de Acompanhamento e Controle – 
SVCR para a Coordenação Geral de Contratos com Clientes – CGCC; extingue o 
Departamento de Produtos de Cadastros Sociais – DECS; cria o Departamento de Produtos do 
MTE e Cadastros Sociais – DETC; cria a Coordenação de Produtos do MTE – COMT; transfere 
a subordinação da Divisão de Produtos de Cadastro de Pessoas – DICD para o Departamento 
de Produtos do MTE e Cadastros Sociais – DETC; transfere a subordinação da Divisão de 
Produtos de Vínculos, Remunerações e Contribuinte Individual - DIVI para o Departamento de 
Produtos do MTE e Cadastros Sociais – DETC; transfere a subordinação da Divisão de 
Produtos Integradores - DIPI para o Departamento de Produtos do MTE e Cadastros Sociais – 
DETC; cria o Departamento de Produtos do MPS e INSS – DEMP; cria a Divisão de Produtos 
das Áreas de TIC do MPS e INSS – DITI; transfere a subordinação da Divisão de Produtos da 
SPC e SPS - DIPO para o Departamento de Produtos do MPS e INSS – DEMP. 

RS 2948 de 17/04/09 - Extinguir o Serviço de Ouvidoria – SVOU. 

RS 2949 de 07/05/09 - Altera a nomenclatura da Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – 
DIQV para Divisão de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar – DIQV; transfere a 
localização do Serviço de Saúde e Qualidade de Vida – SVQV, de Brasília para o Rio de 
Janeiro. 

RS 2952 de 18/05/09 - Extingue a Divisão de Gestão da Disponibilidade dos Serviços e 
Ambientes de TI – DGDA; extingue o Serviço Técnico Gestão de Acordo de Níveis 
Operacionais e de Serviços – STAN; extingue o Serviço Técnico Normatização e Padronização 
de Processos Produtivos – STNP; cria o Serviço Técnico Planejamento e Controle da Produção 
– STPP; cria a Divisão de Gestão de Itens de Configuração – DGIC; cria o Serviço Técnico de 
Liberação – STLI; transfere a subordinação do Serviço Técnico Gestão da Configuração – 
STGC para a Divisão de Gestão de Itens de Configuração – DGIC; transfere a subordinação do 
Serviço Técnico Planejamento de Mudanças – STPM para a Divisão de Gestão de Itens de 
Configuração – DGIC; transfere a subordinação do Serviço Técnico Gestão da Disponibilidade 
de Serviços – STDS para a Divisão de Gestão de Suporte a Serviços – DGSS. 

RS 2954 de 08/06/09 - Altera a classe da Unidade Regional Paraíba – URPB, de Classe B para 
Classe A. 

RS 2958 de 20/07/09 - Altera a nomenclatura e sigla do Serviço de Cargos, Carreira e 
Desempenho - SVCD para Serviço de Remuneração e Carreira - SVRM. 

RS 2962 de 20/07/09 - Transfere a subordinação do Serviço Sustentação de Produtos Livres 
Célula A – SSLA para a Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações; 
transfere a subordinação do Serviço Sustentação de Produtos Livres Célula B – SSLB para a 
Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações; transfere a subordinação do 
Serviço Sustentação de Produtos Livres Célula C – SSLC para a Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações; transfere a subordinação do Serviço Sustentação de Produtos 
Livres Célula D – SSLD para a Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações; 
transfere a subordinação do Serviço Sustentação de Produtos Livres Célula E – SSLE para a 
Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações.  
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RS 2963 de 20/07/09 - Transfere para Brasília a localização da Divisão de Produtos SPS e 
SPC – DIPO; cria a Unidade de Desenvolvimento de Software Livre – UDSL; subordina o 
Serviço Sustentação de Produtos Livres Célula A – SSLA à Unidade de Desenvolvimento de 
Software Livre – UDSL; subordina o Serviço Sustentação de Produtos Livres Célula B – SSLB 
à Unidade de Desenvolvimento de Software Livre – UDSL; subordina o Serviço Sustentação de 
Produtos Livres Célula C – SSLC à Unidade de Desenvolvimento de Software Livre – UDSL; 
subordina o Serviço Sustentação de Produtos Livres Célula D – SSLD à Unidade de 
Desenvolvimento de Software Livre – UDSL; subordina o Serviço Sustentação de Produtos 
Livres Célula E – SSLE à Unidade de Desenvolvimento de Software Livre – UDSL; classifica 
como Unidades de Desenvolvimento A: UDCE, UDRJ, UDSC e UDPB; classifica como Unidade 
de Desenvolvimento B: UDSL. 

RS 2964 de 20/07/09 - Extingue a Coordenação de Software Livre – COSL. 

RS 2968 de 18/08/09 - Transfere a subordinação do Serviço de Administração de Pessoal 
Célula Cosme Velho – SVPE para a Divisão de Registro de Cadastro de Pessoal – DIRC. 

RS 2988 de 28/12/09 - Extingue a Coordenação de Editoração – COED; transfere a 
subordinação do Serviço de Editoração e Reprografia – SVER para a Coordenação Geral de 
Comunicação Social – CGCO. 
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1.3. Identidade Empresarial  
 

Missão 
Fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação para a execução e o 
aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro. 

 

Visão 
Ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a gestão das informações 
previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registro civis da população brasileira. 

 
Valores essenciais 
ACREDITAMOS... 
 

no pensamento e na ação orientada para realização dos objetivos Resultado... 
definidos.  

 
na busca permanente da excelência nos produtos e serviços
prestados. Qualidade... 

 
que devemos priorizar as soluções novas e criativas, apoiadas em
tecnologias atualizadas. Inovação... 

 
Integridade... na honestidade, na franqueza e no respeito ao indivíduo. 

 
na ação que explica com clareza e veracidade o posicionamento
adotado e os motivos da tomada da decisão. 

Transparência... 
 
Conhecimento... no desenvolvimento das competências pela socialização do saber. 

 
Flexibilidade... que devemos promover as adaptações às mudanças necessárias. 

 
na criação de ambientes favoráveis ao desenvolvimento das
pessoas e interpessoal. 

Satisfação... 
 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 

Profissionalismo... no exercício profissional apoiado na seriedade e nos valores do 
trabalho. 

 
Comprometimento... que devemos assumir os riscos e as responsabilidades resultantes

de decisões compartilhadas. 
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Estratégias 
− Gestão profissional com foco nos princípios da governança corporativa 

− Adequação dos processos de trabalho e da estrutura organizacional 

− Adequação dos ambientes centrais de processamento 

− Aperfeiçoamento da Política de Segurança 

− Capacitação dos empregados 

− Conquista de novos clientes 

− Proatividade no relacionamento com os clientes  

− Desenvolvimento de novos produtos 

− Realinhamento com as práticas atuais do mercado de TIC 
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1.4. Arquitetura Organizacional 
 

Conselho de
Administração

PR
Presidência

DFS
Diretoria de 
Finanças e

Serviços
 Logísticos

DPE
Diretoria de

Pessoas

DIT
Diretoria de

 Infra-Estrutura
 de TIC

DRD
Diretoria de

Relacionamento,
Desenvolvimento e

Informações

Conselho
Fiscal

Fiscalização do
cumprimento dos
deveres legais e

estatutários
Acompanhamento da 
execução financeira,
fiscal e orçamentária

Diretrizes gerais de negocio
Aprovação de orçamentos e

programas
Fiscalização da execução

administrativa

Planejamento empresarial
Desenvolvimento organizacional

Representação institucional
Consultoria jurídica
Comunicação social

Atendimento  operacional

Financeira 
Logística

Contabilidade
Orçamentação
Controladoria
Suprimentos

Planejamento da produção
Operacionalização de sistemas

de informação
Telecomunicações
Suporte à produção

Segurança da informação

Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de pessoas

Responsabilidade social
Relações sindicais

Administração de pessoal

Comercial
Desenvolvimento de sistemas
Relacionamento com clientes

Gestão de informação

Auditoria
interna

Legenda:
Vinculação Funcional
Subordinação        
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2. Objetivos e Metas Institucionais 
 

Em 2009 a Dataprev amplia o patrimônio imobiliário ao adquirir diversos imóveis para 
acomodar as suas instalações e logísticas de apoio aos clientes; realiza concurso público, 
implanta plano de cargo e salários, investe em capacitação profissional, produz fóruns de TIC e 
conquista novos clientes. 

 

2.1. Responsabilidades institucionais - O papel da Dataprev na 
execução das políticas públicas 

 
A Dataprev tem um papel ativo no processo de implementação das políticas públicas, 
destacadamente no que se refere à sustentação em tecnologia da informação e da 
Comunicação para todos os serviços prestados pela Previdência Social aos cidadãos 
brasileiros, como também para o desenvolvimento da tecnologia nacional em software livre. 

 
Migração tecnológica – Inicialmente, cabe consignar que em observância aos termos 
delineados no Plano de Modernização Tecnológica - PMT e ainda em cumprimento ao Acórdão 
nº 1.510 de agosto de 2007,  Acórdão nº 443 de março de 2008, ao Termo de Ajustamento de 
Conduta - TAC de maio de 2008 ref. PA 1.30.012.000011/2004-06,  e ainda ao Acórdão nº 
2.229 de julho de 2008 e ao Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009, a Dataprev tem como 
responsabilidade institucional a segura e eficaz migração de dados e sistemas hospedados em 
mainframe para plataforma baixa, passando da linguagem Cobol para Java.  

Complexo, o processo envolve números de alta grandeza, exigindo a migração de 7,2 milhões 
de linhas de código e cerca de 70 sistemas, os quais - frise-se - representam a essência da 
Previdência Social brasileira. Paralelamente a isso, desenvolve novos softwares para a 
Previdência, como o novo Cadastro de Informações Sociais (CNIS), com a implementação de 
novas funcionalidades, e desenvolve a primeira etapa do Sistema Integrado de Benefícios 
Sociais (Sibe 1), que vai, por exemplo, unificar sistemas que permitem o cálculo e a concessão 
de benefícios e administram benefícios por incapacidade. Ambos sendo produzidos 
internamente por desenvolvedores do seu quadro, e para operar em plataforma baixa. Para 
suportar tantas mudanças, o aumento do volume de serviços e a chegada de novos clientes – 
seu portfólio inclui INSS, MPS, Receita Federal do Brasil, Ministérios do Trabalho e Emprego 
(MTE), do Planejamento e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 81 instituições 
financeiras e várias entidades públicas e privadas –, a empresa tem investido maciçamente em 
infraestrutura.  

Com vistas a efetivar a migração de códigos e dados pretendida, em outubro de 2009, após 
processo licitatório, a Dataprev assinou o contrato com o vencedor do certame, o Consórcio 
BRICON/4BEARS/SW. 

Ocorre que, considerando a complexidade do Projeto e as variáveis que permeiam o processo, 
a Dataprev enfrentou alguns percalços, tais como, a dificuldade na migração dos grandes 
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volumes de dados das bases legadas (no que se refere ao CNIS), e também os atrasos na 
execução das Ordens de Serviço de migração, ocasionados por impossibilidade de 
congelamento dos sistemas. 

Assim, considerando o andamento dos trabalhos e a maturação das ações, a Dataprev viu-se 
compelida a realizar uma avaliação acerca de estratégias que visem eficiência e segurança na 
desativação dos mainframes UNISYS. 

Esse ano foi um ano marcado por uma série de ações em que a Dataprev teve papel 
fundamental para a sociedade, entre elas:  

 

− Concessão de aposentadorias urbanas por idade e tempo e também do salário-
maternidade em até 30 minutos: a infraestrutura da empresa permite que o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) tenha acesso online e em tempo real a toda a base de 
dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), possibilitando que o extrato 
das contribuições do segurado seja disponibilizado; 

 

− Extrato Previdenciário: disponível desde 5 de maio de 2009 para correntistas do Banco 
do Brasil, o Extrato da Previdência Social traz informações de vínculos empregatícios 
desde 1976 e de remunerações desde julho de 1994. Para que o conteúdo do documento 
pudesse ser disponibilizado nos terminais do BB, a Dataprev implementou um protocolo de 
comunicação capaz de transmitir, em tempo real, dados entre a empresa e o banco, por 
meio de um canal privado e seguro. 

 

− Redução de filas: a redução de filas nas APS foi possível com o desenvolvimento, pela 
Dataprev em parceria com o INSS, de dois sistemas responsáveis por marcar o 
agendamento e gerenciar o atendimento: o Sistema de Agendamento Eletrônico (SAE) e o 
Sistema de Gerenciamento do Atendimento (SGA). 

Funcionando de maneira integrada, os sistemas mudaram um cenário ainda comum há 
alguns anos: enormes filas nas portas das agências, que muitas vezes começavam a 
formar-se ainda durante a madrugada. 

O SAE é responsável por agendar pela internet e pela central 135 o atendimento. Os 
segurados solicitam o atendimento com data e hora pré -marcada e não precisam mais 
buscar uma senha ou passar um dia inteiro para serem atendidos. 

 

− Emissão de informes aos segurados: O serviço de envio de carta aos segurados da área 
urbana que completam as condições mínimas para se aposentar por idade teve inicio em 
junho de 2009. A carta, que é um Aviso de Requerimento de Benefício, é gerada a partir da 
base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e chega sempre no 
mês anterior ao que o segurado faz aniversário, passando então a fazer jus ao beneficio.  O 
texto da correspondência relaciona os documentos necessários para o atendimento na 
agência e traz o valor estimado a ser recebido. 
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− Serviços Online: por meio de ações conjuntas do Ministério da Previdência Social, INSS e 
Dataprev, é possível o acesso a 48 serviços e “links” informativos online, de qualquer local 
do país pelo Portal da Previdência Social, eliminando a necessidade de deslocamento até 
uma Agência da Previdência Social (APS). 

 

− Software Livre: seguindo uma diretriz do Governo Federal, a Dataprev intensificou o uso 
de ferramentas tecnológicas baseadas em código aberto. Para tal, no primeiro semestre de 
2009 criou a Unidade de Desenvolvimento de Software Livre (UDSL). No final de outubro 
de 2009, publicou no mesmo portal o Sistema de Gerenciamento do Atendimento (SGA 
Livre). Com isso, passou a ser a principal fornecedora de soluções livres para o governo 
brasileiro, via Portal de Software Público. 

 

− Provir: com o objetivo de mostrar como as ações da empresa possibilitam à Previdência 
Social reconhecer os direitos dos cidadãos brasileiros com agilidade e segurança, foi criado 
o Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev (Provir), que abre as portas 
dos seus Centros de Processamento (CPs) para visitação de empregados, seus familiares 
e futuros profissionais de tecnologia da informação e comunicação. 

Agenda Ambiental: a Dataprev cabe implementar o Programa Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P), do Ministério do Meio Ambiente. A A3P é uma iniciativa 
inovadora para a defesa do meio ambiente na administração pública, educando e 
capacitando os empregados para que não desperdicem os recursos naturais nem os 
materiais. Além da assinatura do Termo, um plano estratégico voltado para a implantação 
da A3P, constituído por projetos socioambientais, orientará as intervenções nas instalações 
da empresa e em seu entorno. 

A direção da empresa orienta para que as ações estejam alinhadas com as políticas 
corporativas, voltadas à inclusão digital, inclusão social e responsabilidade socioambiental. 

 

2.1.1. Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS 
 

O desenvolvimento do novo CNIS objetiva assegurar a qualidade e a disponibilidade das 
informações geradas pelas bases que hospedam as informações sociais dos cidadãos 
brasileiros. Ao se responsabilizar pelo controle das informações dos segurados e contribuintes 
da Previdência Social, tornou possível o reconhecimento automático do direito relativo aos 
benefícios que requerem informação até 1994. 

O significativo volume dos dados armazenados1 (Quadro 1) traz à tona a relevância do papel 
social do CNIS: desoneração do cidadão do ônus da prova, concessão de aposentadorias 
urbanas por idade e tempo e também do salário-maternidade em até 30 minutos.  Em outras 
palavras, a implantação deste cadastro permitiu a concessão automática de benefícios pelo 
sistema dispensando o cidadão da apresentação dos documentos necessários à comprovação 
de suas remunerações, como também o acesso online e em tempo real a toda a base de 
dados, possibilitando que o extrato das contribuições do segurado seja disponibilizado. 
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Quadro 1 – CNIS 
Bases Até dez/ 2009 

Base de pessoas físicas 200.103.625 registros 
Base de pessoas jurídicas 28.476.366 registros 
Base de vínculos empregatícios 558.865.553 
Base de remunerações do trabalhador empregado 15.134.992.293 
Base de recolhimento do contribuinte individual 1.743.570.264 contribuições 

 

2.2. Estratégia de Atuação 
 

Colocar a Previdência Social em um novo tempo e investir para que a Dataprev seja uma 
empresa de referência estatal em tecnologia da informação e comunicação têm sido 
prioridades para o governo atual. A decisão da modernização tecnológica foi o primeiro grande 
passo para a consolidação dessa meta, colocando a Dataprev firmemente nesse caminho. 

O futuro aponta para uma gigantesca quantidade de demandas, à medida que o principal 
cliente da Dataprev, o Instituto Nacional do Seguro Social, aprimora significativamente – como 
tem feito nos últimos anos – o seu atendimento, ou seja, melhora sua atuação orientada para 
servir à família do trabalhador brasileiro. 

À medida que a Empresa desenvolve novos sistemas, com processos documentados e 
estruturados, a partir de normas, regras e projetos, aplicando conhecimentos muito mais 
amplos, originados do mercado como internamente, torna-se muito mais fácil para a Empresa 
reagir no ritmo e velocidade demandados pelos clientes. Para sustentar essa estratégia, a 
Dataprev, em 2009, ampliou seu quadro funcional, investiu em capacitação e efetivou o novo 
Plano de Cargos e Salários, para manter os talentos na casa.  

O grande desafio para o futuro é o gerenciamento da enorme quantidade de dados e 
mudanças simultâneas na forma de operá-los, sempre garantindo o alto grau de disponibilidade 
e segurança. Outro desafio é garantir a realização tempestiva das demandas apresentadas 
pelos clientes, realizadas por meio de processos de trabalho integrados, onde as fases de 
planejamento, desenvolvimento e implantação ocorram em ciclos cada vez mais curtos. 

 

2.2.1. Modernização Tecnológica 
A Modernização Tecnológica foi o principal Programa em andamento em 2009. Composto, 
basicamente, por três projetos: migração dos dados e sistemas processados nos computadores 
de grande porte (mainframes) para plataformas tecnológicas abertas, modernização do 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e desenvolvimento da primeira fase do 
Sistema Integrado de Benefícios (Sibe 1). 

Para se ter uma idéia da amplitude desse esforço, empresas de consultoria, entre elas o 
Garther Group, apontam a migração como a maior atividade do gênero em andamento no 
mundo. São 7,2 milhões de linhas de código e quase 60 sistemas que estão saindo do 
mainframe para plataforma tecnológica aberta. 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

29 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

A título de comparação, a Social Security Administration (SSA), órgão norte-americano 
equivalente ao Instituto Nacional do Seguro Social no Brasil, passa por processo de migração 
semelhante, porém um pouco mais simples. Mesmo assim, o prazo de conclusão para o órgão 
norte–americano concluir o processo é 2020. Na Dataprev, o acordo com órgãos de controle 
estabelece prazo para a desmobilização dos mainframes em 2010. Por essa razão, 
mensalmente, a Empresa - em cumprimento ao Acórdão 1510/07 – reúne-se com o Tribunal de 
Contas da União (TCU) para apresentar o andamento do cronograma. 

É importante ressaltar que todo esse processo não se trata apenas de uma grande ampliação 
do parque tecnológico da Dataprev, sua infraestrutura, sua capacidade de oferecer soluções 
aos seus clientes, mas também de um novo padrão de trabalho na Empresa. 

O Programa de Modernização Tecnológica está aumentando significativamente a quantidade 
de sistemas documentados, com definições mais precisas de capacidades e relações, 
possibilitando a Empresa reduzir o tempo de resposta às novas demandas dos clientes. 

 

2.2.1.1. Migração 
Durante todo o ano de 2009 a Dataprev atuou para migrar de plataforma alta para plataforma 
baixa todos os sistemas de grande porte de benefícios, hospedados no mainframe chamado 
CV3, bem como os sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativos à antiga 
Receita Previdenciária, localizados no mainframe denominado MV2. Além disso, estão sendo 
migrados outros sistemas, hospedados no mainframe CV2, que não estão contemplados no 
projeto de modernização do Cadastro Nacional de Informações Sociais. 

Tanto o CV2 quanto o CV3 estão localizados no Centro de Processamento Rio de Janeiro 
(CPRJ), que fica na Rua Cosme Velho e por isso levam este nome. Já o MV2 funciona no 
Centro de Processamento São Paulo, localizado na Rua Manoel Vitorino. Estão envolvidos no 
processo 460 (quatrocentos e sessenta) técnicos da Empresa, de todas as diretorias, e mais 50 
(cinqüenta) profissionais do consórcio vencedor do certame para executar a conversão da 
linguagem Cobol para Java. 

 

2.2.1.2. Modernização do CNIS 
Paralelo a migração, a Dataprev em 2009 atuou no projeto de modernização do CNIS. Em fase 
avançada no cronograma de desenvolvimento, a modernização do CNIS inclui um conjunto de 
funcionalidades e melhorias no sistema, de acordo com os requisitos definidos no Novo Modelo 
de Gestão do INSS (NMG). O Novo Modelo de Gestão do INSS foi um projeto de redesenho 
dos processos de trabalho do INSS, concebido no início desta década, que demandou o 
desenvolvimento de novos sistemas. Esta iniciativa foi a base da concepção do Plano de 
Modernização Tecnológica.  

O Projeto de Modernização do CNIS está dividido em quatro módulos: Segurado Especial (SE), 
Pessoa Física (PF), Vínculos e Remunerações (VR) e Contribuinte Individual (CI). Com a 
finalização do novo CNIS, será possível a desmobilização do mainframe CV2. 
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2.2.1.3. Desenvolvimento do Sibe 1 
O outro grande projeto da Modernização Tecnológica é o Sibe 1, que compreende o 
desenvolvimento do reconhecimento automático do direto previdenciário, requerimento, das 
funções de requerimento, revisão, atualização e cálculo de benefícios. O novo sistema, que 
estará integrado ao Sistema Único de Benefícios (SUB), vai substituir os atuais sistemas 
Prisma e Sabi. Em plataforma Java, adotando tecnologias modernas, também implementa os 
conceitos do NMG. 

Estão envolvidos no desenvolvimento do novo sistema 144 (cento e quarenta e quatro) 
técnicos da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações, alocados em 
dezoito projetos.  

 

2.2.2. Novo Parque Tecnológico 
Para que os cidadãos brasileiros pudessem se aposentar em 30 minutos, ter acesso ao extrato 
previdenciário e receber a carta de aposentadoria no momento em que completassem o 
período necessário para receber o benefício, uma revolução precisou ser feita na área de 
tecnologia da Dataprev. 

Em 2009, a Empresa adquiriu equipamentos e serviços. Somente com a ampliação do parque 
tecnológico e com a compra de softwares (operacionais, de segurança e de desenvolvimento) 
foram investidos R$ 98,6 milhões, superando a previsão inicial de R$ 92 milhões. A Diretoria de 
Infraestrutura de TIC efetivou a maior parte das compras, pois a diretoria é responsável pela 
sustentação tecnológica de todos os serviços ofertados pela Empresa, em especial aqueles 
que compõem o Programa de Modernização Tecnológica. 

Um dos grandes projetos desenvolvidos pela empresa foi o de contingência e alta 
disponibilidade de sua infraestrutura tecnológica. A Dataprev está dando um salto de qualidade 
e agilidade em seus serviços. Foram investidos mais de R$ 40 milhões na compra de 
equipamentos que aumentarão a disponibilidade dos aplicativos desenvolvidos pela Empresa, 
permitindo o acesso de diversos pontos simultâneos e a mitigação dos riscos de queda nos 
sistemas. 

Tecnicamente, significa que, no futuro, se um dos três Centros de Processamento deixar de 
funcionar, outro entrará em ação para que os sistemas não sofram interrupções. Para que esse 
processo se dê de forma rápida, a Dataprev precisa interligar os Centros de Processamento em 
uma rede de alta velocidade em transmissão de dados e voz. Para isso, foi contratado em 2009 
um grupo de empresas de telefonia que irá prover a infraestrutura necessária. Para esse 
projeto, chamado Backbone de Anel, a Dataprev aportou mais de R$ 8 milhões. 

Para que os sistemas que operam em mainframes sejam migrados com segurança e  passem 
a operar exclusivamente em plataforma aberta, é preciso grande disponibilidade de 
armazenamento de dados. Estes requisitos técnicos serão atendidos através  do projeto de 
aquisição de storages Petabyte. Nele foram investidos R$ 32 milhões para compra de 
equipamentos de armazenamento de dados. O projeto consiste na compra de storages, 
switches e fitotecas que serão utilizados pelos sistemas que estão sendo desenvolvidos em 
plataforma aberta e na consolidação do acervo de dados relacional em produção 
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Para o Centro de Processamento Rio de Janeiro serão destinados 600 terabytes. Os centros 
localizados em São Paulo e Distrito Federal receberão, inicialmente, outros 500 terabytes cada. 
Assim, a Dataprev aumenta a sua capacidade de armazenamento para as aplicações atuais e 
também para os serviços futuros. 

Os novos equipamentos serão fundamentais para o sucesso do Programa de Modernização 
Tecnológica, que, com mais espaço para armazenamento, reduz o risco de impacto nos 
serviços que estão sendo migrados para plataforma aberta e permitem o crescimento 
vegetativo dos atuais sistemas em produção 

 

 

2.2.3. Capacitação em Tecnologia 
 

Para prover a Empresa de infraestrutura tecnológica de ponta não basta promover a revolução 
tecnológica que a Dataprev está realizando. O capital humano é essencial. Neste sentido, a 
Empresa realizou, em 2009, uma série de capacitações com empregados de diversas áreas, 
priorizando os envolvidos no projeto de migração. Agregando assim, mais qualidade e 
segurança ao processo. 

 

Em 2009, na Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações, houve mais de 
1400 participações em diversos cursos, como Web Standard, Projetos UML, Linux, SQL e 
Desenvolvedor Java. 

 

Na Diretoria de Infraestrutura de TIC, a capacitação vinculada ao projeto de Modernização 
Tecnológica teve quase 80% da demanda executada. O restante entrará em treinamento em 
2010. O número de participantes nas salas de treinamento passou de mil (1024). As disciplinas 
foram também as mais diversas, englobando cursos de Aix, HPux, OpenLDap, Segurança da 
Informação, além de gestão de processos e gerenciamento de projetos. Para o processo de 
migração dos mainframes, a Empresa investiu na capacitação de sistemas operacionais que 
adotam padrões abertos, como Red Hat, e também em tecnologias consolidadas no mercado 
como banco de dados Oracle e a linguagem de desenvolvimento Java. 
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2.2.4. Gestão Orçamentária 
 

A Dotação Orçamentária Dataprev para o exercício de 2009 foi aprovada pelo Decreto nº 
6.647, de 18/11/2008 e posteriormente, reformulada em duas oportunidades, sendo a primeira, 
aprovada pelo Decreto nº 6.914, de 27/07/2009 e a segunda, aprovada pelo Decreto nº 7.035 
de 16/12/2009.  

A Dotação para Investimentos no Ativo Imobilizado foi aprovada pela Lei nº 11.897, de 
30/12/2008, sendo suplementada em R$ 60,0 milhões e aprovada pela Lei nº 12.045 de 
09/10/2009.    

Neste mesmo exercício, a Empresa solicitou abertura de Ação dentro do Programa 0807 – 
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura, com valor total de R$ 103,0 milhões, 
especificamente para aquisição de imóveis do INSS, aprovada pela Lei 11.992 de 27/07/2009.  
Posteriormente, em função da reavaliação à menor do imóvel da Álvaro Rodrigues, foi 
solicitado remanejamento entre a Ação Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI da 
Previdência Social e a Ação Aquisições de Imóveis para as Instâncias Regionais da Dataprev 
no valor de R$ 20,0 milhões, sendo aprovado pela Lei 12.180 de 29/12/2009. 
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As dotações originais e reformuladas, bem como as realizações estão demonstradas conforme 
Tabela I a seguir. 

 
Em R$ 

Programa dos Dispêndios Globais - Resumo - 2009 (R$) 

Descrição Orçamento Inicial Reprogramação I Reprogramação II Total 
Realizado 

Receita Operacional  676.400.000  735.084.324  669.758.944  665.812.014  

Receita não Operacional  42.939.131  42.510.452  46.957.510  44.016.560  

 Total das Receitas 719.339.131  777.594.776  716.716.454  709.828.574  

Pessoal e Encargos Sociais 315.760.704  346.699.265  346.699.265  327.612.020  

Materiais e Produtos 3.472.907  3.581.108  3.581.109  2.590.646  

Serviços de Terceiros 116.685.663  115.680.092  104.917.151  96.091.581  

Utilidades e Serviços 16.083.023  16.150.401  14.287.617  14.252.836  

Tributos e Encargos Parafiscais 101.265.334  115.805.656  125.712.490  106.244.471  

Outros Dispêndios Correntes 140.244.978  144.014.856  127.056.056  132.033.350  

Total dos Dispêndios Correntes  693.512.609 741.931.378 722.253.688  678.824.904 
PROGRAMA 0087 - Gestão da Política 
de Previdência Social 39.000.000 72.000.000 92.000.000  98.635.290 
Ação 4117 – Manutenção e Adequação 
da Infraestrutura de TI para a Previdência 
Social 39.000.000 72.000.000 92.000.000  98.635.290  
PROGRAMA 0807 – Investimento das 
Empresas Estatais em Infraestrutura de 
Apoio 21.000.000 151.263.522 131.263.522  84.980.200 
Ação 4101 – Manutenção e Adequação 
de Bens Imóveis 15.000.000 30.000.000 30.000.000  9.504.503  
Ação 4102 – Manutenção e Adequação 
de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e 
Equipamentos 6.000.000 18.000.000 18.000.000  3.136.895  
Ação 123-C – Aquisições de Imóveis para 
Instâncias Regionais – 103.263.522 83.263.522  72.338.802  
Total dos Investimentos no Ativo 
Imobilizado    60.000.000 223.263.522 223.263.522  183.615.490 

Outros Dispêndios de Capital (Dividendos) – – 109.991  2.878.212  

Total dos Dispêndios de Capital 60.000.000 223.263.522 223.373.513  186.493.702 

Total dos Dispêndios 753.512.609 965.194.900 945.627.201  865.318.605 

Tabela I 
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Conforme a Tabela II, abaixo, apesar da rubrica Outros Dispêndios Correntes ter extrapolado 
em 3,92% o orçamento previsto, a execução orçamentária do total dos Dispêndios Correntes 
ficou dentro do limite orçamentário aprovado para o exercício com um saldo de 6,01%. A seguir 
são apresentados os comentários e justificativas para as variações ocorridas. 
 

Em R$ 
Programa dos Dispêndios Globais - Resumo - 2009 (R$) 

Orçamento 
Inicial 

Orçamento 
Final 

Total 
Realizado Real. % Saldo R$ Saldo % 

Descrição 
(a) (b) (c) d = c/b e = b - c f = e/b 

Receita Operacional  676.400.000 669.758.944 665.812.014 99,41  3.946.930  0,59

Receita não Operacional  42.939.131 46.957.510 44.016.560 93,74  2.940.950  6,26

Total das Receitas 719.339.131 716.716.454 709.828.574 99,04 6.887.880 0,96 
Pessoal e Encargos Sociais 315.760.704 346.699.265 327.612.020 94,49  19.087.246  5,51

Materiais e Produtos 3.472.907 3.581.109 2.590.646 72,34  990.463  27,66

Serviços de Terceiros 116.685.663 104.917.151 96.091.581 91,59  8.825.570  8,41

Utilidades e Serviços 16.083.023 14.287.617 14.252.836 99,76  34.781  0,24

Tributos e Encargos 
Parafiscais 101.265.334 125.712.490 106.244.471 84,51  19.468.019  15,49

Outros Dispêndios Correntes 140.244.978 127.056.056 132.033.350 103,92   (4.977.294) (3,92)

Total dos Dispêndios 
Correntes 693.512.609 722.253.688 678.824.904 93,99 43.428.784 6,01 

PROGRAMA 0087 – Gestão 
da Política de Previdência 
Social 

39.000.000 92.000.000 98.635.290 107,21 (6.635.290) (7,21)

Ação 4117 – Manutenção e 
Adequação da Infraestrutura 
de TI para a Previdência 
Social 

39.000.000 92.000.000 98.635.290 107,21 (6.635.290) (7,21) 

PROGRAMA 0807 – 
Investimento das Empresas 
Estatais em Infraestrutura de 
Apoio 

21.000.000 131.263.522 84.980.200 64,74 46.283.322 35,26 

Ação 4101 – Manutenção e 
Adequação de Bens Imóveis 15.000.000 30.000.000 9.504.503 31,68 20.495.497 68,32 

Ação 4102 – Manutenção e 
Adequação de Bens Móveis, 
Veículos, Máquinas e 
Equipamentos 

6.000.000 18.000.000 3.136.895 17,43 14.863.105 82,57 

Ação 123-C – Aquisições de 
Imóveis para Instâncias 
Regionais 

– 83.263.522 72.338.802 86,88 10.924.720 13,12 

Total dos Investimentos no 
Ativo Imobilizado 60.000.000 223.263.522 183.615.490 82,24 39.648.032 17,76 

Outros Dispêndios de Capital 
(Dividendos) – 109.991 2.878.212 2.616,77 (2.768.221) (2517) 

Total dos Dispêndios de 
Capital 60.000.000 223.373.513 186.493.702 83,49 36.879.811 16,51 

Total dos Dispêndios 753.512.609 945.627.201 865.318.605 91,51 80.308.596 8,49 

Tabela II 
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Receita Operacional 
A Receita Operacional da Dataprev é oriunda da prestação de serviços, com destaque ao INSS 
que é o seu principal cliente, participando com 68,8% do faturamento total da receita no 
exercício.  

A Dotação inicial aprovada, no valor de R$ 676,4 milhões, foi reprogramada para R$ 669,8 
milhões. A redução da dotação aprovada em R$ 6,6 milhões foi realizada em razão da 
expectativa de redução do faturamento junto a SRFB e ao MTE que, no final do exercício, em 
relação a SRFB, acabou se concretizando. 

Findo o exercício de 2009, observa-se que a realização total dessa rubrica atingiu 99,4% do 
orçamento total previsto. 

 
Receita não Operacional 
A execução orçamentária dessa rubrica ficou em 93,4% do orçamento previsto para o 
exercício, atingindo R$ 44,0 milhões. O item de receita que mais participou com esta execução 
foi Receita sobre Aplicações Financeira com uma realização de R$ 18,8 milhões. 

 
Pessoal e Encargos Sociais 
Este é o dispêndio mais representativo nas contas da Empresa, com um orçamento 
inicialmente aprovado de R$ 315,8 milhões, posteriormente suplementado em R$ 30,9 milhões. 
Esta suplementação foi balizada, principalmente, em função da implantação do novo Plano de 
Cargos e Salários. 

A execução orçamentária dessa rubrica no exercício totalizou R$ 327,6 milhões, 94,49% do 
total estimado para o exercício, ratificando que a suplementação efetuada ao valor aprovado 
era necessária. 

 
Materiais e Produtos 
A execução orçamentária desta rubrica atingiu o montante de R$ 2,6 milhões, ficando 27,7% 
abaixo da expectativa de realização para o exercício. O item de despesa que mais contribuiu 
para esta execução abaixo do previsto foi a despesa com material de consumo para 
impressoras que ficou bem abaixo da expectativa. 

 
Serviços de Terceiros 
Esta rubrica apresentou no encerramento do exercício, uma execução orçamentária de R$ 83,3 
milhões, atingindo 96,0% do orçamento aprovado, apresentando, conseqüentemente, um saldo 
de R$ 8,8 milhões.  Este saldo é resultante, basicamente, de o fornecedor da consultoria 
técnica para migração de sistemas não ter apresentado os produtos dentro da expectativa de 
desembolso programada. 
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Utilidades e Serviços 
Esta rubrica teve sua dotação inicial aprovada em R$ 16,0 milhões, posteriormente reformulada 
para R$ 14,3 milhões. Esta redução foi basicamente influenciada pela expectativa de 
realização inferior ao anteriormente previsto e aprovado. Findo o exercício, essa expectativa se 
materializou, tendo esta rubrica uma execução orçamentária praticamente igual ao orçamento 
final aprovado com 99,76% de realização. 

 
Tributos e Encargos Parafiscais 
Esta rubrica teve sua dotação inicial aprovada em 101,3 milhões, posteriormente suplementada 
em R$ 24,4 milhões. A execução orçamentária atingiu 84,51% do orçamento previsto.  

 
Outros Dispêndios Correntes 
Esta rubrica teve sua dotação inicial aprovada em R$ 140,2 milhões, posteriormente 
reformulada para R$ 127,0 milhões. Tal redução, no valor de R$ 13,2 milhões, teve como base, 
principalmente, a reavaliação da expectativa de execução das despesas com locação de 
software, circuito de transmissão de dados, dentre outras de menor impacto. 

A execução orçamentária desta rubrica atingiu o montante de R$ 132,0 milhões, ultrapassando 
em 3,92% a dotação final aprovada.  Registra-se que apesar desta rubrica ter ultrapassado a 
sua dotação, o total geral dos dispêndios correntes ficou dentro do limite aprovado, com saldo 
de 6%. 

 
Dividendos 
Valor previsto de R$ 0,1 milhão em face de previsão de lucro residual para o exercício. Em 
função do resultado final do exercício que superou a expectativa prevista, houve incremento de 
R$ 2,8 milhões em relação ao valor do orçamento final. 
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2.2.5. Gestão Financeira 

a) O Gerenciamento dos Recursos 
 

Tivemos mais um ano positivo para as finanças da Empresa, processo que vem ocorrendo 
desde 2006. 

Realizamos em 2009, investimentos em adequação do parque tecnológico, melhorias no 
ambiente de trabalho e aquisição de imóveis próprios, da ordem de R$183,6 milhões, ou seja, 
o maior patamar em toda a história da Empresa.  

Em razão desses investimentos maciços em 2009, encerramos o exercício financeiro com um 
saldo de R$108,3 milhões após ter quitado a totalidade dos compromissos. 

Durante o período manteve-se a regularidade no recebimento dos serviços prestados à 
clientes, resultando no ingresso de recursos financeiros no valor de R$ 598,2 milhões. 

 
Recebimentos Líquidos em R$ mil 

 

Valor Distribuição 
% Valor Distribuição 

%

INSS 567.528 73,4 378.478 63,3 -33%
Demais Clientes 181.091 23,4 173.507 29,0 -4%
Rendimento / Aplicação 10.858 1,4 20.272 3,4 87%
Benefício INSS 6.811 0,9 19.959 3,3 193%
Diversos 6.853 0,9 6.013 1,0 -12%
Total 773.142 100,0 598.228 100,0 -23%

Variação 
%Descrição

2008 2009

 

Resumo das Contas a Receber em 31/12/2009 em R$ mil 
 

Vincendas

mais de 90 dias de 60 a 90 dias de 30 a 60 dias até 30 dias Total até 30 dias

INSS 36.151 40 4.793 40.128 81.112 38.469 7.569 127.149
SRFB 18 8 11.816 11.842 12.055 3.948 27.844
MPS 1.432 1 84 1.517 739 2.256
MTE 1.363 109 107 1.580 356 1.936
MPS / SRP 1.915 1.915 1.915
Demais Clientes 290 169 212 613 1.285 4.822 6.107

Total 41.169 319 5.122 52.640 99.250 56.440 11.516 167.207
Encargos por Atraso 75.715 75.715

Total Geral 41.169 319 5.122 52.640 174.965 56.440 11.516 242.922

Clientes
Vencidas

A Faturar* Total

 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

38 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Comparativo de situação econômica e financeira em R$ mil 
 

Ano Saldo Inicial Recebimentos Pagamentos Saldo Final Faturas a 
Receber Contas a Pagar Faturamento 

2008 260.739 773.142 531.810 260.739 184.334 37.556 581.822
2009 108.307 598.228 750.661 108.306 224.057 119.434 665.812

Variação % -58% -23% 41% -58% 22% 218% 14%
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Saldos finais de caixa em R$ mil 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média

2008 158.490 127.749 138.198 126.186 149.738 128.538 189.610 204.071 192.975 171.612 164.510 260.739 167.701

2009 193.592 185.830 195.856 204.125 230.280 214.097 196.094 192.849 194.937 176.667 173.803 108.306 188.870
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Os pagamentos realizados dentro do exercício de 2009 perfizeram o valor nominal de R$ 709,8 
Milhões, situando-se, no entanto, em patamar superior aquele ao ano 2008, em razão dos 
significativos investimentos realizados e implantação do novo Plano de Cargos e Salários – 
PCS. 

 

Pagamentos Realizados em R$ mil 
 

Valor Distribuição 
% Valor Distribuição 

%
Folha de Pagamento e Encargos 246.457 46,3 285.493 40,2
GEAP e PREVDATA 31.014 5,8 100.030 14,1
Investimentos 9.546 1,8 92.885 13,1
Tributos 68.484 12,9 74.685 10,5
Fornecedores Diversos 65.852 12,4 58.699 8,3
Mainframe 36.944 6,9 36.133 5,1
Alimentação 19.640 3,7 21.527 3,0
Contas Públicas  (Água, Luz e Telefone) 14.693 2,8 13.192 1,9
Telecomunicações Diversas 23.533 4,4 12.747 1,8
Contingências Judiciais 10.019 1,9 9.214 1,3
Adiantamento Viagens 3.773 0,7 3.788 0,5
Suporte de Softwares 1.854 0,3 1.426 0,2
Total 531.810 100,0 709.818 100,0

Descrição
2008 2009

 
 

Pagamentos Mensais Realizados em R$ mil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

2008 45.473 36.473 42.602 37.775 39.334 39.460 45.188 46.480 45.531 58.202 44.224 51.067 

2009 76.408 45.185 51.028 43.682 51.497 56.681 67.993 65.296 51.170 67.009 58.925 115.788 
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b) O Faturamento de Serviços na Dataprev 
 

O Faturamento total da Empresa atingiu o valor de R$ 665,8 Milhões. Dessas receitas de 
vendas, o INSS contribuiu com o faturamento de R$ 457,8 Milhões, aumentando sua 
participação no total de 65,7% para 68,8%, mantendo-se ainda como o principal contratante 
dos serviços prestados no exercício social de 2009. Lembramos ainda que o decréscimo 
ocorrido em 2007, comparativamente a 2006, decorreu dos ajustes necessários quando da 
transferência dos serviços de arrecadação do INSS para a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – SRFB. 

 
 
 

Faturamento mensal da Dataprev em R$mil 
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Faturamento Anual da Dataprev em R$ mil 
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Períodos 2005 2006 2007 2008 2009
Janeiro 28.072 24.737 16.694 18.939 26.2
Fevereiro 34.287 35.738 31.834 30.961 36.5
Março 41.521 41.780 30.784 31.125 37.0
Abril 42.253 40.379 31.410 30.955 37.6
Maio 40.317 43.194 30.960 31.586 37.3
Junho 30.167 39.696 31.915 31.130 37.4
Julho 32.079 40.867 31.892 31.560 37.7
Agosto 34.781 36.761 29.419 31.474 37.7
Setembro 33.331 41.624 30.849 32.879 39.0
Outubro 33.616 43.136 30.760 30.042 40.6
Novembro 32.917 39.415 33.206 32.482 39.5
Dezembro 49.705 52.039 43.040 49.750 50.7
Totais 433.046 479.366 372.763 382.882 457.827 

59 
92 
60 
45 
40 
82 
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97 
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34 

 

Participação de Outros Clientes no Faturamento Global 
Observa-se que o aumento de 11,3 milhões nas receitas com outros Clientes, totalizando mais 
de 210,3 milhões, no exercício de 2009, se deve aos serviços para a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e demais clientes conforme demonstrado abaixo. 
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Valor % Valor %

Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB 132.689 63,80 139.683 67,16 5%

Demais Clientes - (Bancos, Órgãos Financeiros, etc.) 49.073 23,59 52.834 25,40 8%

Ministério da Previdência Social - M.P.S. 9.318 4,48 8.925 4,29 -4%

Ministério do Trabalho e Emprego - M.T.E. 7.506 3,61 6.388 3,07 -15%

Ministério do Desenvolvimento Social - M.D.S. 353 0,17 155 0,07 -56%

Total 198.939 100,00 207.985 100,00 4,5%

Faturamento Anual de Diversos Clientes
2008 2009

Evolução

 

 

 

Distribuição do Faturamento com Demais Clientes em 2009 em R$ mil 
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2.3. Programas e Ações 
 

A Dataprev iniciou o exercício de 2009 com um total de R$ 60,0 milhões de dotação 
orçamentária para investimento, sendo: 

• R$ 39,0 milhões destinados ao Programa 0087 – Gestão da Política de 
Previdência Social, com a: 

− Ação 4117 – Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para a 
Previdência Social e  

• R$ 21,0 milhões destinados ao Programa 0807 – Programa de Investimento 
das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio com duas Ações:  

− Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis e  

− Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, 
Máquinas e Equipamentos. 

No decorrer do exercício de 2009 o Ministério da Previdência Social – MPS 
apresentou à Dataprev as necessidades da Previdência Social para um futuro 
próximo, que implicava na solicitação de orçamento suplementar ao aprovado, e 
ainda, a criação de uma terceira atividade, o Projeto no Programa 0807 para 
aquisição de imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS já ocupados 
pela Empresa, que foi classificada e denominada: 

− Ação 123-C – Aquisição de Imóveis para Instâncias Regionais. 

Assim, a Dataprev teve um Orçamento de Investimentos aprovado para 2009 um valor final de 
R$ 223,3 milhões. No quadro a seguir estão demonstradas com valores as variações ocorridas 
no exercício de 2009. 

Em R$ 

Programa/Atividade Orçamento Inicial 
Aprovado 

Suplementação 
Orçamentária 

Aprovada 

Redirecionamento 
Orçamentário 

Aprovado 
Programa 0087 – Gestão da Política de 
Previdência Social 39.000.000 72.000.000 92.000.000 

Ação 4117 – Manutenção e Adequação da 
Infraestrutura de TI para a Previdência Social 39.000.000 72.000.000 92.000.000 

Programa 0807 – Investimento das 
Empresas Estatais em Infraestrutura de 
Apoio 

21.000.000 151.263.522 131.263.522 

Ação 4101 – Manutenção e Adequação de 
Bens Imóveis 15.000.000 30.000.000 30.000.000 

Ação 4102 – Manutenção e Adequação de 
Bens Móveis, Veículos, Máquinas e 
Equipamentos 

6.000.000 18.000.000 18.000.000 

Ação 123-C – Aquisição de Imóveis do INSS - 103.263.522 83.263.522 
TOTAL 60.000.000(1) 223.263.522(2) 223.263.522(3) 

(1) Lei nº 11.897 de 30 de dezembro de 2008 (LOA) 
(2) Lei nº 12.045 de 09 de outubro de 2009 e Lei nº 11.992 de 27 de julho de 2009 
(3) Lei n 12.180 de 29 de dezembro de 2009 
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No quadro a seguir, podem ser observados os valores finais da Realização Orçamentária de 
Investimento da Dataprev em 2009, com os respectivos percentuais. 

Em R$ 

Programa/Ação Dotação Final 
Aprovada 

Realização 
Total Saldo (R$) Saldo % 

Programa 0087 - Gestão da Política de 
Previdência Social 92.000.000 98.635.290 (6.635.290) (7,21) 

Ação 4117 – Manutenção e Adequação da 
Infraestrutura de TI para a Prev. Social 92.000.000 98.635.290 (6.635.290) (7,21) 

Programa 0807 - Investimento das Empresas 
Estatais em Infraestrutura de Apoio 131.263.522 84.980.200 46.283.322 35,26 

Ação 4101 – Manutenção e Adequação de 
Bens Imóveis 30.000.000 9.504.503 20.495.497 68,32 

Ação 4102 – Manutenção e Adequação de 
Bens Móveis, Veículos, Máquinas e 
Equipamentos 

18.000.000 3.136.895 14.863.105 82,57 

Ação 123-C – Aquisições de Imóveis para 
Instâncias Regionais 83.263.522 72.338.802 10.924.720 13,12 

TOTAL 223.263.522 183.615.490 39.648.032 17,76 

 

2.3.1. Programa 0087 – Gestão de Política de Previdência Social 
 

Os diferentes momentos em que a Dataprev teve suas solicitações orçamentárias aprovadas e 
a dinâmica complexa de licitações de grande vulto que suas equipes estavam empreendendo, 
ocasionou uma extrapolação de 7,21% no valor aprovado de R$ 92.000.000.00 milhões na 
atividade de Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para a Previdência Social do 
Programa 0087, sem, contudo, ultrapassar o valor total do Orçamento de Investimento 
aprovado de R$ 223.263.522,00 

A motivação principal da extrapolação em uma das Ações que compõem o orçamento de 
Investimento da Dataprev no exercício de 2009, foi a obrigação imperiosa de acelerar a 
aquisição de equipamentos e programas informatizados em um momento em que, 
sucessivamente, obtínhamos condições muito vantajosas em face de o mercado ao final de 
2009 estar ávido por vendas que equilibrassem seus balanços, por força da perda de receitas 
decorrente da crise financeira mundial iniciada em outubro de 2008 com reflexos no primeiro 
semestre de 2009. Não havia como a Dataprev não aproveitar a conjunção de fatores que 
permitiriam um salto na sua própria modernização, uma vez que por muitos anos não foi 
possível investir em consonância com as obrigações firmadas com seus clientes, em especial o 
Ministério da Previdência Social - MPS e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

A Aquisição de Imóveis do INSS no Programa 0807, cuja dotação orçamentária inicial era de 
R$ 103,3 milhões, propiciou redirecionamento de R$ 20 milhões para a ação Manutenção e 
Adequação da Infraestrutura de TI para a Previdência Social pelo fato de as avaliações dos 
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imóveis transacionados realizadas pela Caixa Econômica Federal – CEF, terem sido abaixo 
das estimativas iniciais.  

A previsão era de aquisição de 15 (quinze) imóveis das quais 10 se concretizaram. Os 05 
(cinco) imóveis que não foram adquiridos devido a entraves documentais ou de ocupação não 
superados no exercício de 2009, estão avaliados em aproximadamente R$ 7 milhões. A 
Dataprev apresentará no início do exercício de 2010, projeto para obter autorização 
orçamentária que viabilize a compra desses imóveis. 
 

Programa 0087 – Gestão de Política de Previdência Social  
Tabela – Dados Gerais do Programa 
Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 
Objetivo geral Implementar uma política previdenciária justa e sustentável  

Objetivos Específicos 
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a 
avaliação e controle dos programas na área de previdência social 
 

Gerente do programa Não se aplica 
Responsável pelo programa no 
âmbito da Dataprev Não se aplica 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados para avaliação do 
programa 

Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) Governo 

 

2.3.1.1. Ação 4117 - Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação para a Previdência Social 

Tabela – Dados Gerais da Ação 
Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 
Manter o ambiente tecnológico da Dataprev, visando torná-lo apto 
para suportar o nível de demanda dos serviços da Previdência 
Social. 

Descrição 

Concepção, gerenciamento do desenvolvimento de novas soluções 
de TI, visando a adequação funcional dos sistemas informatizados, 
a segurança da informação, a aquisição de produtos de software no 
mercado e o desenvolvimento de novos sistemas de informação 
requeridos pela Previdência Social 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social  

Coordenador nacional da ação Maurício de Castro Oliveira 

Unidade(s) executora(s) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 
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A implementação dessa ação está ocorrendo por meio das etapas de especificação da 
necessidade pela área técnica; de aquisição de equipamentos e software por meio de licitação 
finalizando com a entrega dos produtos e aceite por parte da Dataprev.  

Por opção interna a Ação 4117 - Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação para a Previdência Social foi estruturada como sendo o Programa de Adequação 
da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev composta por sete atividades principais. 

 

Programa Adequação da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev 
Esta programa define a estratégia de aquisição de componentes para suporte tecnológico aos 
sistemas de informações da Dataprev e seus clientes, considerando todos os sistemas 
atualmente em produção e os que serão desenvolvidos para automação dos processos 
operacionais e gerenciais, incluindo os advindos de processos de migração. 

O objetivo da arquitetura técnica é identificar e definir os componentes tecnológicos 
necessários para a implementação e utilização da arquitetura de tecnologia da informação. É 
importante perceber a diferença entre a arquitetura técnica e a implementação desta 
arquitetura. A arquitetura é um modelo que representa a configuração dos componentes 
tecnológicos, suas regras, relacionamentos e interdependências. Este modelo serve como 
base para o projeto, desenvolvimento e aquisição dos recursos que implementarão a 
arquitetura técnica. 

Na confecção da Especificação Técnica das soluções, deverão ser adotados critérios que 
prevêem expansões futuras, garantindo a escalabilidade do conjunto em consonância com as 
demandas advindas do processo de migração da regras de negócio e da transposição do 
acervo de dados.  

É imperativo observar que a necessidade de características de disponibilidade, portabilidade, 
escalabilidade das soluções ou servidores e replicação dos serviços e dados serão 
determinantes para o sucesso deste programa. 

Os requisitos devem ser atendidos considerando sempre o uso de padrões abertos que 
permitam um processo de aquisição competitivo, visando atingir melhor relação custo/benefício 
da solução como um todo e estabelecer uma logística de desativação dos equipamentos 
Unisys.  

O novo ambiente tecnológico deve ser projetado com base no nível de escalabilidade e 
disponibilidade necessária para atender os desafios de negócio. Sendo assim, as principais 
fases do programa podem ser descritas da seguinte maneira: 

• Identificar as necessidades de processamento e armazenamento atuais;  
• Estabelecer o nível de escalabilidade desejado dentro do horizonte de 

planejamento;  
• Prospectar as alternativas tecnológicas que melhor implementem os níveis de 

escalabilidade e disponibilidade pretendida;  
• Projetar a arquitetura técnica e especificar os componentes da infraestrutura de 

TIC;  
• Instruir o processo de aquisição;  
• Homologar solução adquirida.  
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Tabela – Dados Gerais do Programa Adequação da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev 
Tipo de programa  Modernização Tecnológica da Infraestrutura de TIC 

Objetivo geral  
Dotar a Empresa de uma Infraestrutura de TIC moderna e 
adequada para atendimento aos níveis de serviço exigidos pelos 
clientes da Dataprev. 

Objetivos Específicos  

Adotar uma arquitetura técnica e uma infraestrutura de TIC mais 
segura e robusta que permita um melhor gerenciamento. 
Especificar equipamentos que permitam implementar escalabilidade 
horizontal e vertical e prover com agilidade demandas programadas 
e não programadas de recursos de TI.  
Implementar conceitos de alta disponibilidade e contingenciamento 
de dados e serviços, com um nível de maturidade adequado aos 
requisitos de negócio, que seja capaz de atender e implementar 
tolerância a falhas. 
Substituir equipamentos em avançado estado de obsolescência do 
processo de produtivo da Dataprev. 

Gerente do programa  DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC  
Responsável pelo programa no 
âmbito da Dataprev  DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados para avaliação do 
programa  

− Elaboração do Estudo técnico 
− Elaboração das Especificações Técnicas 
− Homologação dos equipamentos 
− Configuração 
− Implantação e Liberação para utilização  

Público-alvo (beneficiários)  Dataprev e Clientes 

 

Atividade 01 – Adequação da Solução de Armazenamento de Dados 
Tabela – Dados Gerais da Atividade 
Tipo da Atividade  Adequação da Solução de Armazenamento de Dados 

Finalidade 

Adequar os recursos locais de armazenamento massivo de dados, 
dos Centros de Processamento da Dataprev, adquirindo soluções 
baseadas em tecnologias SAN (Storage Area Network). Esta 
solução deve ser implementada de forma a possibilitar que cada 
storage local possa ter seus dados replicados, assincronamente. 

Descrição  

Projetar, especificar e adquirir equipamentos que permitam 
reestruturar o processo de armazenamento, salva e replicação de 
dados utilizando os centros de processamento de dados da 
Dataprev como contingenciamento ativo e passivo de dados. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas  

DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura 
de TI  

Coordenador nacional da ação  DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura 
de TI  

Unidade(s) executora(s)  DESI - Departamento de Sustentação da Infraestrutura de TI e 
Centros de Processamento de Dados 
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a) Principais resultados 
Foram projetados componentes de TI para possibilitar o armazenamento, salva e 
replicação de dados para os sites de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A 
solução é composta de storage fibre chanel, storage sata, fitotecas robotizadas e 
switches director para todos os sites. O processo encontra-se em fase de 
homologação. 

 
• Armazenamento: 

− 3 storage HDS USP V FC com 300 TB cada, já na sua configuração 
máxima, para cada CP. 

− 3 storage HDS USP V SATA sendo 2 com 200 TB (DF e SP) e um 
com 300 TB (RJ). 

• Comunicação:  
− 6 Director´s CISCO MDS9513, sendo 2 para cada CP. Os switch de 

fibra foram adquiridos com 312 (trezentas e doze) portas de um 
registro de 528. 

• Salva de Dados: 
− 3 Tape Library TS3500 da IBM (01-DF , 01-RJ e 01-SP). 

• Software de Backup. 
 

O investimento realizado nesta primeira fase foi de R$ 26.622.552,89. 
 

b)  Principais Problemas  
Os principais problemas encontrados estão relacionados ao processo de 
estruturação dos Centros de Processamento, onde estão sendo emanados esforços 
para adequação da elétrica e da infraestrutura de rede. 

 

c)  Contratações e Parcerias  
 Encontra-se em processo de análise para contratação de consultoria especializada 
para apoiar os processos de replicação do acervo de dados e contingenciamento 
dos sistemas entre sites. 

 
Atividade 02 – Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos Elementos da 
Infraestrutura de TIC 
Contempla as especificações técnicas dos elementos de infraestrutura para as camadas de 
apresentação, negócio e banco de dados, contemplando os seguintes ambientes: 

1. Ambiente de Desenvolvimento; 
2. Ambiente de Homologação ; 
3. Ambiente de Treinamento; 
4. Ambiente de Testes ; 
5. Ambiente de Produção. 
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Dados Gerais da Atividade 
Tipo da Atividade  Modernização Tecnológica da Infraestrutura de TI 

Finalidade 

Adequar a infraestrutura de TI considerando as atuais tendências 
do mercado e os padrões de arquitetura usualmente 
recomendados para ambientes de desenvolvimento, homologação, 
treinamento, testes e produção para as camadas de apresentação, 
negócio e banco de dados. 
 

Descrição  

Projetar, especificar e adquirir equipamentos e softwares que 
permitam reestruturar os ambientes produtivos utilizando os 
centros de processamento de dados da Dataprev como 
contingenciamento ativo e passivo de serviços e dados. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas  

DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura 
de TI  

Coordenador nacional da ação  DEPI - Departamento de Planejamento e Projetos de Infraestrutura 
de TI  

Unidade(s) executora(s)  DESI - Departamento de Sustentação da Infraestrutura de TI e 
Centros de Processamento de Dados 

 
a) Principais resultados 

Foram projetados componentes de TI (hardware e software) que permitem a 
organização, consolidação e estruturação dos ambientes de TI da Dataprev, estes 
investimentos permitirão a Empresa implantar o processo de alta-disponibilidade e 
contingenciamento para todos os serviços e sistemas de missão critica, bem como, 
a estruturação de ambientes exclusivos para as atividades de desenvolvimento, 
homologação, testes, treinamento e produção.  

Foram adquiridos servidores x86 para organização da DMZ, adequação do 
processo de hospedagem dos sistemas legados, consolidação de recursos da 
camada de apresentação e negócio e implementação de alta disponibilidade e 
contingenciamento dos serviços, também foram adquiridos servidores RISC para 
padronização da camada de banco de dados OLTP dos sistemas da Previdência 
Social, MTE e RFB. Para a camada de software foi adquirido software para sistema 
operacional, banco de dados, virtualização e transferência de arquivos. 

Componentes da infraestrutura adquiridos pela empresa conforme especificações 
elaboradas. As compras foram efetuadas através de Registro de Preços. 
Autorização de Fornecimento/Contrato a primeira fase de execução contempla : 

 
• Servidores de Banco de Dados - R$ 36.789.078,30 

− (quatro) equipamentos p595 com 6.000.000 de tpmc (RJ) 
− 2 (dois) equipamentos p595 com 6.000.000 de tpmc (SP) 
− 1 (um) equipamento p570 com 500.000 tpmc(SP) 
− Módulos de expansão de processador e Memória (RJ e SP) 
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• Servidores x86 – Camada de Apresentação e Negócio R$ 7.305.023,72 
− 225 (duzentos e vinte e cinco) Servidores x86  
− Racks 
− Switches  

• Software para ambiente de produção R$ 6.930.085,35 
− Software de Virtualização e Gerenciamento 
− Software de Gerenciamento do processo de Transferência de 

Arquivos 
− Sistemas Operacionais  
− Banco de Dados 
 

O investimento realizado nesta fase foi de R$ 51.024.187,37. 
 

b) Principais Problemas  
Os principais problemas encontrados estão relacionados ao processo de 
estruturação dos Centros de Processamento, onde estão sendo emanados esforços 
para adequação da elétrica e da infraestrutura de rede.  

 

 
Atividade 03 – Implantação da Suíte de Gerenciamento de Serviços de TIC  
 
Dados Gerais da Atividade  
Tipo da Atividade Gestão de Serviço de TIC 

Finalidade  

Implantar a suite de gerenciamento de serviços de TIC (Framework 
da CA), adquirida por meio do Programa de Apoio à Modernização 
do Sistema Previdenciário Brasileiro - PROPREV, na forma do 
Edital Internacional n° 40-6787/05 – PNUD/PROPREV. 

Descrição 

Homologação e implementação da suite de gerenciamento de 
serviços de TIC, realizando as customizações necessárias para que 
os produtos integrantes da suite atendam as necessidades de 
gestão de serviços da Dataprev. Adicionalmente, pretende-se 
promover a adequação dos processos de trabalho necessária ao 
realinhamento com as melhores práticas do mercado de TIC, bem 
como ao gerenciamento e cumprimento dos níveis de serviço 
acordados pela Dataprev com seus clientes. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DIT - Diretoria de Infraestrutura de TIC. 

Coordenador nacional da ação DEGT - Departamento de Gestão dos Serviços e Ambientes de TI 

Unidades executoras Departamentos da DIT. 
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Principais Resultados: 
 

• Homologação da Solução de Gerenciamento de Serviços de TIC 
Foi homologada a suíte de gerenciamento de serviços de TIC, adquirida por 
meio do Programa de Apoio à Modernização do Sistema Previdenciário 
Brasileiro – PROPREV, na forma do Edital Internacional nº 40-6787/05 – 
PNUD/PROPREV. 
A solução de gerenciamento de Serviços de TIC contratada com o patrocínio do 
Programa de Apoio à Modernização do Sistema Previdenciário Brasileiro – 
PROPREV encontra-se hoje em poder da Dataprev que concluiu o processo de 
homologação e já está no processo da implementação assistida dos módulos 
de monitoração. 
Considerando que o escopo da solução é bastante abrangente, se faz 
necessária à integração e customização de uma série de ferramentas para 
gerenciamento da infraestrutura e entrega de Serviços de TI. 
 

• Aquisição e implantação da sala de monitoração de TIC 
O projeto de Sala de Monitoração de TIC no Cosme Velho foi dividido em 02 
(duas) macros soluções: Tecnológica e Ambiente.  
A solução Tecnológica foi completamente especificada, licitada e adquirida 
contemplando: 
− 06 (seis) Cubos de Vídeo Wall e, todo o entorno de gerenciamento prontos 

para operação;  
− 17 (dezessete) Computadores Clientes, cada um com dois monitores LCD 

de 22 (vinte e duas) polegadas,  
− Rack 19 para acomodação das Estações da Sala de Monitoração e 

Extensores KVM. 
 

• Solução para Ambiente e Mobiliário 
A reforma de ambiente e mobiliário técnico foi especificada, entretanto os 
processos de aquisição não foram efetivados, por problemas no processo 
licitatório. 
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Atividade 04 – Implantação do Controle de Acesso à Internet no Restante do País 
 
Dados Gerais da Atividade 
Tipo da Atividade Gestão de Segurança da Informação..  

Finalidade  Ampliar a abrangência da ferramenta para controle de acesso à 
Internet. 

Descrição Divulgar a política de segurança vigente e classificar os usuários, 
de acordo com os perfis estabelecidos pelos respectivos gestores.

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações 

Coordenador nacional da ação DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações 

Unidades executoras DISR - Divisão de Administração e Segurança de Redes e 
Unidades Regionais 

 
Principais Resultados 
 

Toda a implementação do controle de acesso à Internet na Dataprev e nos clientes 
foi concluída, com exceção apenas para o prédio sede do INSS e o prédio do MPS 
localizados no Distrito Federal. No prédio sede do INSS encontra-se pendente a 
negociação de implementação em 3 andares (6º, 7º e 13º). No prédio do MPS o 
atraso da implementação ocorreu em virtude de problema técnico local, referente ao 
domínio MPS, que só foi resolvido no final de novembro. Além disso, a mudança do 
Coordenador-Geral de Informática/MPS impossibilitou uma negociação rápida com 
o cliente para a implementação desta solução no MPS. 

A implementação da solução envolveu a realização de reuniões com os clientes 
(CGTI/INSS e MPS) para apresentação da solução e discussão dos processos  
necessários para implementação da mesma, quais sejam: divulgação da política de 
acesso; captação das demandas de acesso para classificação dos usuários; 
preenchimento dos termos de responsabilidade; configurações das estações de 
trabalho análise do fluxo para relacionamento com os clientes. Somente após as 
deliberações internas dos clientes para incorporação de seus usuários aos novos 
mecanismos de controle, a Dataprev podia atuar realizando as configurações 
necessárias para tal. 

Esta ação foi executada de acordo com planejamento do “Projeto de Controle de 
Acesso à Internet”, que tinha como prazo de término 30/04/09, porém em função de 
atrasos nas negociações e deliberações dos clientes para a implantação da 
solução, o mesmo necessitou ser prorrogado até 30/11/2009, para que suas ações 
fossem concluídas. 
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Atividade 05 – Modernização do Sistema de Telefonia da Dataprev – Aquisição, 
instalação e configuração das centrais telefônicas 
 
Dados Gerais da Atividade 
Tipo da Atividade Modernização Tecnológica da Infraestrutura de TIC. 

Finalidade  Modernizar as centrais telefônicas das Unidades da Dataprev, 
permitindo também a integração das mesmas com uso de VoIP. 

Descrição Aquisição e instalação de novas centrais telefônicas para os 
prédios da Dataprev. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação 
DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações,  DITG - 
Divisão de Tecnologia e Gestão de Redes e STGR - Serviço 
Técnico Contabilização e Gestão dos Recursos de Rede 

Unidades executoras Unidades Regionais 
 

 
Principais Resultados 
 

Ação concluída em 2009. Os principais resultados encontram-se descritos a seguir: 

As centrais telefônicas de AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, 
PI, PR, RJ-ALMOX, RJ-AR, RJ-CV, RS, SC, SE e SP estão em pleno 
funcionamento com ramais analógicos e digitais, efetuando ligações externas via 
rede pública de telefonia, bem como através da rede privada multisserviços que 
permite a comunicação entre as unidades através do código (**) somado aos 
respectivos códigos de cada UF, sem usar os recursos da operadora de telefonia. 

As centrais telefônicas do RN e TO estão instaladas. Embora estejam aguardando a 
conclusão do processo para aquisição de entroncamento às respectivas centrais 
públicas, estas centrais podem processar chamadas através da rede privativa de  
dados da Dataprev interligada em todas as unidades – rede multisserviços. Após a 
contratação do entroncamento, estas passarão a realizar chamadas externas via 
rede pública de telefonia. 
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Atividade 06 - Modernização da Rede Multisserviços 
 
 
Dados Gerais da Atividade 
Tipo da Atividade Modernização Tecnológica da Infraestrutura de TIC 

Finalidade  Modernizar a Rede Multisserviços da Dataprev, adequando 
a mesma às necessidades do cliente. 

Descrição 

Dotar a Rede Multisserviços da Dataprev de tecnologia 
atual e canalização adequada, de forma a atender às novas 
demandas dos serviços e sistemas da Previdência Social, 
assim como atender a novos clientes. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações 

Coordenador nacional da ação DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações 

Unidades executoras DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações e 
Unidades Regionais 

 

Principais Resultados 
 

• Expansão do Serviço de Videoconferência 

Em 2009 foram realizadas as instalações das 22 (vinte e duas) salas adquiridas 
em 2008 para expansão do serviço de videoconferência na Dataprev, conforme 
quadro abaixo: 
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Locais de Instalação 

Local Endereço 

URRJ - Álvaro Rodrigues 
Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460 - Botafogo - Rio de Janeiro, 

RJ 
Dataprev - DERE Rua Cosme Velho, 6 - Cosme Velho - Rio de Janeiro, RJ 

Treinamento - Álvaro Rodrigues Rua Cosme Velho, 6 - Cosme Velho - Rio de Janeiro, RJ 
Treinamento - Cosme Velho Rua Cosme Velho, 6 - Cosme Velho - Rio de Janeiro, RJ 

CPDF SAS Quadra 01, Bloco E - Brasilia, DF 
Treinamento SAS Quadra 01, Bloco E - Brasilia, DF 

SUAT SAS Quadra 01, Bloco E - Brasilia, DF 
URSP Rua Doutor Manuel Vitorino, 343.Brás. - São Paulo, SP 

URRS 
Trav. Márcio Cinco Paus, 20 - 4° andar - Centro - Porto 

Alegre, RS 
URPR Travessa da Lapa, 200 - Centro - Curitiba, PR 
URMS Av. Afonso Pena, 2833 - Centro - Campo Grande, MS 
URMT Av. Getúlio Vargas, 534 - Centro - Cuiabá, MT 
URES Av. Jerônimo Monteiro, 1000 - 6° andar - Centro - Vitória, ES 
URPE Av. Eng. Domingos Ferreira, 467 - Pina Recife, PE 

URMG 
Av. Prudente de Morais, 1250 - 4°/6° Andar - Coração de 

Jesus - Belo Horizonte, MG 

URBA 
Rua José Gonçalves, s/n° Ed. Otacílio Gualberto - Praça da 

Sé, BA 

URGO 
Rua 18 A. quadra 39, Lote 09. n° 155 - 5° Andar - Goiânia, 

GO 
URAM Rua Codajás, 26- Cachoeirinhas - Manaus, AM 
URPA Av. Duque de Caxias, 1364 - Marco - Belém, PA 

URMA 
Rua Edmundo Calheiros, 748 - Landar S. Francisco - S. luiz, 

MA 

URPI Avenida Frei Serafim, 1887 - Centro - Teresina, PI 

 

Posteriormente, foram realizados mais dois processos para expansão do 
serviço na Dataprev, descritos abaixo: 

− Aditivo de 25% do contrato (CP-2008.0267.01 – Contrato Principal nº 
01.0522.2008), para aquisição de mais 05 salas visando atender à demanda 
por salas da Diretoria de Desenvolvimento, bem como formar uma reserva 
técnica para atendimento a demandas eventuais. Este processo foi 
concluído, conforme quadro que segue: 

 
Análise financeira Contratação 

Estimado Realizado Assinatura AF Aceite pela 
Dataprev 

R$ 58.750,00 R$ 58.750,00 12/05/09 29/06/09 
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− Novo processo para aquisição inicial de 11 (onze) estações secundárias e 
16 (dezesseis) televisores para solução de suporte à comunicação 
corporativa para videoconferência e ensino a distância pela rede da 
Previdência Social atendendo aos endereços da Dataprev nas Unidades de 
AC, AL, AP, CE, PB, RN, RO, RR, SC, SE e TO. Este processo encontra-se 
ainda em trâmite administrativo. (RQ DERE 12/2009) 

Observa-se que, desde o início de sua operação, em dezembro de 2007, 
foram realizadas em média 37 (trinta e sete) conferências semanais, 
contabilizando somente os eventos com mais de uma hora de duração. Isso 
representa 737 (setecentos e trinta e sete) horas de conferência, de acordo 
com dados fornecidos pelo sistema de gerenciamento da solução de 
videoconferência. Estes dados refletem alguns dos benefícios da solução 
para a Dataprev, relacionados à redução de custos de viagens necessárias 
para a realização de reuniões e ao ganho de produtividade resultante da 
permanência do funcionário no seu local de trabalho. 

• Adequação das redes locais dos Centros de Processamento ao Modelo de 
Referência do Departamento de Redes de Telecomunicações - DERE 

Foram realizadas ações de remanejamento de equipamentos para organização 
do ambiente de rede local do CPRJ, visando abrir espaço para as futuras 
instalações, necessárias à implantação do Modelo. 

Com relação à rede local do CPSP, foi criado o ambiente de balanceamento de 
servidores, em aderência ao Modelo de Referência, com a implantação de 
switches de conteúdo na rede interna. 

A adequação completa ao Modelo de Referência depende ainda da aquisição 
de outros equipamentos (switches, racks e cabos) cujos processos encontram-
se em trâmite administrativo. 

• Aquisição e instalação de switches nível 3 

Processo de aquisição de 08 (oito) equipamentos concluído em 31/03/09, 
conforme quadro abaixo. 

 
 Análise financeira Contratação 

Estimado Realizado Assinatura AF Aceite pela 
Dataprev 

R$ 220.698,67 R$ 103.200,00 15/01/09 31/03/09 

 
 

 

 

Foi realizada capacitação da equipe técnica, tendo sido implantado um 
equipamento na ligação do prédio do CPRJ com o prédio da Filial Rio (Álvaro 
Rodrigues). A implantação dos demais equipamentos faz parte do processo de 
adequação das redes locais dos Centros de Processamento ao Modelo de 
Referência, o qual depende ainda da aquisição de outros equipamentos 
(switches, racks e cabos), cujos processos encontram-se em trâmite 
administrativo. 
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• Atualização dos switches de conteúdo 

Processo de aquisição de equipamentos concluído em 31/03/09, conforme 
quadro abaixo:   

 
Análise financeira Contratação 

Estimado Realizado Assinatura AF Aceite pela 
Dataprev 

R$ 13.116.658,14 R$ 8.280.000,00 23/06/09 13/08/09 

 
 

 
 

O novo equipamento adquirido, em um total de 12 (doze), vem substituir 
equipamentos que se encontram no limite de sua capacidade. Além de ter uma 
maior capacidade, estes equipamentos são componentes fundamentais para a 
adequação das Redes Locais dos CP (Centro de Processamento) ao novo 
Modelo de Referência que visa prover maior segurança e disponibilidade para 
os serviços hospedados nos Centros de Processamento. 

Foi iniciado, em 2009, planejamento conjunto com o fornecedor quanto à 
estratégia de migração dos equipamentos em produção para os novos 
equipamentos adquiridos. 

Observa-se que o processo de migração envolve a instalação física dos 
equipamentos na rede e posterior migração do balanceamento dos serviços em 
produção para os novos equipamentos. Devido à diferença de tecnologia 
utilizada, deverá ser feito um trabalho em conjunto com as áreas responsáveis 
pelos sistemas em produção, a sustentação de infraestrutura e a área de 
gestão dos serviços de TI, para que as aplicações sejam devidamente testadas 
por seus responsáveis no novo ambiente, antes da entrada em produção, que 
deverá ser autorizada previamente pelos clientes. 

 

Atividade 07- Modernização da Solução de Segurança de Rede 
Dados Gerais da Atividade 
Tipo da Atividade Modernização Tecnológica da Infraestrutura de TIC 

Finalidade  Elevar o nível de segurança do ambiente de rede da Previdência 
Social. 

Descrição 
Estabelecer novos perímetros de segurança e monitorar 
segmentos críticos da rede, identificar e impedir tentativas de burla 
aos mecanismos de controle de acesso e sistemas operativos. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações 

Coordenador nacional da ação Departamento de Redes de Telecomunicações 

Unidades executoras DISR - Divisão de Administração e Segurança de Redes e os 
Centros de Processamento 
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Principais Resultados 
 

• Atualização tecnológica dos dispositivos de Firewall e Redimensionamento dos 
Gateways de VPN (Virtual Private Network) 

Ação concluída, com a instalação dos 8 (oito) equipamentos Firewall e do 
Gateway de VPN, conforme abaixo: 

 

 

 
 

CPRJ – rede interna 2 

CPRJ – rede externa 2 

CPSP – rede interna 2 

CPDF – rede externa 2 

CPRJ – rede externa GATEWAY DE 
VPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os novos equipamentos de firewall adquiridos são de última geração, possuem 
altíssimo throughput e substituíram equipamentos que se encontravam no limite 
de sua capacidade. Além de ter maior capacidade, estes equipamentos são 
componentes fundamentais para a adequação das Redes Locais dos Centros 
de Processamento ao novo Modelo de Referência de Rede Local dos Centros 
de Processamento. 
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2.3.2. Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em 
Infraestrutura de Apoio 

 

 

A realização verificada nas ações Manutenção e Adequação de Bens Imóveis do Programa 
0807 e Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos do 
Programa 0807 aquém do orçamento previsto se deve a diversos fatores, destacando-se: 

− O planejamento e a maturidade dos projetos são etapas fundamentais para os 
investimentos, pois permitem um processo de aquisição mais bem estruturado e 
célere. Muitas vezes o alcance da maturidade dos projetos demandam um bom 
tempo em pesquisas, especificações, revisões, culminando com a elaboração do 
projeto básico/termo de referência, necessários em aquisições de equipamentos e 
softwares de maior complexidade e também em obras e reformas de maior 
magnitude. Estas dificuldades implicam que diversos projetos acabam por ter sua 
efetiva realização (recebimento do bem ou do serviço) no ano seguinte ao início 
dos estudos preliminares e de seu processo de licitação.  Explica-se assim, parte 
da não realização da programação orçamentária de investimentos.  

− Um outro aspecto relevante decorre do resultado das licitações, onde a ampla 
concorrência tem propiciado significativas reduções dos valores estimados. Com 
isso, o plano de investimentos é executado com impactos financeiros bem 
menores que aqueles inicialmente estimados. 

 

 

Tabela – Dados Gerais do Programa 
Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 
Objetivo geral Dados não disponíveis 

Objetivos Específicos Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar 
adequado suporte à área operacional 

Gerente do programa Não se aplica 
Responsável pelo programa no 
âmbito da Dataprev Não se aplica 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados para avaliação do 
programa 

Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) Governo 
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2.3.2.1. Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 
 

Tabela – Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 
Realizar despesas com manutenção e obras de adequação 
que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a 
qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

Descrição 
Realização de obras de alvenaria, de estruturas e instalações; 
obras de manutenção nas tubulações de água, esgoto, 
telefone e energia elétrica etc. em edificações que sejam 
contabilizadas no imobilizado. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social 

• DFS - Diretoria Financeira e Serviços Logísticos 

Coordenador nacional da ação Mauricio de Castro Oliveira 
DEES – Departamento de Engenharia e Serviços Gerais 

Unidade executora 

Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social 

• DFS – Diretoria Financeira e Serviços Logísticos  
− DEES – Departamento de Engenharia e Serviços 

Gerais 

 

Justificativa 
Em decorrência de mais de uma década sem a realização de investimentos compatíveis em 
grande parte de suas instalações a Dataprev apresenta crítica necessidade de obras de 
reforma, modernização e instalação de novos equipamentos, entre outras: nos elevadores, 
centrais telefônicas, “no break” e ar condicionado.  

O nível e a frequência de problemas de alguns equipamentos e instalações são crescentes, em 
função de terem alcançado o tempo de suas vidas úteis, resultando em intervenções 
constantes que hoje ultrapassam as possibilidades de solução com a manutenção preventiva 
dos mesmos. Sistemas de ar condicionado, “no break”, sistemas elétricos e elevadores 
apresentam índices de intervenções corretivas muito acima do normal, o que indica a 
necessidade de reforma/modernização, com o objetivo de uma melhor a performance e 
também economia e conforto de seus usuários. 

É importante ressaltar que as situações aqui diagnosticadas para os prédios e mobiliários 
também ocorrem nos centros de processamento de dados do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Brasília.  

Para resolver essas questões, é imprescindível o desenvolvimento dos respectivos Projetos 
Básicos, constituídos por desenhos, especificações, planilhas e demais informações 
necessárias a contratação da obra ou do serviço de engenharia. Tais projetos são elaborados 
por profissionais da Dataprev ou contratados no mercado, em função da complexidade e 
volume de trabalho existente.  
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Principais Atividades 
 

1. Obra da Central de Água Gelada (CAG) do prédio principal em Brasília – Concluído 
2. Obra da Central de Ar Condicionado do Centro de Processamento do Distrito 

Federal (CPDF) em Brasília - Concluído 
3. Obras de reforma da Unidade Regional do Piauí (URPI) - Concluído 
4. Obras de recuperação estrutural e impermeabilização da Unidade Regional do 

Maranhão (URMA) - Concluído 
5. Obras de Recuperação do revestimento de mármore da fachada do prédio da 

Álvaro Rodrigues no Rio de Janeiro - Concluído 
6. Obras de reforma e adequação do novo prédio da Unidade Regional do Rio Grande 

do Sul (URRS) - Concluído 
7. Obras de Instalação de novos “no break” com aumento de carga para o Centro de 

Processamento de Dados do Rio de Janeiro (CPRJ) - Concluído 
8. Projeto de Reforma da fachada do prédio principal em Brasília e construção de 

escada de incêndio - Concluído 
9. Obra de Reforma da fachada do prédio principal em Brasília – Em licitação. 
10. Projeto de Reforma dos Elevadores do prédio de Brasília - Concluído 
11. Obra de Reforma e Modernização dos Elevadores do prédio de Brasília – Em 

andamento. 
12. Projeto de Reforma dos Elevadores do prédio da Álvaro Rodrigues – Concluído. 
13. Obra de Reforma e Modernização dos Elevadores do prédio da Álvaro Rodrigues – 

Em andamento. 
14. Projeto de Circuito Fechado de TV para o prédio da Álvaro Rodrigues no Rio de 

Janeiro - Concluído 
15. Obras de instalação do Circuito Fechado de TV para o prédio da Álvaro Rodrigues 

no Rio de Janeiro – Em andamento. 
16. Projeto de Circuito Fechado de TV para o Centro de Processamento de Dados em 

São Paulo (CPSP) - Concluído 
17. Obras de instalação do Circuito Fechado de TV para o Centro de Processamento de 

Dados em São Paulo (CPSP) – Em licitação. 
18. Obra da Central de Ar Condicionado do prédio principal em Brasília – Fancoletes e 

prumadas – Em licitação. 
19. Obras de adequação da nova sede da Unidade Regional do Espírito Santo (URES) 

– Em licitação. 
20. Projeto para instalação do ar condicionado na URPR 
21. Obras de Instalação do ar condicionado na URPR 

22. Projeto para substituição do mobiliário da Dataprev em nível nacional - Concluído. 

23. Implantação do novo mobiliário para a Dataprev em todo país – Em andamento. 

24. Projeto de Substituição do banco de baterias do Centro de Processamento de 
Dados de São Paulo - Concluído. 

25. Projeto para Implementação dos novos grupos geradores do Centro de 
Processamento do Rio de Janeiro (CPRJ) - Concluído. 
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26. Obra de Implementação dos novos grupos geradores do Centro de Processamento 
do Rio de Janeiro (CPRJ) - Em licitação. 

27. Locação de solução de no breaks e geradores para o Centro de Processamento de 
Brasília (CPDF) - Concluído. 

 

 

2.3.2.2 Ação 4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e 
Equipamentos  

 
Tabela – Dados Gerais da Ação 
Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

Realizar despesas com manutenção e obras de adequação 
que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, 
máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade 
dos serviços prestados aos usuários. 

Descrição 

Realização de serviços de manutenção e adequação nos bens 
móveis, veículos, máquinas e equipamentos de propriedade 
das empresas estatais que sejam contabilizados no 
imobilizado. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social 

• DFS - Diretoria Financeira e Serviços Logísticos 

Coordenador nacional da ação Mauricio de Castro Oliveira 
DEES – Departamento de Engenharia e Serviços Gerais 

Unidade executora 

Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social 

• DFS - Diretoria Financeira e Serviços Logísticos  
− DEES – Departamento de Engenharia e Serviços 

Gerais 

 

 
Justificativa 
 

A manutenção predial é utilizada em todo tipo de empresa para evitar possíveis falhas e 
quebras em máquinas, equipamentos e instalações em geral, entre outros. Ela é importante 
para dar confiabilidade à infraestrutura predial, melhorar a qualidade e até para diminuir 
desperdícios. 

Pode ser empregada nas formas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva. O importante 
é ter em mente que máquinas, equipamentos e instalações não vão funcionar para sempre. 
Desse modo, a manutenção é uma política da empresa e a escolha de como e quando fazê-la 
está associada a uma decisão eminentemente técnica e gerencial.  
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Qualquer equipamento, do mais simples ao mais sofisticado, apresenta problemas inesperados, 
mesmo dentro de seu tempo de vida útil. Eles são causados por defeitos de fabricação, por 
manuseio incorreto e/ou por manutenção deficiente.  

Muitas vezes, esses problemas são pequenos, porém, se não forem resolvidos no momento 
correto, podem trazer consequências graves, gerando prejuízos muito além do previsto.  

Todos devem se conscientizar de que a máquina ou o equipamento necessita de manutenção e 
vai parar. A questão é se a parada será inesperada ou programada. 

Portanto, a implantação da engenharia de manutenção está fundamentada em três princípios 
norteadores, quais sejam: 1º) zelar pela segurança e bem estar das pessoas; 2º) preservar o 
patrimônio público e de terceiros, quando sob sua responsabilidade e; 3º) investir na 
continuidade dos serviços prestados pela Dataprev à sociedade brasileira.  

Além disso, a manutenção: a) aumenta da confiabilidade dos sistemas, a boa manutenção 
gera menos paradas de máquinas e equipamentos; b) melhora a qualidade de 
funcionamento, máquinas e equipamentos mal ajustados têm mais probabilidade de causar 
erros ou baixo desempenho e podem causar problemas de qualidade; c) reduz os custos da 
empresa, quando bem cuidados, os equipamentos funcionam com maior eficiência; d) aumenta 
a vida útil, cuidados simples, como limpeza e lubrificação, garantem a durabilidade da máquina, 
reduzindo os pequenos problemas que podem causar desgaste ou deterioração; e) melhora a 
segurança, máquinas e equipamentos bem mantidos têm menos chance de se comportar de 
forma não previsível ou não padronizada, evitando assim, possíveis riscos aos operadores. 

Em suma, contratar a Manutenção Predial significa deixar de ficar consertando continuamente, 
para procurar as causas fundamentais e gerenciá-las. 

Assim sendo, conclui-se pela essencialidade desses serviços, condição indispensável ao 
funcionamento da Empresa, em nível nacional, cuja indisponibilidade põe em risco a prestação 
dos serviços prestados pela Dataprev à sociedade brasileira, em caráter contínuo. 

 

 

Principais Atividades 
 

1. Manutenção Predial (civil, elétrica e ar condicionado)  

2. Manutenção de máquinas e equipamentos 

3. Manutenção de elevadores 

4. Operação e Monitoramento de Máquinas, Equipamentos e Sistemas Prediais 
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2.3.2.3 Ação 123-C – Aquisições de Imóveis 
 
Tabela – Dados Gerais da Ação 
Tipo da Ação Projeto 

Finalidade Dados não disponíveis 
Descrição Dados não disponíveis 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DFC - Diretoria Financeira e Serviços Logísticos 

Coordenador nacional da ação DEES – Departamento de Engenharia e Serviços Gerais 

Unidade executora DEES – Departamento de Engenharia e Serviços Gerais 

 

 

Justificativas: 
Notória é a necessidade de a Dataprev regularizar de forma perene a condição de ocupação 
dos imóveis onde suas unidades estão instaladas, especialmente os imóveis de propriedade do 
INSS, que representam parcela substancial de sua ocupação. Neste sentido, a aquisição de 
imóveis pertencentes ao INSS que possam atender as necessidades operacionais da Empresa 
revelam-se de grande importância. 

Identifica-se como principal benefício direto com a aquisição de imóveis próprios a 
consolidação das ações da Dataprev, assim como a mitigação do risco de descontinuidade dos 
serviços prestados pela empresa, tranquilidade no investimento em tecnologia predial e 
segurança das instalações, repercussão positiva na produtividade e na qualidade de suas 
ações. Ademais, as aquisições em lume estão em consonância com as ações de planejamento 
existentes, tal qual traduzida na Proposta de Dívida INSS/Dataprev – Imóveis e na Portaria 
Conjunta INSS/Dataprev nº. 03/2008.  

Por fim, sobreleva ressaltar os benefícios advindos da ocupação de edificação própria, tendo 
em vista que reduz despesas com locações e propicia condições economicamente mais 
favoráveis à realização de investimentos de longo prazo e de maior vulto nos referidos imóveis. 
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Principais Atividades 
 
–  Aquisição de Imóveis do INSS (Realizado em 2009) 
 

1. Unidade Regional do Piauí – URPI (Processo nº 44.120.000003/2009-07) 
Endereço do Imóvel: Av. Frei Serafim, nº 1887 
Valor: R$ 560.000,00 
Ocupado pela Dataprev: Sim 
Valor do ITBI: R$10.080,00 
Escritura: Previsto para maio/2010 
RGI: Previsto para abril/2010 
Observações: Para a lavratura da Escritura de Compra e Venda o Cartório local 
exige do INSS da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União.  Segundo a Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade - CGOFC do INSS estima-se a emissão da referida CND até a 
primeira semana de maio/2010. 

 
2. Unidade Regional de São Paulo – URSP (Processo nº 44.124.000006/2009-01) 

Endereço do Imóvel: Rua Dr. Manoel Vitorino, nº 343 
Valor: R$ 7.531.000,00 
Ocupado pela Dataprev: Sim 
Valor do ITBI: R$ 150.620,00 
Escritura: 21/9/2009 
RGI: 2/10/2009 
Observações: Aquisição devidamente formalizada no Registro de Imóveis de São 
Paulo-SP: 3º Ofício. 
 

3. Unidade Regional de Sergipe – URSE (Processo nº 44.125.000004/2009-01) 
Endereço do Imóvel: Rua Ivo do Prado, nº 448 
Valor: R$ 795.000,00 
Ocupado pela Dataprev: Sim 
Valor do ITBI: Estimado em R$ 15.900,00 
Escritura: data indefinida 
RGI: data indefinida 
Observações: Aguardando informações da Secretaria do  Patrimônio da União, 
referente o valor do laudêmio, devido o imóvel estar localizado em área da Marinha. 
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4. Unidade Regional de Goiás - URGO (Processo nº 44.111.000038/2009-47) 
Endereço do Imóvel: Rua 18 A, nº 155 quadra 39, lote 09 
Valor: R$ 760.000,00 
Ocupado pela Dataprev: Sim 
Valor do ITBI: R$ 27.722,99 
Escritura: 29/12/2009 
RGI: 10/03/2010 
Observações: Aquisição devidamente formalizada no Registro de Imóveis local 
 

5. Unidade Regional do Ceará - URCE (Processo nº 44.108.000029/2009-13) 
Endereço do Imóvel: Rua General Bezerril, nº 670 
Valor: R$ 1.320.000,00 
Ocupado pela Dataprev: Não 
Valor do ITBI: Estimado em R$ 26.400,00 
Escritura: Previsto para abril/2010 
RGI: Previsto para maio/2010 
Observações: Por exigência do Cartório de Registro de Imóveis da 1a. Zona de 
Fortaleza, a escrituração necessita da matrícula do imóvel atualizada, que somente 
foi disponibilizada dia 26/03/2010.  O processo encontra-se em fase de escrituração 
para posterior pagamento do ITBI. 
 

6. Unidade Regional Rio Grande do Sul - URRS (Processo nº 44.122.000001/2009-
90) 
Endereço do Imóvel: R. Gal. Câmara, nº 365 - 4º ao 8º andar 
Valor: R$ 1.006.678,00 
Ocupado pela Dataprev: Sim 
Valor do ITBI: Estimado em R$ 20.133,56 
Escritura: data indefinida 
RGI: data indefinida 
Observações: O imóvel foi adquirido em 03.12.2009, sendo que sua escritura será 
lavrada somente após a rescisão do contrato de locação existente entre a Dataprev 
e o INSS.  Já não incidem os valores de aluguel a partir de 03.12.2009. 
 

7. Unidade Regional da Bahia - URBA (Processo nº 44.107.000035/2009-72) 
Endereço do Imóvel: Av. Centenário, nº 807 - Bairro Garcia 
Valor: R$ 1.651.000,00 
Ocupado pela Dataprev: Não 
Valor do ITBI: R$ 49.500,00 
Escritura: data indefinida 
RGI: data indefinida 
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Observações: Em análise na Prefeitura de Salvador questionamento realizado pelo  
Cartório, que entende que o ITBI deveria ter sido pago por matrícula, uma vez que o 
imóvel possui 01 matrícula por pavimento, no total de 03 matrículas. 
 

8.  Edifício Sede – Distrito Federal (Processo nº 44.101.000401/2009-43) 
Endereço do Imóvel: SAS, Quadra 1 Blocos "E" e "F" 
Valor: R$ 18.600.000,00 
Ocupado pela Dataprev: Sim 
Valor do ITBI: Estimado em R$ 372.000,00 
Escritura: data indefinida 
RGI: data indefinida 
Observações: Assinado em 2009 o Protocolo de Intenções vinculando a aquisição e 
o pagamento à regularização do imóvel pelo INSS - não houve ainda  desembolso 
financeiro. 
 

9. Unidade Regional da Paraíba - URPB (Processo nº 44.117.000019/2009-61) 
Endereço do Imóvel: Av. Getúlio Vargas, nº 47 - 2º ao 12º andar 
Valor: 1.600.000,00 
Ocupado pela Dataprev: Sim 
Valor do ITBI: Estimado em R$ 32.000,00 
Escritura: data indefinida 
RGI: data indefinida 
Observações: Assinado em 2009 o Protocolo de Intenções cuja aquisição está  
vinculada à regularização do imóvel pelo INSS - não houve ainda  desembolso 
financeiro. O referido processo encontra-se no aguardo do desmembramento do 
imóvel por parte do INSS. 
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10. Sede Administrativa – Rio de Janeiro (Processo nº 44.101.000304/2009-51) 
 
Endereço do Imóvel: R. Prof. Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo 
Valor: R$ 36.600.000,00 
Ocupado pela Dataprev: Sim 
Valor do ITBI: R$ 732.000,00 
Escritura: Previsto para abril/2010 
RGI: Previsto para maio/2010 
Observações: Recurso da Dataprev deferido pela Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, para a revisão do valor do ITBI, que reduziu o imposto inicialmente 
cobrado, de R$ 1.539.536,89 para R$ 732.000,00, propiciando o ganho real na 
ordem de R$ 807.536,89. 

 
 
–  Aquisição de Imóveis do INSS (Previsão para 2010) 
 

ITEM CIDADE UF IMÓVEL VALOR ESTIMADO Área (m2) Destinação Situação

Trav. Da Lapa, 200 - 
Principal R$ 1.688.098,13    1.963,56  

Unidade 
Regional 
Paraná 

Ocupado 
pela 

Dataprev
1 Curitiba PR

Trav. Da Lapa, 200 - 
Anexo R$ 689.504,87       569,43  

Unidade 
Regional 
Paraná 

Ocupado 
pela 

Dataprev

2 Manaus AM Rua Codajás, 26A R$ 2.248.959,00    1.396,07  
Unidade 
Regional 
Manaus 

Ocupado 
pela 

Dataprev

3 Rio de Janeiro RJ Rua de Santana, 124,  
Centro R$ 1.686.719,00    1.228,00  Almoxarifado Vazio 

4 Rio de Janeiro RJ Praia de Botafogo, 244 R$ 1.686.719,00       600,00  Centro de 
Treinamento Vazio 

5 Brasília DF Lote 1/8 - SAUS - Setor de 
Autarquia Sul - Quadra 01 R$ 3.000.000,00    1.150,00  

Unidade 
Regiona do 

DF 
Vazio 

*Os imóveis do Rio de Janeiro (itens 3 e 4) passam por avaliação técnica. 
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2.4. Desempenho Operacional 
As informações constantes neste item e nos subitens correspondentes são apresentadas, 
quando possível, no formato do sistema do Programa de Dispêndios Globais aprovado pelo 
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST) por 
recomendação da CGU-RJ e em função de a Dataprev encontrar-se submetida à Lei 6.404/76. 

 

2.4.1. Programação Orçamentária 

Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ 
 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 
– Dataprev 33.202 57.280 

 

Programação das Despesas Correntes 
Em R$ 

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros 
e 

Encargos 
da Dívida 

3- Outras Despesas 
Correntes 

Exercícios 
Origem dos Créditos Orçamentários 

2008 2009 2008 2008 2009 2009 
Dotação proposta pela UO 253.956.553 346.699.265 – – 337.506.469 377.751.905

PLOA  

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 

     

LO
A

 

LOA 263.115.021 346.699.265 – – 490.430.868 375.554.423

Suplementares       

Abertos       
Especiais 

Reabertos       

Abertos       
Extraordinários

Reabertos       

C
R

ÉD
IT

O
S 

Créditos Cancelados       

Outras Operações       

Total 263.115.021 346.699.265 – – 490.430.868 375.554.423
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Programação das Despesas de Capital 
Em R$ 

4 – Investimentos 5 – Inversões 
Financeiras 

6- Outras 
Despesas de 

Capital 
Exercícios 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Dotação proposta pela UO 60.000.000 60.000.000 – – 7.606.743 109.991 

PLOA – – – – – – 

LO
A

 

LOA 60.000.000 60.000.000 – – 7.606.743 109.991 

Suplementares – 163.263.522
 (*)

 – – – – 

– – – – – – – 
Especiais 

– – – – – – – 

– – – – – – – 
Extraordinários 

– – – – – – – C
R

ÉD
IT

O
S 

Créditos Cancelados – – – – – – 

Outras Operações – – – – – – 

Total 60.000.000 223.263.522 - - 7.606.743 109.991 
(*)

 R$ 103.263.522 para aquisição de imóveis do INSS e R$ 60.000.000 para aquisição de equipamentos de TI. 

Quadro Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência  
Em R$ 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva 

de 
Contingência

Exercícios 
Origem dos Créditos 

Orçamentários 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Dotação proposta pela UO 590.926.414 693.512.609 67.606.743 60.000.000 – – 
PLOA – – – – – – LO

A
 

LOA 753.545.889 722.253.688 67.970.724 223.373.513 – – 
Suplementares – – – – – – 

– – – – – – – Especiais 
– – – – – – – 
– – – – – – – Extraordinários 
– – – – – – – C

R
ÉD

IT
O

S 

Créditos Cancelados – – – – – – 
Outras Operações  – – – – – 

Total 753.545.889 722.253.688 67.970.724 223.373.513 – – 
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 

Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 
72 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

 

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa (Não se aplica) 
 

 

Despesas Correntes 
Natureza da 

Movimentação de 
Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação 
da ação 1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos – – – – – Interna 
Recebidos – – – – – 
Concedidos – – – – – Externa 
Recebidos – – – – – 

Despesas de Capital 
Natureza da 

Movimentação de 
Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação 
da ação 4 – 

Investimentos
5- Inversões 
Financeiras 

6 – Outras 
Despesas 
de Capital 

Concedidos – – – – – Interna 
Recebidos – – – – – 
Concedidos – – – – – Externa 
Recebidos – – – – – 

 

 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

73 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

2.4.2. Execução Orçamentária 
 

Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários da Dataprev (Não se 
aplica) 
 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 
Exercícios 

 
Modalidade de 

Contratação 2008 2009 2008 2009 
Licitação – – – – 
Convite – – – – 
Tomada de Preços – – – – 
Concorrência – – – – 
Pregão  – – – – 
Concurso – – – – 
Consulta – – – – 
Contratações Diretas – – – – 
Dispensa – – – – 
Inexigibilidade – – – – 
Regime de Execução 
Especial – – – – 

Suprimento de Fundos – – – – 
Pagamento de Pessoal – – – – 
Pagamento em Folha – – – – 
Diárias – – – – 
Outros – – – – 
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Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários da 
Dataprev 

Em R$ 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
RP não 

processados Valores Pagos 

Exercícios Grupos de Despesa (*) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 – Despesas de Pessoal – – – – – – 257.170.544 327.612.022 

241100 - Salário Base – – – – – – 
 

98.624.347 
 

127.835.929 

 241600 – Encargos 
Sociais – – – – – – 

 
95.688.692 

 
214.590.471 

241790 – Demais 
Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais 

– – – – – – 
 

21.387.692 
 

47.721.040 

Demais Elementos do 
Grupo – Pessoal e 
Encargos Sociais 

– – – – – – 
 

41.469.579 
 

54.541.199 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida – – – – – – – – 

1º elemento de despesa: – – – – – – – – 
2º elemento de despesa – – – – – – – – 
3º elemento de despesa – – – – – – – – 
Demais elementos do 
grupo – – – – – – – – 

3- Outras Despesas 
Correntes – – – – – – 349.519.065 351.212.885 

245100 – Tributos 
Vinculados à Receita – – – – – – 81.763.078 94.117.886 

249210 – Equipamentos 
de PD – – – – – – 68.793.376 75.191,817 

249600 – Variação Monet. 
De Outras Obrigações – – – – – – 

 
37.277.592 

 
23.364.525 

Demais elementos do 
grupo – – – – – – 161.685.018 158.538.658 

(*) Foi utilizado o Plano de Contas do DEST, conforme o Manual Técnico de Orçamento – Empresas do Setor Produtivo Estatal e 
recomendação da CGU-RJ. 
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Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários da 
Dataprev 

Em R$ 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
RP não 

processados Valores Pagos 

Exercícios Grupos de Despesa (*)

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
4 - Investimentos – – – – – – 43.759.210 186.493.101 

Manutenção e 
Adequação da 
Infraestrutura de TI para 
a Previdência Social 

– – – – – – 
 

23.306.212 
 

98.635.290 

Aquisição de Imóveis 
para Instâncias 
Regionais. 
- Dividendos 

– – – – – – 
 
 

18.359.922 

 
72.338.802 

 Manutenção e 
Adequação de Bens 
Imóveis 

– – – – – – 
 

1.488.014 
 

9.504.503 

Demais elementos do 
grupo – – – – – – 

 
605.062 

 
6.015.107 

5 - Inversões 
Financeiras – – – – – – – – 

1º elemento de despesa – – – – – – – – 
2º elemento de despesa – – – – – – – – 
3º elemento de despesa – – – – – – – – 
Demais elementos do 
grupo – – – – – – – – 
6 - Amortização da 
Dívida – – – – – – – – 

1º elemento de despesa – – – – – – – – 
2º elemento de despesa – – – – – – – – 
3º elemento de despesa – – – – – – – – 
Demais elementos do 
grupo – – – – – – – – 

(*) Foi utilizada a nomenclatura das ações previstas no Orçamento de Investimento, conforme registrado no Sistema SIEST – 
Sistema de Informações das Empresas Estatais.   
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Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Recebidos pela Dataprev (Não se 
aplica) 

Em R$ 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada 

Exercícios Modalidade de 
Contratação 

2008 2009 2008 2009 
Licitação – – – – 

Convite – – – – 
Tomada de Preços – – – – 
Concorrência – – – – 
Pregão  – – – – 
Concurso – – – – 
Consulta – – – – 

Contratações Diretas – – – – 
Dispensa – – – – 
Inexigibilidade – – – – 

Regime de Execução 
Especial – – – – 

Suprimento de Fundos – – – – 
Pagamento de Pessoal – – – – 

Pagamento em Folha – – – – 
Diárias – – – – 

Outros – – – – 
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Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Recebidos pela 
Dataprev (Não se aplica) 

Em R$ 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
RP não 

processados Valores Pagos 

Exercícios Grupos de Despesa (*) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
1 – Despesas de 

Pessoal – – – – – – – – 

1º elemento de despesa: – – – – – – – – 
2º elemento de despesa – – – – – – – – 
3º elemento de despesa – – – – – – – – 
Demais elementos do 
grupo – – – – – – – – 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida – – – – – – – – 

1º elemento de despesa: – – – – – – – – 
2º elemento de despesa – – – – – – – – 
3º elemento de despesa – – – – – – – – 
Demais elementos do 
grupo – – – – – – – – 

3- Outras Despesas 
Correntes – – – – – – – – 

1º elemento de despesa: – – – – – – – – 
2º elemento de despesa – – – – – – – – 
3º elemento de despesa – – – – – – – – 
Demais elementos do 
grupo – – – – – – – – 
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Evolução dos Gastos Gerais  
Em R$ 

ANO 
DESCRIÇÃO 

2007 2008 2009 
1. PASSAGENS 3.612.150,09 4.614.330,89 4.733.467,02
2. DIÁRIAS E 
RESSARCIMENTO DE 
DESPESAS EM VIAGENS 

1.343.636,12 1.559.199,66 1.620.027,60

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
3.1. Publicidade 223.989,72 231.357,10 587.480,58
3.2. Vigilância, Limpeza e 

Conservação 7.695.564,45 7.776.184,07 8.163.041,79

3.3. Tecnologia da 
informação (*) 

15.556.957,11 13.991.359,56 18.172.039,38 

3.4. Outras Terceirizações 52.118.831,19 56.757.753,00 62.815.523,14
4. CARTÃO DE PAGAMENTO 
DO GOVERNO FEDERAL – – – 

5. SUPRIMENTO DE 
FUNDOS 691.822,34 1.031.893,89 988.617,93

TOTAIS 81.242.951,02 85.962.078,17 97.080.197,44

Observação: Os valores correspondentes a cada uma das despesas foram registrados de forma 
compatível com o Plano de Contas DEST. 

(*) Formado pelas despesas com suporte de mão de obra – PF e PJ –, consultoria técnica, manutenção 
de hardware e software, manutenção de equipamentos reprográficos, dentre outras, constantes das 
seguintes rubricas do PDG: 243100 – Prestação de Serviços  Técnicos, Administrativos e Operacionais, 
243900 – Demais Serviços de Terceiros e em 2009, por mudança de direcionamento do PDG a Rubrica 
243110 – Serviços de Terceiros – TI. 
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Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Recebidos pela 
Dataprev (Não se aplica) 

Em R$ 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
RP não 

processados Valores Pagos 
Exercícios Grupos de Despesa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
4 - Investimentos – – – – – – – – 

1º elemento de 
despesa – – – – – – – – 

2º elemento de 
despesa – – – – – – – – 

3º elemento de 
despesa – – – – – – – – 
Demais elementos do 
grupo – – – – – – – – 

5 - Inversões 
Financeiras – – – – – – – – 

1º elemento de 
despesa – – – – – – – – 
2º elemento de 
despesa – – – – – – – – 
3º elemento de 
despesa – – – – – – – – 
Demais elementos do 
grupo – – – – – – – – 

6 - Amortização da 
Dívida – – – – – – – – 

1º elemento de 
despesa – – – – – – – – 
2º elemento de 
despesa – – – – – – – – 
3º elemento de 
despesa – – – – – – – – 
Demais elementos do 
grupo – – – – – – – – 
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Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo – (Não se Aplica) 
Em R$ 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA:  Denominação:   

Dotação 

Inicial Final 
Despesa Empenhada Despesa 

Liquidada
Resto a 

Pagar não 
processado 

Valores 
Pagos 

– – – – – – 
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem Indicador (Unidade 

medida) Data Índice 
inicial 

Índice 
final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido 

no 
exercício 

1 Texto – – – – – 
Fórmula de Cálculo do Índice: 
Texto... 
Análise do Resultado Alcançado: 
Texto... 

Referência 
Ordem Indicador (Unidade 

medida) Data Índice 
inicial 

Índice 
final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido 

no 
exercício 

N Texto – – – – – 
Fórmula de Cálculo do Índice: 
Texto... 
Análise do Resultado Alcançado: 
 Texto... 
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Execução Física e Financeira das ações realizadas pela Dataprev  
Em R$ 

Execução Física Execução Financeira Unidade 
de 

Medida Meta Meta Função 

Subfunção 

Program
a 

A
ção 

Tipo da 
Ação 
P/A/O 

Prioridade  

Prevista 

R
ealizada 

Para 
2010 

Prevista 

R
ealizada 

Para 2010 

09 126 0087 4117 Atividade – N/A – – – 92.000.000 98.635.290 48.000.000 

09 122 0807 4101 Atividade – N/A – – – 30.000.000 9.504.503 20.000.000 

09 122 0807 4102 Atividade – N/A – – – 18.000.000 3.136.895 12.000.000 

04 122 0807 123-C Projeto – Imóvel 
Adquirido 15 10 5 83.263.522 72.338.802 (*) 

 (*) Não há meta financeira para 2010, pois, na época da elaboração da proposta orçamentária, 
vislumbrava-se a execução total deste projeto, o que não se constatou no encerramento do exercício. 

 

2.4.3. Evolução dos Gastos Gerais 
Informações inseridas após o quadro Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – 
Créditos Recebidos pela Dataprev, no item 2.4.2., conforme Portaria CGU Nº 2270 - 
Orientações Complementares para Elaboração do Relatório de Gestão – Versão atualizada em 
25/02/2010. 

 

2.4.4. Execução Física e Financeira das Ações Realizadas 
Informações inseridas após o quadro Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa 
de Governo, no item 2.4.2., conforme Portaria CGU Nº 2270 - Orientações Complementares 
para Elaboração do Relatório de Gestão – Versão atualizada em 25/02/2010. 
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2.4.5. Indicadores de Desempenho 
 

2.4.5.1. Indicadores de Produtos e Serviços 
 
2.4.5.1.1. Tempo Médio de Atendimento ao usuário dos produtos e serviços da Dataprev 

 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Tempo Médio de Atendimento  TMA SART Anual Dias úteis 

Diretriz Estratégica  Atuar com rapidez na solução dos problemas operacionais 
Fortalecer a imagem institucional 

Meta para 2009 1,83 dias 

Utilidade do Indicador 

Verificar se a meta estipulada foi alcançada e também analisar o tempo médio de atendimento em relação aos anos 
anteriores, verificando a resposta do processo aos novos procedimentos implantados. 

Tipo de Indicador Eficácia 

Fórmula de Cálculo 

O indicador Tempo Médio de Atendimento não considera os incidentes relativos a hardware, pois o seu objetivo é 
retratar com mais clareza a capacidade de atendimento das Regionais. Neste caso, a solução de incidentes desta 
natureza não está sob gestão direta da Dataprev, nem das contratações de empresas terceirizadas para prestar este 
atendimento, que é feita pelo cliente, cabendo a Dataprev apenas o registro e repasse da solicitação à empresa 
contratada.  É importante ressaltar que são considerados os chamados recebidos dos seguintes Clientes: INSS, 
MPS, RFB, SRP, MTE e MDS. 

TMA = STA / TCP onde: 

TMA = Tempo médio de atendimento para todos os chamados registrados pela Central de Serviços, que tenham sido  
concluídos no ano considerado. 

STA = Somatório dos tempos de atendimento de todos os chamados concluídos no período, considerando-se a data 
de início de atendimento na Central de Serviços até a data da solução. 

TCP = Total de chamados concluídos no período. 

Método de Aferição do Indicador 

Consultar as bases de dados do SART, apurando-se todos os chamados concluídos no período considerado e 
efetuando-se o somatório do tempo gasto para a solução destes. 

Área Responsável pelo Cálculo Superintendência de Atendimento – SUAT e Coordenação 
de Atendimento ao Usuário – COAT 
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Resultado do Indicador em 2009: 

Quantidade de chamados com o respectivo tempo médio de atendimento
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Chamados 227378 239493 228438

Dias Úteis 2,22 1,99 1,63

2007 2008 2009

 
 
 
Análise:  
Na análise do indicador percebe-se claramente que a meta estipulada foi atendida. A redução prevista 
de 10% em relação ao ano de 2008 foi ultrapassada com uma boa margem de folga. Este fato ocorreu 
em função da implantação da Central de Serviços, concluída em janeiro de 2009.  
As antigas Centrais de Atendimento, que trabalhavam de forma não-padronizada, cumprindo um papel 
muito mais de registro do que de solução, foram substituídas por uma única Central de Serviços, com 
equipes descentralizadas e trabalhando com um mesmo padrão. Uma das metas era, justamente, a 
mudança de perfil dos técnicos envolvidos, de generalistas, cujo papel era mais o registro dos 
chamados, para especialistas, com o objetivo de dar solução aos chamados recebidos. 
Em paralelo a este processo, foi delegado para a Central de Serviços o poder de realização de certas 
ações, que permitiram a solução imediata de muitos dos chamados recebidos, reduzindo ainda mais o 
tempo de solução. 
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2.4.5.1.2. Índice de Solução na Central de Serviços 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Índice de solução na Central de Serviços ISCS SART Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica  Atuar com rapidez na solução dos problemas operacionais 
Fortalecer a imagem institucional 

Meta para 2009 – 

Utilidade do Indicador 

Verificar o percentual de solução da Central de Serviços e permitir acompanhar a evolução do serviço em relação aos 
anos anteriores, verificando se os procedimentos adotados apresentaram alteração no perfil da Central de Serviços. 

Tipo de Indicador Eficiência  

Fórmula de Cálculo 

ISCS = CRSCS/ CR onde: 

ISCS = índice de chamados solucionados na Central de Serviço 
CRSCS= Chamados registrados e solucionados na Central de Serviços no período considerado 
CR= Chamados registrados no período considerado 

Método de Aferição do Indicador 

Pesquisa nas bases de dados do SART, apurando-se todos os chamados que tenham sido solucionados pela 
Dataprev sem a intervenção de empresas contratadas ou de outras áreas técnicas da empresa. Utiliza-se apenas a 
participação dos técnicos que trabalham na Central de Serviços. 

Área Responsável pelo Cálculo Superintendência de Atendimento – SUAT e Coordenação de 
Atendimento ao Usuário – COAT 
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Resultado do Indicador em 2009: 
 

Índice de solução na Central de Serviços
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Índice 9,2 13,79 34,97

2007 2008 2009

 

 

Análise: 

Percebe-se que o houve um grande aumento neste percentual entre 2008 e 2009, de 153%. Este fato 
ocorreu em função da implantação da Central de Serviços. A Dataprev completou a implantação do seu 
novo conceito de atendimento aos seus usuários em janeiro de 2009. As antigas Centrais de 
Atendimento, que trabalhavam de forma despadronizadas e cumprindo um papel muito mais de 
registrador do que de solucionador, foram substituídas por uma única Central de Serviços, com equipes 
descentralizadas, trabalhando com um mesmo padrão e com a meta de mudança de perfil dos técnicos 
envolvidos, de generalistas, cujo papel era mais o registro dos chamados, para especialistas, com o 
objetivo de dar solução aos chamados recebidos. Esta nova diretriz, somada à delegação para a Central 
de Serviços do poder de realizar certas ações, permitiu a solução imediata de muitos dos chamados 
recebidos, gerando o aumento identificado pelo indicador. 
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2.4.5.1.3. Disponibilidade de Rede para acesso dos Cidadãos aos Serviços da Previdência 
Social na Internet 

 
Nome do Indicador 
 Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Disponibilidade da Rede para Acesso dos 
Cidadãos aos Serviços da Previdência Social 
na Internet 

DRAI 
Registro de 

Indisponibilidades 
dos Circuitos 

Mensal Percentagem 

Diretriz Estratégica  Prover infraestrutura tecnológica. 

Meta para 2009 99,95% de disponibilidade da rede 
Utilidade do Indicador 

Apresentar a disponibilidade dos circuitos de comunicação de dados da Rede da Previdência Social necessários 
para que os serviços da Previdência na Internet sejam acessados pelo cidadão.  Este indicador inclui os circuitos de 
acesso à Internet e a rede composta pelos circuitos de alta velocidade que compõem o segmento central da rede 
de telecomunicações (backbone - núcleo da rede), responsável pela comunicação entre os Centros de 
Processamento do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 
Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

((1-(TII/QMM)) x (1-(TIBN x QMM))) x 100        Onde: 

TII – Tempo de Indisponibilidade Mensal da Internet 
TIBN – Tempo de Indisponibilidade Mensal do Backbone Núcleo 
QMM – Quantidade de Minutos no Mês 
Método de Aferição do Indicador 

Acompanhamento dos registros de indisponibilidade dos circuitos. 

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Redes de Telecomunicações – DERE e  
Divisão de Tecnologia e Gestão da Rede – DITG 

Resultados do Indicador nos anos de 2007, 2008 e 2009:  

Disponibilidade da Rede para Acesso dos Cidadãos aos Serviços da 
Previdência Social na Internet
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Análise: 
Em 2009, conseguiu-se atender e superar a meta estipulada de disponibilidade dos circuitos da Rede da 
Dataprev para o acesso às aplicações disponibilizadas pela Previdência Social acessadas via Internet, a 
exemplo do ocorrido em 2007. Tal fato é decorrência dos contratos realizados com as Operadoras, que 
exigem redundância nos acessos Internet, bem como da topologia da rede, que garante contingência na 
infraestrutura física de circuitos de alta velocidade que compõem o segmento central da rede de 
telecomunicações (backbone núcleo da rede), responsável pela comunicação entre os Centros de 
Processamento do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 

Apesar desta modalidade de contratação, em 2008 tivemos alguns problemas de disponibilidade, 
conforme mostrado no gráfico, uma vez que os dois circuitos Internet de cada localidade (DF e RJ) 
pertenciam à mesma Operadora, o que tornava os acessos suscetíveis à indisponibilidade, no caso de 
problemas com a rede da Operadora. 

Para resolver esta fragilidade foi realizado, em 2009, processo de contratação de novo Serviço de 
Acesso Internet, o qual, além de prever circuitos com velocidades superiores às atuais, possibilitará 
redundância total dos circuitos, pois teremos duas Operadoras do serviço Internet distintas para cada 
acesso (RJ e DF). Com isto, espera-se garantir a manutenção do índice de 100% para este indicador em 
2010, quando a infraestrutura estará instalada. 

 

2.4.5.2. Indicadores de Resultados Alcançados 
2.4.5.2.1. Evolução do Faturamento Global 
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Evolução do Faturamento Global EFG DEFI Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica  Estabilidade Econômica 

Meta para 2009 R$ 581,8 milhões 
Utilidade do Indicador 

Medir o crescimento do faturamento do Ano em relação ao Ano anterior. 

Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

EPG = ((FTA/FTAA)-1)*100 
Sigla Descrição Unidade de Medida 

FTA Faturamento Total do Ano Milhões de Reais 

FTAA Faturamento Total Ano Anterior Milhões de Reais 

Método de Aferição do Indicador 

Grupo de Contas 31XX-XX do Balancete da Contabilidade 

Área Responsável pelo Cálculo Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário – DIPN 
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Resultado do Indicador em 2009: 

Evolução Faturamento Global

13,3%

10,2%

5,3%

14,4%

-0,1%

2005 2006 2007 2008 2009

 
Análise:  
O Faturamento total da Empresa atingiu o valor de R$ 665,8 milhões, um crescimento de 14% em 
relação ao ano de 2008. Dessas receitas de vendas, o INSS contribuiu com o faturamento de R$ 457,8 
Milhões, continuando como o grande responsável pelas Receitas de prestação de serviços realizada 
pela Dataprev no exercício de 2009. 

Destaca-se também a elevação dos demais clientes em relação a 2008; um aumento de 5,7%. Em 2008 
o faturamento com outros clientes foi de R$198,9 milhões, passando para R$208,0 milhões em 2009. 
 
 

2.4.5.2.2. Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido RPL Balanço Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica Estabilidade Econômica 

Meta para 2009 5% 

Utilidade do Indicador 

Medir a eficiência gerencial na utilização dos recursos próprios e de terceiros em benefício dos acionistas, ou seja, 
medir a taxa de remuneração do Capital Próprio. 
Tipo de Indicador Eficácia 

Fórmula de Cálculo 

RPL = LL / PL * 100     Onde: 

 RPL = Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido 
 LL = Lucro (Prejuízo) Líquido 
 PL = Patrimônio Líquido 
Método de Aferição do Indicador 

Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balanço. 
Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil – DEGC 
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Resultado do Indicador em 2009: 

 
 

 

 
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido 

24,95%

39,63%

5,93%

2007 2008 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análise: 

O retorno líquido dos recursos investidos no exercício atingiu a taxa de 5,93%. A redução verificada em 
relação ao exercício de 2008 justifica-se principalmente pelo fato de que houve um aumento nos custos 
dos serviços prestados (22,68%), das despesas administrativas (17,70%) em função da implantação do 
PCS e do ACT e, principalmente, pelo fato de que o resultado de 2008 foi significativamente influenciado 
pela reversão de provisão do passivo atuarial no montante de R$ 52.3 milhões, decorrente dos efeitos do 
Termo de Compromisso assinado entre a Dataprev e a PREVDATA em dezembro de 2008, enquanto 
que a receita operacional bruta aumentou somente 14,44%. A rentabilidade obtida ficou 0,93% acima da 
meta estabelecida para 2009 que foi de 5%.  
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2.4.5.2.3. Margem Operacional 

 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Margem Operacional MO DRE Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica Estabilidade Econômica 

Meta para 2009 Não disponível 

Utilidade do Indicador 

Medir a relação entre o Lucro/Prejuízo Operacional e a Receita Operacional Líquida. De âmbito interno, visa avaliar 
qual o percentual do lucro operacional. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

MO = LO / ROL * 100    Onde: 

MO = Margem Operacional 
LO = Lucro Operacional 
ROL = Receita Operacional Líquida 
Método de Aferição do Indicador 
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balanço. 
Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil – DEGC 
 
Resultado do Indicador em 2009: 
 

Margem Operacional

5,60%

22,50%

9,98%

2007 2008 2009

 
Análise:  

A diminuição da margem operacional em relação ao exercício de 2008 justifica-se pelo aumento 
verificado nos custos dos serviços prestados em 22,68%, nas despesas administrativas em 17,70% e, 
conforme já explicado, pelo fato de que o resultado de 2008 foi significativamente influenciado pela 
reversão de provisão do passivo atuarial no montante de R$ 52.3 milhões, decorrente dos efeitos do 
Termo de Compromisso assinado entre a Dataprev e a PREVDATA em dezembro de 2008, enquanto 
que a receita operacional bruta teve um aumento de apenas 14,44%. 
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2.4.5.2.4. Liquidez Corrente 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Liquidez Corrente LC Balanço Anual R$ 

Diretriz Estratégica Estabilidade Econômica 

Meta para 2009 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Medir a capacidade da Empresa em saldar suas obrigações de curto prazo. Quando o resultado for maior que 1, 
significa que há mais recursos disponíveis no prazo de até um ano do que obrigações de pagamentos de igual 
prazo. Quando o resultado for menor que 1, significa exatamente o contrário. 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 
LC = AC/PC     Onde: 
LC = Liquidez Corrente 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
Método de Aferição do Indicador 

Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balanço. 

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil – DEGC 

 

Resultado do Indicador em 2009: 

 

Liquidez Corrente

1,45

2,46

3,25

2007 2008 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análise: 

A diminuição da liquidez corrente em 41,06% em relação a 2008, deu-se em função da diminuição do 
ativo circulante em R$ 74.170 mil e pelo aumento do passivo circulante em R$ 87.653 mil. O crescimento 
do passivo circulante resulta do aumento da conta fornecedores em virtude da grande concentração de 
aquisições em dezembro/2009 de bens para o imobilizado e de direitos de uso de software para o 
intangível.  
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2.4.5.2.5. EBITDA/LAJIDA 

 

 

 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization, (Lucro antes de Juros, Impostos, 
Depreciações e Amortização). 

EBTIDA ou 
LAJIDA 

DRE e 
balancete Anual R$ 

Diretriz Estratégica Estabilidade Econômica 

Meta para 2009 –  
Utilidade do Indicador 

Medir a capacidade da empresa na geração de recursos próprios, obtidos por meio das atividades operacionais. É 
calculado excluindo-se do lucro ou prejuízo operacional, os juros, impostos, depreciações e amortizações, no 
período de referência. O uso da sigla em inglês é comum no mercado. No caso da Dataprev, são excluídas ainda as 
provisões para Litígios Trabalhistas, Litígios Cíveis, Litígios Fiscais e Passivo Atuarial para medir a sua real 
capacidade de geração de recursos próprios. 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

EBTIDA = Lucro ou prejuízo operacional excluindo-se os juros, impostos, depreciações e amortizações, provisões p/ 
litígios trabalhistas, litígios cíveis, litígios fiscais e passivo atuarial no  período de referência. 

Método de Aferição do Indicador 

Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da demonstração do resultado do exercício e do balancete. 

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil – DEGC 
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Resultados do Indicador em 2009: 
 
 

EBTIDA

53.736

76.261

85.651

2007 2008 2009
 

 

 

Margem do EBTIDA

18,04%
15,25%

9,40%

2007 2008 2009
 

 

 

 

Análise:  

A diminuição do EBTIDA em 29,54% em relação a 2008, explica-se principalmente pela diminuição do 
lucro operacional em função do aumento dos custos dos serviços prestados e das despesas 
administrativas e também pelo aumento das outras despesas operacionais. 

O potencial de geração de caixa em relação à receita operacional líquida teve um decréscimo de 5,85%. 
Apesar da diminuição registrada, o percentual ainda encontra-se em nível satisfatório. 
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3. Informações sobre Recursos Humanos 
 

As informações constantes neste item e nos subitens correspondentes encontram-se 
igualmente submetidas à Lei 6.404/76 e são apresentadas, quando possível, no formato do 
sistema do Programa de Dispêndios Globais aprovado pelo Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (DEST). 

 

 

3.1. Composição dos recursos humanos  
 

Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação apurada em 31/12/2009 
 

Composição do Quadro de Recursos Humanos 
Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do 
Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários 
Próprios – – – 

Requisitados – – – 
Celetistas 3.365 3.500 3.792 

Cargos de livre provimento
(*) 

Estatutários 09 N/A N/A 
Não Estatutários 02 N/A N/A 

Terceirizados    
Total 3.376 3.500 3.800 

(*)Não há instrumentos normativos que definam limites ou quantitativos. 
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Composição e Custos de Recursos Humanos – Exercícios de 2007, 2008 e 2009 
 
 

QUADRO PRÓPRIO 

Ano Raiz da 
Rubrica Rubrica DEST 

2007 2008 2009 
Total  

 

241 241100 Salários Base 98.246.651 98.624.347 127.835.929 324.706.927
 241600 Encargos Sociais 83.983.055 95.688.692 118.901.779 298.573.527
 241790 Demais 19.608.829 21.387.925 26.333.115 67.329.869
 241300 Comissões por Função 14.450.417 18.241.805 20.666.713 53.358.935
 241400 Outros Adicionais 3.520.992 3.547.055 15.034.724 22.102.772

 241710 Contribuições Patronais 
(Previdência Privada) 8.855.684 9.169.607 6.690.609 24.715.900

 241720 Contribuições Patronais 
(Assistência Médica) 6.348.116 6.406.740 7.581.176 20.336.033

 241200 Horas Extras 2.813.184 4.104.372 4.567.976 11.485.531

∑ R$ 237.826.928 257.170.544 327.612.022 822.609.493 
 

243 243210 Auxílios: Alimentação 18.670.821 19.718.698 22.476.082 60.865.600

 243230 Auxílios: Educação, Creche 
e Outros 9.019.598 10.273.661 10.989.244 30.282.503

 243290 Outros Dispêndios Indiretos 
com Pessoal Próprio 13.741.535 4.957.564 5.654.685 24.353.784

 243240 TI – Treinamento de 
Pessoas 369.083 491.921 1.801.611 2.662.614

∑ R$ 41.801.037 35.441.843 40.921.622 118.164.502 

Quantitativo de pessoal (a = rubrica 241 e 243) 3.147 3.030 3.365 – 
 

243 
(*)

 
243900 Demais Serviços de 
Terceiros (somente requisitados) 1.627.319  1.746.101 760.427 4.133.847 

Quantitativo de pessoal (b) 19 15 11 – 
 

Total geral: 241 + 243 + 243 
(*)

 281.255.283 294.358.488 369.294.070 944.907.842 

Quantitativo Total: (a) + (b) 3.166 3.045 3376 – 
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(continuação) 
QUADRO TERCEIRIZADO 

Conservação 
&Vigilância 

Apoio 
Administrativo 

Atividades de Área 
Fim 

Estagiários/ 
Menor Aprendiz Finalidade 

Qtd Custo Qtd Custo Qtd Custo Qtd Custo 
2007 – – 15 290.489 58 1.104.080 116 685.88 
2008 – – 15 259.569 57 986.564 158 952.464 
2009 – – 15 340.197 48 1.088.631 172 1.246.135 

Observação: Foi utilizada a nomenclatura das ações previstas no Orçamento de Investimentos, conforme 
registrado no Sistema SIEST – Sistema de Informações das Empresas Estatais. 

(*) A rubrica 243900 - Demais Serviços de Terceiros é apresentada de forma parcial, restrita às 
despesas com pessoal requisitado de outros órgãos públicos.   

 

 

3.2. Informações sobre os contratos de terceirização de mão-de-
obra de Área-fim 

 

Demonstrativo dos Contratos de Terceirização de Área-fim – Exercício de 2009 
 

Nível de Escolaridade Vigência do 
Contrato Médio Fim Natureza Contrato 

Empresa 

contratada 
(*) 

(CNPJ) Início Fim AT EF AT EF 

Situação 

Ordinária 01.0024.2009 29.262.052/0001-18 18/02/09 17/02/10 63 63 63 63 A 

– – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – 

(*) 
Observação: Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos - FENEIS 

 

 

3.3. Indicadores gerenciais sobre recursos humanos 
As informações relativas a este item estão incluídas no Anexo I, Programa Interno nº 7 – 
Desenvolvimento e Otimização de Competências Gerenciais e Profissionais.  
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3.4. Análise crítica sobre a situação dos recursos humanos.  
O adequado dimensionamento da força de trabalho de uma organização é resultado de um 
processo de planejamento sistemático e contínuo que avalia a situação atual da empresa e as 
necessidades futuras de recursos humanos, no tocante ao quantitativo, composição e perfil, 
definindo as estratégias e ações necessárias para adequar o quadro de pessoal às demandas 
do processo produtivo. Um dimensionamento adequado deve resultar num número adequado 
de pessoas, com as habilidades, experiências e competências necessárias, para desempenhar 
as tarefas previstas no local e momento oportuno, de acordo com as metas estratégicas da 
empresa. 

A implantação do PCS 2008 trouxe, não só a elevação nos pisos salariais dos cargos, 
equiparando-os às práticas salariais de mercado no segmento público e privado, mas também 
a adoção de uma política de remuneração variável com vistas a atrair e manter profissionais 
que agreguem valor à organização.  

No mesmo sentido, teve importância em 2009 a definição de um modelo de gestão por 
competências como sustentação para as ações de identificação e mapeamento das 
competências existentes, possibilitando um realinhamento dos processos de capacitação, 
gestão do desempenho e captação de pessoas, ajustando-os às reais necessidades e desafios 
estratégicos da empresa. 

Para fazer frente aos compromissos assumidos para a consolidação da missão da empresa 
nos próximos dois anos, a Dataprev realizou pleito junto ao DEST – Departamento de 
Coordenação das Estatais para aumento de seu quadro geral de pessoal. O atendimento se 
deu por meio da Portaria DEST nº 01 de 11.01.2010, publicada em 13.01.2010 no DOU, 
contemplando a  aprovação para alteração de seu quadro geral de pessoal fixado em 3.792 
(três mil e setecentos e noventa e dois) empregados até 31.12.2011, e em 3.542 (três mil e 
quinhentos e quarenta e dois) empregados a partir 01.01.2012. 

A partir dessa autorização, foram convocados novos concursados aprovados no último 
Concurso ainda vigente. Com a mesma motivação, passou-se a planejar novo Concurso 
Público, a ser realizado em 2010, para preenchimento de novas vagas e para cadastro de 
reserva. 
 

4. Informações sobre o reconhecimento de passivos por 
insuficiência de créditos ou recursos. 

Não houve ocorrência no período. 

5. Informações sobre a inscrição de Restos a Pagar no 
exercício e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios 
Anteriores. 

Não se aplica. 
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6. Informações sobre as transferências (recebidas e 
realizadas) no exercício mediante convênio, acordo, ajuste, 
termo de parceria ou outros instrumentos congêneres, bem 
como a título de subvenção, auxílio ou contribuição. 

Não se aplica. 

7. Informações sobre as entidades fechadas de previdência 
complementar patrocinadas, em especial quanto à correta 
aplicação dos recursos repassados, de acordo com a 
legislação pertinente e os objetivos a que se destinarem. 

7.1. Nome, Razão Social e CNPJ  
 

a) Nome: PREVDATA 
b) Razão Social: Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - 

PREVDATA 
c) CNPJ: 30.258.057/0001-56 

7.2. Demonstrativo Anual 
(Item 7, do Anexo II, da IN TCU 100/2009) 

 

7.2.1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes  
• Plano de Renda Vinculada – PRV 

− R$ 121.968.943,53 

• Plano CV – PREVDATA II 

− R$ 94.242.855,50 

7.2.2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes; 
• Plano de Renda Vinculada – PRV 

− R$ 4.110.043,35 

• Plano CV – PREVDATA II 

− R$ 6.600.148,35 
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7.2.3. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora; 
• Plano de Renda Vinculada – PRV 

− R$ 4.110.043,35 

• Plano CV – PREVDATA II 

− R$ 6.600.148,35 

7.2.4. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora; 
• Plano de Renda Vinculada – PRV 

− R$ 10.630.823,54 

• Plano CV – PREVDATA II 

− R$ 637.288,91 

7.2.5. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não 
sejam contribuições;  

• Plano de Renda Vinculada – PRV 
Os valores expressos no item 7.2.4 referem-se a contribuições adicionais (dos 
participantes) e parcelas de empréstimos, pagas pelos participantes através de 
desconto em folha de pagamento.  

 

• Plano CV – PREVDATA II 
Os valores expressos no item 7.2.4 acima referem-se a contribuições adicionais 
(voluntárias dos participantes) e parcelas de empréstimos, pagas pelos 
participantes através de desconto em folha de pagamento.  
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7.2.6. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal; 
 

Observando o disposto na Resolução CMN nº 3.456/2007, alterada pela Resolução CMN nº 
3.792/2009, e pelo que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Prevdata nas reuniões 
extraordinárias nºs. 130 e 132 e na reunião ordinário nº 345, o valor total por aplicação ao final 
do exercício é o seguinte: 

 

 

 Programa de Investimento do Plano de Benefício Definido: 
2009 Modalidade de Aplicação 

Valor R$ (*) Distrib  
Renda Fixa  224.308.155,54 60,36%
Renda Variável  108.182.601,12 29,11%
Mercado Imobiliário  1.311.533,55 0,35%
Operações com Participantes  37.826.230,68 10,18%
Outros realizáveis  1.509,50 0,00%

Total  371.630.030,39 100,00%

  (*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos. 
 

 

 Programa de Investimento do Plano de Contribuição Variável: 
2009 Modalidade de Aplicação 

  Valor R$ (*) Distribuição 

Renda Fixa       8.762.726,81  91,73%
Renda Variável          630.018,45  6,60%
Mercado Imobiliário                       -    -
Operações com Participantes          159.946,60  1,67%

Total       9.552.691,86  100% 

  (*) Ativo Realizável:  Valor do programa de investimentos. 

 

 

 Programa de Investimento do Plano Administrativo: 
2009 Modalidade de Aplicação 

  Valor R$ (*) Distribuição 
Renda Fixa 5.257.738,06 100% 
Renda Variável - - 
Mercado Imobiliário - - 
Operações com Participantes - - 

Total 5.257.738,06 100% 
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7.2.7. Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar; 
Não houve manifestação. 

 

7.2.8. Política de investimentos da entidade fechada de previdência 
complementar (EFPC), evidenciado o retorno das aplicações, 
conforme documento apresentado pela EFPC correspondente à 
Secretaria de Previdência Complementar (SPC) por força do disposto 
no artigo 16º. da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário 
Nacional".  

 

 Plano de Benefício Definido 
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 Plano de Contribuição Variável Prevdata 
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7.3. Conclusões contidas no parecer da auditoria independente. 
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7.4. Conclusões do último estudo atuarial.  
 

Parecer Atuarial  
 

O Plano de Contribuição Variável - CV PREVDATA II está adequado aos dispositivos da 
Emenda Constitucional N.º 20/98, relativamente à paridade das contribuições da Patrocinadora 
às dos Participantes. 

As hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial para o encerramento do exercício 
de 2009 são apropriados e atendem a Resolução n° 19, de 28.08.2007, do CGPC, que 
estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de 
entidades fechadas de previdência complementar. 

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2010. 

 
 

 

Parecer Atuarial – PRV com Saldamento 

 

O Plano PRV com Saldamento está equacionado e se adéqua aos dispositivos da Emenda 
Constitucional N.º 20/98, relativamente à paridade das contribuições extraordinárias da 
Patrocinadora e às dos Participantes. 

As hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial para o encerramento do exercício 
de 2009 são apropriados e atendem a Resolução n° 19, de 28.08.2007, do CGPC, que 
estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de 
entidades fechadas de previdência complementar. 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2010. 
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7.5. Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas 
no exercício com base no disposto no art. 25 da Lei 
Complementar nº 108/2001, demonstrando o tipo de 
fiscalização efetuada, a data em que ocorreu, as principais 
constatações e as providências adotadas para sanar as 
irregularidades verificadas. 

 

Considerando o disposto no § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 
2001 - “A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da 
responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades 
fechadas” – a Dataprev inclui a PREVDATA no cronograma de atividades anuais de sua 
Auditoria Interna, e envia os resultados à Direção da patrocinadora, à Entidade, e ao órgão de 
controle interno da Unidade Jurisdicionada. 

Sistematicamente é efetuado o acompanhamento para avaliar o estágio das providências 
adotadas na Entidade em atendimento às determinações, recomendações ou solicitações 
emanadas dos órgãos de controle e, quando possível, as principais dificuldades detectadas no 
processo de implementação dessas recomendações. 

A PREVDATA tem como finalidade instituir e administrar plano de benefícios de caráter 
previdenciário a seus participantes, ativos, assistidos e beneficiários, tendo como suas 
atividades de maior importância a captação da contribuição dos participantes e da sua 
patrocinadora, a gestão dos recursos arrecadados, propiciando, no mínimo, o retorno atuarial 
para a concessão de suplementação dos benefícios previdenciários, tendo como patrocinadora 
a Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social e, no caso dos 
empregados da própria PREVDATA. 

Os recursos obtidos através das contribuições dos participantes e da patrocinadora para 
custeio do plano de benefícios são investidos de acordo com as normas estabelecidas pela 
Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, pelo Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Estes investimentos visam a manutenção 
do valor real dos capitais aplicados no tempo, segurança, liquidez e a garantia dos direitos dos 
participantes ativos e assistidos. 

Resultados da fiscalização e do controle da PREVDATA efetuados pela Dataprev (conforme 
disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001) 

Em cumprimento ao contido na Decisão Normativa TCU nº 97, de 18/03/09, anexo II, item “B-
18” registramos que no exercício de 2009, mediante Ordem de Serviço nº. 053/09 foi efetuada 
auditoria na PREVDATA no período de 03/11/2009 a 18/12/2009.  

O referido trabalho previsto no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT/2009, 
visou atender à ação fiscalizadora da Patrocinadora, e teve por objetivo verificar o estágio das 
ações recomendadas pela Secretaria de Previdência Complementar - SPC, registradas no 
Relatório de Fiscalização nº 39/2007/ESRJ, bem como as recomendadas pela Auditoria Interna 
e dos demais órgãos de controle contidas no módulo de acompanhamento do aplicativo 
AUDIN, resultantes de trabalhos anteriores.  
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Também integrou o escopo do trabalho a obtenção dos elementos de convicção necessários à 
manifestação da Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU no Relatório Anual de 
Atividades - RAINT 2009, quanto ao cumprimento pela Dataprev das suas obrigações legais 
em relação a PREVDATA, em especial quanto ao disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 
108, de 29 de maio de 2001, e o § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 
2001. 

Os resultados relevantes obtidos foram: A regularização de 03 (três) recomendações das 11 
(onze) existentes no Sistema de Acompanhamento da Auditoria Interna, que representam 27% 
do total; a constatação da regularidade das obrigações legais da Dataprev com a PREVDATA; 
o pagamento da dívida contratada com a patrocinadora Dataprev, conforme valores pactuados 
no Termo de Compromisso firmado entre Dataprev e PREVDATA; e o aporte no valor de R$ 
30.000.000,00 como amortização extraordinária efetuada, em 13 de janeiro de 2009, pela 
Patrocinadora - Dataprev. 

Tendo em vista a obrigatoriedade da Dataprev em cumprir dispositivos legais em relação à 
Entidade de Previdência Privada, PREVDATA, em especial quanto ao disposto no art. 25 da 
Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, e ao § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 
109, de 29 de maio de 2001, informamos que: 

 
Limites para Repasses 
A Dataprev é patrocinadora e garantidora das operações da Sociedade de Previdência 
Complementar da Dataprev - PREVDATA, entidade fechada de previdência complementar, 
sem fins lucrativos, com patrimônio e autonomia administrativa e financeira próprios.  

Com relação aos repasses de contribuições da Patrocinadora no exercício de 2009, 
verificamos que os repasses até o mês de dezembro/09 estão de acordo com o estabelecido 
na Emenda Constitucional Nº. 20 - na paridade de 1/1 -  em relação aos valores pagos pelos 
participantes. 

Com base nos demonstrativos contábeis e no relatório de contribuições da Sociedade, a 
Prevdata recebeu até o mês de dezembro de 2009 o montante líquido de R$21.435.594,34, 
resultante das contribuições da patrocinadora e participantes do Plano BD Saldamento, R$ 
8.236.856,16, do Plano BD e  R$ 13.198.464,65, do Plano CV.  
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Cessão de Pessoal e Bens pela Patrocinadora 
Quanto à observância dos limites fixados em lei, para cessão de pessoal, verificamos que não 
existem recursos humanos cedidos pela Dataprev à PREVDATA.  

Com relação a cessão de bens, identificamos o registro do empréstimo de duas máquinas de 
escrever elétricas, conforme consta do relatório de "Relação de Bens por Localização" da 
Patrocinadora - Dataprev, cujo valor patrimonial residual dessas máquinas é zero, mas não 
estão reconhecidos na contabilidade pela PREVDATA.  

 

 
RELAÇÃO DE BENS POR LOCALIZAÇÃO 

Item Patrimônio Descrição do Material DT. Aquisição Valor 
Residual 

0001 034397-00 Máquina de escrever elétrica marca IBM, 
modelo 196–C, série 6705820731325 Não informado R$ 0,00

0002 038343-00 Máquina de escrever FACIT, modelo 8.000, 
série 505010103 Não informado R$ 0,00

 
Regularidade das Dívidas Existentes entre a Dataprev e a PREVDATA 
A dívida contratada com a patrocinadora Dataprev vem sendo honrada conforme valores 
pactuados no Termo de Compromisso firmado entre Dataprev e PREVDATA onde estabelece 
que a Dataprev assume 100% do valor do Serviço passado e a cota de 70,10% da 
necessidade de reserva a integralizar, apurada em 31/12/2008. A parcela remanescente da 
insuficiência patrimonial que correspondeu a 29,90% vem sendo custeada pelos participantes 
através das contribuições extraordinárias. 

A Dataprev tem registrado, em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2009, o valor de R$ 
217.923.655,43, referente ao Termo de Compromisso, valor correspondido pela Contabilidade 
da PREVDATA. 
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1 – Tipo de Fiscalização: FISCALIZAÇÃO ESPECÍFICA; 

2 – Data da ocorrência: 05/06/2009 a 21/08/2009; 

3 – Principais constatações: 
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 Providências adotadas: 

 
Conforme se observa do quadro acima, a Equipe de Fiscalização não verificou 
irregularidades e efetuou somente a recomendação do Item 3.5. Diante desta, a 
Entidade vem implementado rotinas e procedimentos no sentido de atender a 
recomendação, inclusive com a contratação de um advogado para o quadro próprio, 
ampliação da equipe de trabalho responsável pela organização/digitalização da 
documentação e readequação do espaço físico . 
 

8. Demonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou programas 
financiados com recursos externos, ocorridos no ano e 
acumulados até o período em exame. 

 

Não se aplica. 
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9. Informações sobre renúncia tributária, contendo declaração 
do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem 
como da contrapartida, comprovaram, em 2008, que se 
encontram em situação regular em relação aos pagamentos 
dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil – 
SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 
à Seguridade Social. 

Não se aplica. 

10. Resultados da avaliação do impacto sócio-econômico das 
operações de fundos. 

Não se aplica. 

11 – A. Recomendações do órgão ou unidade de controle interno. 

Nota de Auditoria nº 224.733/01 – Aceitação de preços 
01 - Aceitação de preços 

Providências Adotadas 
A Dataprev analisa e julga de forma criteriosa as propostas apresentadas em suas 
licitações,cumprindo rigorosamente o estabelecido na legislação vigente. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Nota de Auditoria nº224.733/01 – Cobrança de edital 
01 - Cobrança de Edital 

Abstenha-se de divulgar, nos avisos de licitação, a taxa de obtenção do edital ou fixe somente 
o custo efetivo de sua reprodução gráfica, em cumprimento a Lei 8.666/93, art.32, § 5º. 

Providências Adotadas 
Orientação por e-mail do DESU para não inclusão do valor do edital nos avisos de licitação. 

Resultados Obtidos 
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Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Nota de Auditoria nº 224.733/01 – Critério de qualificação técnica 
01 - Critério de qualificação técnica 

Abster-se de inserir critérios de capacitação técnica que extrapolem os limites legais. 

Providências Adotadas 
O DESU irá orientar os órgãos responsáveis pela elaboração de projetos básicos e termos de 
referência com relação aos critérios de qualificação. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Nota de Auditoria nº224.733/01 – Critério – Qualif. econômico financ. 
01 – critério de qualificação 

Fixar, como critério de qualificação econômico financeira, a garantia de proposta insculpida no 
inciso III do Art 31 da Lei 8.666/93, nas licitações por itens. 

Providências Adotadas 
A CGCJ pelo memo 116/09 apresentou justificativa para a habilitação de empresa concorrente 
ao certame licitatório. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Nota de Auditoria nº 224.733/01 – Prazo de validade de propostas 
01 - Prazo de validade de propostas  
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1 - Fixar, nas licitações de registro de preços, prazo de validade de propostas compatível com o 
da vigência da ata de registro. 

2 - Fixar, nas licitações comuns na modalidade pregão, prazos de validade de propostas que 
proporcionem à Administração concluir o certame, em consonância com a Lei 10.520/02, art. 6º 
e Decreto 5.450/05, art. 27, § 4º. 

Providências Adotadas 
O Decreto 5450/05 art.27 estabelece que o prazo de validade das propostas é de 60 dias, mas 
a Dataprev vai ampliar a validade das propostas quando necessário em função das 
características do certame. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Nota de Auditoria nº 224.733/02 – Cobrança de taxa administrativa 
01 - Cobrança de taxa administrativa  

Abster-se de realizar estágios profissionalizantes mediante convênio. 

Providências Adotadas 
A Dataprev irá realizar licitação para contratação dos serviços de intermediação de estágio.  

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\DPE - DATAPREV\PR\DPE 

Situação: Pendente 

Nota Técnica nº 2119/2006 - DSPAS/DS/SFC/CGU/PR – Cobra  
01 - Nota Técnica nº 2119/2006 - CGU/SFC 

1) Providenciar perante a Cobra Computadores S.A. o ressarcimento de R$ 5.150.516,13, 
conforme indicado pela NT da CGU. 

2) Considerar a oportunidade de abater o referido valor do montante da dívida que atualmente  
a Dataprev tem com a Cobra. 

3) Consultar a CGCJ sobre a necessidade de celebrar um novo ajuste com a Cobra, haja vista 
o acordo sobre a dívida anteriormente firmado com a Cobra, bem como o Agravo de 
Instrumento nº 2005.01.00.034526-3/DF . 
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Providências Adotadas 
O Departamento de Controladoria - DECO através do Memo nº 010/2007 remeteu cópia do 
Instrumento Particular de Renegociação e Confissão de Dívida celebrado entre a Dataprev e a 
Cobra, em atendimento às recomendações da Nota Técnica e no Memo nº 101/2006 da CGAU. 
Remeteu ainda, pelo Memo nº 011/2007 - DECO , cópia da Nota Técnica DESU nº 042/2007 
que trata da justificativa de preço que suportou a contratação da Unisys (Contrato nº 
01.0088.2007)  

Resultados Obtidos 
Recomendação atendida 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 04 - RH – Cedidos - entid. inadimplentes 
Em face das informações acima, recomendamos que seja providenciado o retorno à Entidade 
auditada dos empregados cedidos às entidades inadimplentes e que seja dada continuidade ao 
processo de cobrança com maior rigor.  

Providências Adotadas 
Ponto cancelado devido alteração da recomendação apresentada pela Nota Técnica nº 
1912/2006/CGU/RJ de 07/11/2006.  

Resultados Obtidos 
Solicito cancelamento face os motivos apresentados acima. 

Setor Responsável: DERH - Departamento de Recursos Humanos 

Situação: Cancelado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 05 - Processos Licitatórios 
Estimular o caráter competitivo das licitações, evitando: 

A. omissões de fatos aos interessados em participar dos certames, tais como a possibilidade 
adiamentos nos cronogramas de execução, que possam implicar em interpretações 
equivocadas; 

B. o estabelecimento de exigências de irrelevantes ou inoportunas. que comprometam o 
caráter competitivo da licitação; 

C. Evitar alterações contratuais em relação às condições pré-estabelecidas nos Editais de 
licitação. 

D. Incluir todas as documentações referentes às licitações nos respectivos processos, em 
especial, as relativas ao Edital e às especificações do objeto do contrato. 
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Providências Adotadas 
Ponto cancelado devido alteração da recomendação apresentada pela Nota Técnica nº 
1912/2006/CGU/RJ de 07/11/2006. 

Resultados Obtidos 
Cancelamento do ponto face aos motivos apresentados acima. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Cancelado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 05 - Processos Licitatórios 
A – Instaurar Tomada de Contas Especial, de acordo com o Art.8°, da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas da União N°8443/92, “em razão da prática de ato ilegal e antieconômico que resulte 
em dano para a Entidade”. 

B- Realizar tempestivamente um processo licitatório, com o objeto de atender suas 
necessidades de manutenção predial preventiva e corretiva, com detalhamento dos custos de 
todos os insumos, sendo uma parte com custo fixo – referente à mão de obra a disposição 
integral da Administração e outra parte variável – referente a todos os serviços e obras por 
ventura necessários, com a utilização de uma Tabela Oficial  de Construção Civil,  de forma 
garantir a contratação mais correta e justa para a Dataprev. 

C - Suspender o Contrato nº 01.0098.2005, quando da assinatura do contrato originado  da 
nova licitação. 

D - Realizar um estudo para verificar a operacionalidade e a capacidade da sua Divisão de 
Engenharia ou Setor responsável pelos fatos, de modo a implementar alterações em 
atribuições, que o tornem mais profícuo. 

Providências Adotadas 
Ponto cancelado devido alteração da recomendação apresentada pela Nota Técnica nº 
1912/2006/CGU/RJ de 07/11/2006. 

Resultados Obtidos 
Cancelamento do ponto face aos motivos apresentados acima. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Cancelado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 04 - RH – Cedidos – Restituição/Retorno  
Em face das informações acima, recomendamos que sejam tomadas as providências junto à 
SPOA para restituição total do saldo pendente dos valores relativos a remunerações e 
encargos sociais de servidores cedidos pela Dataprev ao MPS, bem como, que seja dada 
continuidade ao processo de cobrança junto aos órgãos cessionários, e que seja providenciado 
o retorno à Entidade auditada dos empregados cedidos às entidades inadimplentes." 
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Providências Adotadas 
Todos os servidores cedidos à Datapev foram devolvidos aos respectivos órgãos de origem, e 
segundo o DEFI o processo de ressarcimento dos valores pagos continua em andamento para 
um ajuste entre a Dataprev e o MPS/SPOA. 

Resultados Obtidos 
A manifestação expressa no memo 135/09 do DEFI evidencia que as ações para regularização 
estão em andamento, devendo o aponte permanecer como pendente até que haja finalização 
do processo de ajuste de contas. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEFI 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 01 – Cobranças e inscrição Dívida Ativa 
Efetuar as cobranças, nas esferas administrativas e judiciais, e, se for o caso, promover a 
inscrição dos devedores na Dívida Ativa da União (CADIN). 

Providências Adotadas 
O Departamento Financeiro - DEFI através do seu Memorando nº 047/2006 de 06/10/2006 
respondeu que "A Empresa tem intensificado as cobranças de seus créditos, inclusive 
adotando procedimentos de maior rigor, que nos casos aplicáveis culminaram com a inclusão 
dos devedores no CADIN. Quanto ao INSS, nosso maior devedor, entendemos não ser 
conveniente, neste momento, a adoção de medidas de penalização, pois esse cliente é sócio 
da Dataprev vem, nos últimos anos, enfrentado dificuldades de natureza orçamentária e 
financeira em face da política fiscal restritiva adotada pelo Poder Executivo Federal.   
Atualmente, há um maior envolvimento da esfera governamental e a adoção de medidas de 
maior rigor por parte da Empresa poderia implicar em ambiente desfavorável à resolução do 
problema.   Há de se destacar que além das cobranças regulares, a Empresa vem fazendo 
intensas gestões de forma integrada com o INSS e o MPS e este, por sua vez, com a SOF e 
STN, buscando equacionar as pendências de pagamentos pelos serviços prestados pela 
Dataprev. Para demonstrar as ações que vem sendo implementadas e dar transparência às 
questões que envolvem a matéria, juntamos, na oportunidade, justificativa preparada pela 
Empresa que dá suporte ao pedido de aporte de capital a ser realizado, ainda no exercício de 
2006, pela UNIÃO FEDERAL, providências que buscam recompor o caixa da Dataprev." 

Resultados Obtidos 
Diante dos argumentos da DEFI entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: .DFC AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 
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Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 02 - Recursos Exigíveis 
Realizar a conferência dos prazos de validade das notas fiscais dos fornecedores de bens e 
dos prestadores de serviços. 

Providências Adotadas 
O Departamento Financeiro - DEFI através do seu Memorando nº 047/2006 de 06/10/2006 
respondeu que " O Departamento Financeiro - DEFI esgotou as providências sobre o aponte, 
estando no aguardo de informações por parte dessa Coordenação Geral de Auditoria - CGAU 
sobre o entendimento manifestado pelo CGU/RJ, para, se necessário, apresentar outros 
esclarecimentos."   Os esclarecimentos mencionados constam no Memorando DEFI nº 
032/2006, de 02/08/2006, onde o Departamento de Finanças apresentou justificativas 
informando que: "....Inicialmente, há de ser destacado que o Departamento Financeiro não 
realizou quaisquer dos pagamentos relacionados nos Relatórios supracitados, os quais, na 
realidade, foram efetivados pelos responsáveis financeiros das diversas Unidades Regionais 
da Dataprev, efetivos gestores e responsáveis diretos pela efetividade da prestação dos 
serviços, pela conferência dos dados constantes das Notas Fiscais, inclusive sua adequação à 
legislação Estadual e Municipal, pela Emissão das Autorizações de Pagamentos e, por fim, a 
sua liquidação junto aos fornecedores e prestadores de serviços:  2.   Cabia ao DEFI, por outro 
lado, efetuar uma verificação posterior da regularidade do pagamento realizado, sendo 
relevante enfatizar que, entretanto, houve uma falha nos procedimentos de conferência da 
validade das notas fiscais, evento que se sucedeu em razão dos seguintes motivos: 
insuficiência momentânea de mão-de-obra em face de mudanças estruturais e de processos no 
período, considerável fluxo de trabalho e do prazo exíguo para envio das movimentações 
 financeira das Unidades Regionais à Contabilidade, razões pelas quais a análise procedida se 
limitava à observância da legislação pertinente a retenção/recolhimento dos impostos e ao 
cumprimento das cláusulas pactuadas nos contrato, conduta que tinha por objetivo reduzir o 
risco fiscal da Dataprev. 3. Vale destacar que em algumas situações a indicação do prazo de 
validade dos documentos fiscais é extremamente diminuta, circunstância que dificulta 
sobremaneira a sua visualização.   4.   Ademais, como o DEFI era o órgão de conferência e 
finalização do processo de pagamentos, faltando-lhe conhecimentos sobre as legislações 
tributárias vigentes nos estados e milhares de municípios existentes no Brasil, bem como suas 
frequentes alterações, mesmo porque essas diferem de localidade para localidade, fator que 
impede a adoção de procedimentos uniformes em nível nacional, complicador que deixava o 
financeiro, em alguns momentos, vulnerável e dependente das informações apresentadas 
pelos órgãos pagadores das Unidades Regionais. 5.  Não obstante esses fatos, foram 
adotadas as seguintes medidas internas buscando solucionar o problema apontado, foi enviado 
e-mail para os responsáveis financeiros nas Unidades Regionais da Dataprev onde as falhas 
ocorreram, alertando-os sobre a necessidade da observância do prazo de validade das notas 
fiscais, sob risco da nulidade de tais documentos;  6.    Foi solicitando que diligenciassem junto 
aos fornecedores a substituição das Notas Fiscais irregulares, ocasião em que as Unidades 
Regionais foram orientadas no sentido de que nos documentos fiscais substitutos deveria 
constar, no campo discriminação, o número da Nota Fiscal cancelada, bem como a aposição 
de "atesto" nas datas da efetiva prestação dos serviços, com sua posterior devolução a 
DIEF/Contas a Pagar, capeados com memorando.  7.   As Unidades Regionais e a 
Administração Central, no Distrito Federal, dando cumprimento às recomendações efetuadas, 
apresentaram as seguintes respostas:  
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7.1.    ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, NO DISTRITO FEDERAL:  a)   As Notas Fiscais nºs 6530, 
7026 e 7027/2005 (Dinâmica Administração, Serviços e Obras LTDA.), conforme carimbo no 
corpo das mesmas, tiveram seus prazos de vencimentos prorrogados pela Portaria-SEFP nº 
780, de 30 de dezembro de 2003;   b)     As Notas Fiscais nºs 1539 e 1540/2005 (City-Car 
Brasília Automóveis LTDA.), conforme carimbo no corpo das mesmas, tiveram  seus prazos de 
vencimentos prorrogados pela portaria-SEFP nº 393, de 29 de dezembro de 2004;    c)            A 
Nota Fiscal nº 078/2005 (Comissão Jovem Gente Como a Gente), teve seu prazo de 
vencimento prorrogado pela portaria-SEFP nº 393, de 29 de dezembro de 2004;     7.2.      
UNIDADE DE ATENDIMENTO MARANHÃO: è As Notas Fiscais nºs 1333 e 1334/2005, da 
Crisbell Locadora de Veículos, Turismo e Serviços Ltda, foram substituídas pelas Notas Fiscais 
nºs 2186 e 2187/2006;    7.3.       

UNIDADE REGIONAL RIO GRANDE DO SUL: è O financeiro da Unidade Regional, depois de 
fazer contato com o fornecedor, informou que o Hotel Glória S/A está providenciando a 
substituição da Nota Fiscal nº 72315/2005;    7.4.      UNIDADE DE ATENDIMENTO PARAÍBA: 
è O financeiro da referida Unidade de Atendimento informou que a Proinfor Progresso 
Informática Ltda. está providenciando a substituição das Notas Fiscais nºs 205, 206, 207, 208 e 
210/2005.  8.       O DEFI informa que, apesar da existência dos erros materiais apontados, os 
quais se encontram em fase de regularização, não houve qualquer tipo de prejuízo para a 
Dataprev, pois os serviços foram efetivamente prestados, atestados e pagos aos respectivos 
fornecedores, bem como os tributos recolhidos ao fisco.  9.       Destaca que a partir da 
centralização dos pagamentos a fornecedores na filial Rio (Supervisão de Contas a Pagar), 
evento que se sucedeu ao final do exercício de 2005, passou a observar, com mais rigor, a 
data limite de emissão de documento fiscal.”. 

Resultados Obtidos 
Diante dos argumentos da DEFI entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DFC AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 02 - Recursos Exigíveis 
O gestor deverá aprimorar os mecanismos de controle de atestos de notas fiscais, de forma 
que os responsáveis passem a observar as normas vigentes na empresa. 

Providências Adotadas 
O Departamento Financeiro - DEFI através do seu Memorando nº 047/2006 de 06/10/2006 
respondeu que " O Departamento Financeiro - DEFI esgotou as providências sobre o aponte, 
estando no aguardo de informações por parte dessa Coordenação Geral de Auditoria - CGAU 
sobre o entendimento manifestado pelo CGU/RJ, para, se necessário, apresentar outros 
esclarecimentos."  Os esclarecimentos mencionados constam no Memorando DEFI nº 
032/2006, de 02/08/2006, onde o Departamento de Finanças apresentou justificativas 
informando que:  "....1.   O procedimento intitulado "ATESTO DE SERVIÇOS" está disciplinado 
na "NORMA: ATESTO E PAGAMENTO", CÓDIGO: N/FI/014/00, que entrou em VIGÊNCIA EM 
10/12/2003;  2.   Disciplina o ITEM 4, subitem 4.1, do referido normativo interno que A DATA 
DO ATESTO DOS RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, cuja 
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competência em contrato é definida como mensal, SERÁ AQUELA  DO ÚLTIMO DIA DO MÊS 
DE COMPETÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, consoante se deflui da sua transcrição, 
litteris: 4  DIRETRIZES BÁSICAS  4.1     Recebimento e Atesto dos Documentos Fiscais  (...) O 
atestante, em caso de atraso na entrega do material, bem ou serviço, terá de comunicar 
formalmente à Contratada sobre as penalidades que lhe serão impostas, permitindo-lhe, desta 
forma, a prévia defesa no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação. 
Se decorrido este prazo; a Contratada não se pronunciar ou se a defesa apresentada por ela 
for julgada improcedente pelo atestante, será aplicada a multa prevista nos termos do contrato.  
Concluídas as etapas anteriores o atestante deve aplicar o carimbo (instruções no anexo I) no 
verso da Nota Fiscal e preencher necessariamente todos os campos contidos no carimbo, sem 
rasuras. Para as Notas Fiscais de serviços de prestação continuada, cuja competência em 
contrato é definida como mensal, a data na declaração de atesto deve ser a do último dia do 
mês de competência da prestação de serviço, indicado na NF respectiva." (grifei)   3.      Esse 
procedimento institucionalizado na Empresa independe da data de emissão do documento 
fiscal, eis que tem por objetivo permitir a aferição da tempestividade da prestação dos serviços 
para fins de aplicação de eventuais penalidades prevista no instrumento contratual, garantir a 
apropriação contábil das despesas segundo a competência da sua prestação e facilitar o 
controle do saldo financeiro e orçamentário do contrato.   4.     Vê-se, então, que os gestores 
obedeceram rigorosamente às diretrizes contidas na "NORMA: ATESTO E PAGAMENTO", 
CÓDIGO: N/FI/014/00, sendo, portanto,  inaplicável a recomendação contida neste item.  
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AS SOLICITAÇÕES FORMULADAS NA SOLICITAÇÃO 
DE AUDITORIA Nº  SA174441/14/2005, DE 02/06/06.         O DEFI informa que as justificativas 
para as solicitações formuladas, por intermédio do documento em referência, não puderam ser 
atendidas no prazo estabelecido pelos auditores dessa Controladoria Geral, em razão de os 
empregados da Dataprev terem permanecido em greve no período de 06/06/06 a 27/06/06....". 

Resultados Obtidos 
Diante dos argumentos apresentados pelo DEFI, entendo que a determinação foi atendida. 

Setor Responsável: .DFC AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 03 - Inventário Físico e Financeiro 
a.Capacitar os gestores patrimoniais e os membros das comissões de inventário no uso dos 
recursos do sistema ASI (Sistema de Administração de Patrimônio Informatizado) e dos 
coletores ótico de identificação de bens, como também, no seguimento e atualização das 
normas de procedimentos das atividade de controle patrimonial; 

b.Refazer os inventários que apresentaram evidentes falhas na localização dos bens, para 
assegurar a confiabilidade necessária; 

c.Apurar as responsabilidades pela ocorrência das faltas de bens que efetivamente ocorreram. 

Providências Adotadas 
Através do Memorando DIEN/Patrimônio nº 392/2006, de 29/06/2006, o Departamento de 
Engenharia/Patrimônio apresentou justificativas informando que:  "...O Setor de Patrimônio não 
concorda com as conclusões apresentadas no item "Atitude do Gestor" pelos técnicos da 
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equipe da SFC, em razão de:  a) Em face as Unidades Regionais de São Paulo e Distrito 
Federal terem a maior incidência de bens não inventariados, o Setor de Patrimônio promoveu 
um novo inventário nas UR's, solicitando que fossem criados os grupos de trabalhos, no âmbito 
das Unidades, com as respectivas CS'a nO 001106 e 004/06, objetivando assim proceder a 
localização dos bens não inventariados. Portanto à área patrimonial não aceitou de pronto o 
resultado do inventário. sem fazer questionamentos, conforme foi dito no relatório.  b) Apesar 
das restrições orçamentárias e financeiras que a Empresa está vivenciando, o Setor de 
Patrimônio enviou a todos as Comissões Inventariantes das Unidades Regionais e de 
Atendimento, um “Kit” de trabalho, contendo todas as informações e procedimentos para 
realização do inventário de 2005.  Além disso, o Setor disponibilizou dois empregados, para 
dirimir dúvidas por telefone, das Unidades e dar todo suporte técnico possível para execução 
do inventário.  

Outrossim, cabe ressaltar que o Setor de Patrimônio promoveu treinamento à nível Brasil, a 
todos os gestores de patrimônio, no ano de 2004.  c) Não entendemos quando a auditoria 
menciona que "Não exigiu a atualização dos dados no Sistema de Administração de 
Patrimônio, decorrentes das mudanças organizacionais e de alteração da localização do bem", 
pois para realizarmos o inventário, temos que ter a base atualizada no coletor de dados. 
Portanto quaisquer alterações na estrutura organizacional da Empresa, faz se necessário que o 
Setor de Patrimônio, insira prontamente esta informação no sistema patrimonial ASI, uma vez. 
que exportamos as informações do sistema para o coletor de dados, que após o 
processamento do inventário, os dados do coletor são descarregados no computador, para 
emissão do Termo de Responsabilidade.  

Informamos ainda que o Setor de Patrimônio exporta as informações inerentes ao Ativo 
Permanente para a Divisão de Contabilidade, tendo que consequentemente ter a base 
atualizada....". 

Resultados Obtidos 
Diante dos argumentos da DIEN/Patrimônio entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DFC AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 04 - RH – Movimentação- Cargos 
Que as decisões relativas à criação ou transformação de cargos sejam tomadas pelo colegiado 
composto pela Diretoria-Executiva, conforme previsto no Manual de Organização da Empresa, 
submetidas à aprovação do Conselho de Administração, com posterior encaminhamento ao 
DEST para apreciação. 

Providências Adotadas 
Em resposta ao Relatório CGU/RJ nº 174441, a Coordenação Geral de Planejamento e 
Avaliação - CGPO, através de seu memorando nº 003/06 de 29/06/06, informou que “A 
Diretoria Executiva da Dataprev assumiu a partir de agosto de 2005, comprometendo-se a 
efetuar ajustes na estrutura organizacional da Empresa sem que houvesse aumento de 
despesas. Dessa forma, com base em prática já consagrada na Dataprev, as alterações que 
não majorassem as despesas com o pagamento de funções de confiança e das funções 
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gratificadas não seriam submetidas imediatamente à apreciação do Conselho de 
Administração. Em 25/04/06, em reunião ordinária do Conselho de Administração da Empresa, 
aprovou-se Voto apresentado ao Conselho de Administração que propunha o seu referendo 
quanto às alterações efetuadas nas funções de confiança e gratificada. A fim de que se 
acompanhasse a evolução das despesas, tomou-se como base, para efeito de comparação, a 
quantidade e o valor das funções de confiança e das funções gratificadas existentes em 
01/8/2005. O Conselho aprovou o Voto por unanimidade. Foi submetido também ao Conselho 
de Administração Voto propondo condições para implementar alterações no Quadro de 
Funções de Confiança/Gratificada. O Voto apresentou um conjunto de regras com o objetivo de 
proporcionar à Direção da Dataprev maior autonomia para realizar alterações na estrutura 
organizacional da Empresa, sem que tenha que submeter à apreciação do Conselho de 
Administração. Os membros do Conselho aprovaram um valor teto para o total das 
remunerações e gratificações pago às funções de confiança e gratificada. A fixação dos atuais 
valores de remunerações e gratificações das funções foi autorizada pelo DEST, conforme 
consta em Ofício 29/2006/MP/SE/DEST de 25 de janeiro de 2006. 

Quanto à aprovação do Manual de Organização, atualizado, ficou para a  reunião seguinte. Em 
30.5.06, com continuidade em 31.5.06, realizou-se a reunião do Conselho de Administração, 
durante a qual não foi possível a aprovação da proposta do Manual de Organização, tendo em 
vista a falta de quorum ocorrida durante a continuação da reunião no dia 31.5.06. O assunto foi 
reencaminhado na reunião  realizada no dia 21.6.06, porém, ficou acordado que o assunto será 
deliberado apenas na próxima reunião do Conselho. 

Cabe ressaltar, quanto ao item 9.2.3.1, que a Auditoria Interna encontra-se  vinculada ao 
Conselho de Administração, conforme demonstrado no organograma disponibilizado no Manual 
de Organização.” 

Resultados Obtidos 
Diante dos esclarecimentos da CGPO entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DPE AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 05 - Processos Licitatórios 
a. Estimular o caráter competitivo das licitações, evitando: 

a.1.  omissões de fatos aos interessados em participar dos certames, tais como a possibilidade 
adiamentos nos cronogramas de execução, que possam implicar em interpretações 
equivocadas; 

a.2. o estabelecimento de exigências de irrelevantes ou inoportunas. que comprometam o 
caráter competitivo da licitação; 

b. Evitar alterações contratuais em relação às condições pré-estabelecidas nos Editais de 
licitação. 

c. Incluir todas as documentações referentes às licitações nos respectivos processos, em 
especial, as relativas ao Edital e às especificações do objeto do contrato." 

Providências Adotadas 
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Através do Memorando 001/2006, de 01/08/2006, do empregado Cesar Luiz Feio Cinelli - 
matrícula nº 266.922, ex-Departamento de Logística, apresentou justificativas informando que: 
".....Questão 1 - Não houve restrição à competitividade em função do prazo de fornecimento do 
material em 15 dias.   A certeza da afirmação advém do fato de que somente uma empresa 
questionou o prazo de fornecimento do material. Exceto pela empresa Escinter Comércio e 
Planejamento de Escritórios Ltda, o restante deste mercado não sinalizou qualquer dificuldade 
em atender ao prazo de entrega definido.  

Assim, entendo que a manifestação de uma única empresa não seja suficiente para 
representar o que se passa por todo o mercado. Certamente, aquela empresa defendia seus 
próprios interesses. 

Entretanto, releva remarcar que a empresa questionadora do prazo de fornecimento Escinter) 
foi a empresa vencedora da licitação, uma vez que representava a Autotex Indústria e 
Comércio Textil Ltda, empresa com a qual foi assinado o contrato. Desta forma, fica 
demonstrado de forma irrefutável não ter havido restrição à competição.  

O vínculo entre as empresas Escinter / Autotex / Milliken fica explícito através das 
correspondências enviadas (Anexos I e II). Questão 2 - O edital previa o pagamento da parcela 
de material (item 3.1 da planilha de preços) (Anexo II). Não obstante, a empresa Escinter 
apresentou questionamento (Anexo I), solicitando esclarecimentos a este respeito, tendo sido 
confirmado o faturamento da parcela de entrega do material (Anexo I). Efetivamente, a Escinter 
forneceu todo o material dentro do prazo previsto, tendo gerado uma cobrança no valor de R$ 
900.600,00, conforme cotado em sua proposta (Anexo II), que representava 96% do valor total 
da contratação.  A área financeira através de seu memorando nº 253/2005 (Anexo III) solicita a 
ratificação do seu entendimento quanto a liberação do pagamento do faturamento de R$ 
900.600,00. Em que pese o faturamento em comento estar de acordo com o definido no edital, 
com proposta da contratada e com a prática do mercado (Pregão AA - 21/2004 – BNDES / 
Contrato OCS nº 33/2005), as áreas financeira, de suprimentos e de logística, com o 
consentimento da diretoria da Dataprev, decidiram convocar a Escinter / Autotex para 
renegociá-lo de forma mais favorável à Dataprev, tendo ficado estabelecida a redução da 
parcela inicial de 96% (R$ 900.600,00) para 29% (R$ 270.180,00) do valor total da contratação, 
ou 30% do valor daquele item (Anexos IV e V). Pelo exposto, fica claro que não houve 
antecipação de pagamento. Na verdade, ocorreu, exatamente, o oposto.  O pagamento 
remanescente daquela parcela (R$ 630.420,00) ficou definido em 13 etapas iguais, quinzenais 
e sucessivas. Ressalte-se que a parcela relativa à colocação do revestimento vem sendo paga 
conforme medição (item 3.2 da planilha de preços)." 

Resultados Obtidos 
Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DFC AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 05 - Processos Licitatórios 
Incluir nos processo de contratação por emergência toda a documentação que evidencie a 
regularidade da contratação. 
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Providências Adotadas 
Através do Memorando DELG nº 100/2006, de 31/07/2006, o Departamento de Logística 
apresentou justificativas informando que: "... (a) Não houve prorrogação do contrato 
emergencial. Houve nova cotação e contratação, documentada no processo/CP 2005.0220.01, 
que gerou o contrato nº 01.0395.2005, com vigência de 01/09/2005 a 28/02/2006.....(b) Os 
serviços vem sendo realizados continuamente, sendo que logo após o término do contrato 
01.0098.2005 (fevereiro a agosto de 2005), passou a vigorar o contrato 01.0395.2005, 
(setembro de 2005 a fevereiro de 2006), de forma que não houve a prestação de serviços sem 
a devida cobertura contratual (Anexo I).....(c) Refere-se, a SFC, ao Primeiro Termo Aditivo ao 
contrato 01.0098.2005, datado de 03/11/2005.   

Conforme informado pela Divisão de Compras, por intermédio do memorando DICO-474/2005, 
encaminhado à Coordenação Geral de Auditoria Interna em 01/12/2005, o referido Termo 
Aditivo foi encaminhado para a Contratada para fins de assinatura tempestivamente, no 
entanto, o fornecedor devolveu o documento datado de 03/11/2005, após o vencimento do 
contrato.  Detectada a falha, a Divisão de Compras providenciou a anulação do referido Termo 
Aditivo, conforme preconizado em parecer jurídico memo COJU-102/2005 e notificação à 
Contratada informando da Anulação – CE DICP-089/2005, fls. 1162 e 1164 do processo, 
(Anexo II)  não tendo sido despendida qualquer quantia relativa ao mesmo, motivo pelo qual 
consideramos a questão solucionada.....(d) Também, conforme informou a Divisão de Compras 
em 01/12/2005, memorando DICP-474/2005, em atendimento à Solicitação de Auditoria 
169995/06, folhas 1166 a 1180 do processo  (Anexo III),  cujo conteúdo abaixo transcrevemos: 

 “A contratação da empresa GLS Engenharia e Consultoria, como base no inciso IV do art. 24 
da Lei nº 8.666/93, tem origem no Ofício nº 072/2005 da SECEX/RJ – 4º DT que encaminhou 
cópia do Despacho exarado pelo Exmo. Sr Ministro-Relator, Ubiratan Aguiar, que determinou 
entre outras providências que - “I - sejam suspensos, nos termos do art. 276 do Regimento 
Interno/TCU, os procedimentos relativos as Concorrências nºs 01/2004 e 07/2005, realizadas 
pela Dataprev, respectivamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, até que o Tribunal decida 
sobre o mérito da questão, devendo a Secex/RJ adotar, com urgência que ocaso requer, as 
providências necessárias para o cumprimento desta medida cautelar” Apesar do documento 
acima citado não ter sido juntado ao processo, o Gestor  do contrato utiliza como justificativa 
para requisitar a contratação por emergencialidade a - “Recomendação do TCU para 
suspensão do processo licitatório em andamento” (fl 2). Outro documento ratificando a 
contratação nessa modalidade é o “Voto de Diretoria Colegiada” que apresenta como 
justificativa/proposição – “O contrato em vigor expira em 28/02/2005 e já existe uma licitação 
em andamento, CP 2004.0207.01.  

Contudo, a mesma foi suspensa em função do recurso apresentado pela Empresa Encom, 
acatado pelo TCU.” (fl 59). Em 07/06/2005 o Departamento de Logística–DELG.A, órgão ao 
qual se encontra subordinado o Gestor do contrato em tela, encaminhou o memorando 033/05 
a Coordenação Geral de Consultoria Jurídica – CGCJ.P solicitando orientação, tendo em vista 
que até aquela data a DELG.A não tinha informações a respeito do trâmite do processo no 
TCU. Concluindo, informamos que estamos anexando ao processo cópia do  

Ofício nº 072/2005 da SECEX/RJ – 4º DT com o Despacho do Exmo. Sr Ministro-Relator, 
Ubiratan Aguiar e o memorando 033/05 da DELG.A.”  Aliado ao acima exposto e conforme 
relatado no início do presente documento, a Dataprev providenciou o “PEDIDO DE REEXAME” 
da decisão prolatada pelo TCU, que até o momento não foi julgado e, ainda, vem realizando 
diligências aquela Corte de Contas para tratar particularmente do tema (Anexo IV)....(e) O 
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orçamento detalhado, conforme previsto na alínea “f” do Artigo 6º da lei 8.666/93 foi solicitado 
pelo Departamento de Suprimentos no memorando DESU-060/2006, em 11/02/2005 e 
atendido pela Divisão de Engenharia em 14/02/2006, por intermédio do memorando DIEN.A-
136/2006. Ambos os documentos encontram-se apensos às folhas 49, 51, 52 e 53 do 
Processo/CP 2005.0034.01 (Anexo V). No que tange à Justificativa de Preços, conforme 
determina o item III, do Art.26 da Lei nº 8666/93, temos a informar que esta exigência encontra-
se atendida porquê: a) o preço contratado encontra-se em patamar inferior à estimativa 
elaborada pelo órgão técnico da Empresa – Ver Tabela I e fls 1081 e 1082 (Anexo VI) e, b) 
este foi o menor preço oferecido na ampla pesquisa de mercado realizada pela Dataprev – Ver 
Tabela II.  

Verifica-se que independentemente da avaliação realizada pelo gestor técnico, a contratação 
em análise foi objeto de ampla pesquisa de mercado com 08 (oito) empresas do ramo, onde 
obtivemos 06 (seis) propostas, sendo contratada a de menor preço, conforme informado 
anteriormente.  Dessa forma, entendemos que restou caracterizada a transparência e a lisura 
na contratação emergencial..(f) A empresa Encom Engenharia e Comércio Ltda, anterior 
prestadora dos serviços, teve seu contrato rescindido pela Dataprev em consequência do 
permanente estado de inadimplência perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias. Em face dessa rescisão entrou em litígio com a Dataprev sob a alegação de 
que seus preços eram inexequíveis, pois não havia sofrido qualquer reajuste desde o início do 
contrato, em agosto de 2002.  Os estudos abaixo referenciados indicam que GLS, em sua 
primeira contratação emergencial, no período de agosto de 2004 a fevereiro de 2005, praticou 
preços inferiores ao mercado, porém, na sua cotação vencedora, reconsiderou os reajustes, 
entre dissídios e índices de preços, o que justifica o aumento do preço observado pela equipe 
de Auditoria. 

A área de Engenharia havia, previamente, elaborado o novo orçamento, em 14/02/2005, 
apensa à folha 53 do Processo, que projetou valores próximos superiores aos reivindicados na 
cotação da GLS (Memo DIEN-036/2006 - Anexo V). Portanto, a Dataprev constatou que não 
houve sobrepreço, fato corroborado pela pesquisa de preços realizada em agosto de 2005, 
processo/CP 2005.0220.01, ocasião em que foram convidadas 18 (dezoito) empresas do ramo, 
tendo sido obtidas 06 (seis) propostas, conforme Tabela III.  A estimativa de preços foi 
apresentada pelo gestor do contrato, em 14/02/2005, apensa à folha 53 do Processo. Em 
suma, os cálculos apresentados baseiam-se em índices oficiais, a saber: no reajuste do preço 
da mão-de-obra e materiais, de acordo com os dissídio das categorias profissionais e variação 
do INCC, estes fixos desde 2002. Corroborando com os cálculos efetuados pela área técnica, a 
pesquisa de mercado apresentada na Tabela II (procedimento recomendado pelo Acórdão 
TCU 267/2003) mostrou-se coerente com o critério adotado para atualização dos preços fixos 
por mais de 2 (dois) anos....(g) A Dataprev não adicionou a prestação de serviços de 
supervisão. Desde 1997 esses serviços são terceirizados, visto que a Dataprev não dispõe de 
quantitativo de pessoal técnico para executar, no tempo hábil, tais atividades, conforme pode 
ser observado no processo/CP 1996.0681.01, contrato 01.0536.1997, assinado em 30 de maio 
de 1997, à época sob a cláusula 2.1.1.d. Comparando com os contratos recentes, a cláusula 
contratual 2.2.1.c do contrato 01.0098.2005 (fl. 1124 do Processo/CP 2005.0034.01) é idêntica 
a cláusula de mesmo número 2.2.1.c, do contrato anterior, número 01.0528.2004 (fl. 526 do 
Processo/CP 2004.0283.01) e demais contratos anteriores. Assim sendo, entendemos haver 
motivos suficientes para a reconsideração do apontamento constante da alínea “g” do 
RELATÓRIO SFC Nº: 174.441 (Anexo VII)". 

Resultados Obtidos 
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Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável:.DFC AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 06 - Controles Internos - Vínculo 
Observar o Decreto 3591/2000, suprimindo a subordinando da Auditoria Interna à Presidência 
da Empresa e vinculando-a ao Conselho de Administração, a fim de garantir àquela unidade 
um posicionamento suficientemente elevado de modo a permitir-lhe desincumbir-se de suas 
responsabilidades com abrangência e maior independência, pois a sua principal função é o 
assessoramento à alta administração da Entidade. 

Providências Adotadas 
Em resposta ao Relatório CGU/RJ nº 174441, a Coordenação Geral de Planejamento e 
Avaliação - CGPO, através de seu memorando nº 003/06 de 29/06/06, informou que “A 
Diretoria Executiva da Dataprev assumiu a partir de agosto de 2005, comprometendo-se a 
efetuar ajustes na estrutura organizacional da Empresa sem que houvesse aumento de 
despesas. Dessa forma, com base em prática já consagrada na Dataprev, as alterações que 
não majorassem as despesas com o pagamento de funções de confiança e das funções 
gratificadas não seriam submetidas imediatamente à apreciação do Conselho de 
Administração. Em 25/04/06, em reunião ordinária do Conselho de Administração da Empresa, 
aprovou-se Voto apresentado ao Conselho de Administração que propunha o seu referendo 
quanto às alterações efetuadas nas funções de confiança e gratificada. A fim de que se 
acompanhasse a evolução das despesas, tomou-se como base, para efeito de comparação, a 
quantidade e o valor das funções de confiança e das funções gratificadas existentes em 
01/8/2005. O Conselho aprovou o Voto por unanimidade.  

Foi submetido também ao Conselho de Administração Voto propondo condições para 
implementar alterações no Quadro de Funções de Confiança/Gratificada. O Voto apresentou 
um conjunto de regras com o objetivo de proporcionar à Direção da Dataprev maior autonomia 
para realizar alterações na estrutura organizacional da Empresa, sem que tenha que submeter 
à apreciação do Conselho de Administração. Os membros do Conselho aprovaram um valor 
teto para o total das remunerações e gratificações pago às funções de confiança e gratificada. 
A fixação dos atuais valores de remunerações e gratificações das funções foi autorizada pelo 
DEST, conforme consta em Ofício 29/2006/MP/SE/DEST de 25 de janeiro de 2006.  Quanto à 
aprovação do Manual de Organização, atualizado, ficou para a reunião seguinte. Em 30.5.06, 
com continuidade em 31.5.06, realizou-se a reunião do Conselho de Administração, durante a 
qual não foi possível a aprovação da proposta do Manual de Organização, tendo em vista a 
falta de quorum ocorrida durante a continuação da reunião no dia 31.5.06. O assunto foi 
reencaminhado na reunião  realizada no dia 21.6.06, porém, ficou acordado que o assunto será 
deliberado apenas na próxima reunião do Conselho.  

Cabe ressaltar, quanto ao item 9.2.3.1, que a Auditoria Interna encontra-se vinculada ao 
Conselho de Administração, conforme demonstrado no organograma disponibilizado no Manual 
de Organização.”. 

Resultados Obtidos 
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Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: PR AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/RJ Nº 174441 - 06 - Controles Internos - Diversos 
a. Obter a aprovação do Conselho de Administração para validação das determinações, 
segundo o Manual de Organização da Empresa; 

b. Atualizar o Manual de Organização, que está desatualizado desde 19/09/2005; 

c. Implementar um processo de desenvolvimento organizacional derivado do planejamento 
estratégico que abranja a organização; 

Providências Adotadas 
Em resposta ao Relatório CGU/RJ nº 174441, a Coordenação Geral de Planejamento e 
Avaliação - CGPO, através de seu memorando nº 003/06 de 29/06/06, informou que “A 
Diretoria Executiva da Dataprev assumiu a partir de agosto de 2005, comprometendo-se a 
efetuar ajustes na estrutura organizacional da Empresa sem que houvesse aumento de 
despesas. Dessa forma, com base em prática já consagrada na Dataprev, as alterações que 
não majorassem as despesas com o pagamento de funções de confiança e das funções 
gratificadas não seriam  submetidas imediatamente à apreciação do Conselho de 
Administração. Em 25/04/06, em reunião ordinária do Conselho de Administração da Empresa, 
aprovou-se Voto apresentado ao Conselho de Administração que propunha o seu referendo 
quanto às alterações efetuadas nas funções de confiança e gratificada. A fim de que se 
acompanhasse a evolução das despesas, tomou-se como base, para efeito de comparação, a 
quantidade e o valor das funções de confiança e das funções gratificadas existentes em 
01/8/2005. O Conselho aprovou o Voto por unanimidade.  Foi submetido também ao Conselho 
de Administração Voto propondo condições para implementar alterações no Quadro de 
Funções de Confiança/Gratificada. O Voto apresentou um conjunto de regras com o objetivo de 
proporcionar à Direção da Dataprev maior autonomia para realizar alterações na estrutura 
organizacional da Empresa, sem que tenha que submeter à apreciação do Conselho de 
Administração. Os membros do Conselho aprovaram um valor teto para o total das 
remunerações e gratificações pago às funções de confiança e gratificada. A fixação dos atuais 
valores de remunerações e gratificações das funções foi autorizada pelo DEST, conforme 
consta em Ofício 29/2006/MP/SE/DEST de 25 de janeiro de 2006.  Quanto à aprovação do 
Manual de Organização, atualizado, ficou para a  reunião seguinte. Em 30.5.06, com 
continuidade em 31.5.06, realizou-se a reunião do Conselho de Administração, durante a qual 
não foi possível a aprovação da proposta do Manual de Organização, tendo em vista a falta de 
quorum ocorrida durante a continuação da reunião no dia 31.5.06. O assunto foi 
reencaminhado na reunião  realizada no dia 21.6.06, porém, ficou acordado que o assunto será 
deliberado apenas na próxima reunião do Conselho. 

Cabe ressaltar, quanto ao item 9.2.3.1, que a Auditoria Interna encontra-se  vinculada ao 
Conselho de Administração, conforme demonstrado no organograma disponibilizado no Manual 
de Organização.”. 

Resultados Obtidos 
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
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Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação pode ser regularizada podendo 
ser objeto de avaliação em futuras auditorias dos órgãos externos. 

Setor Responsável: PR AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/SFC nº 147.757/2004 - 01 – Processos - Irregularidades 
105 (c) - Apurar responsabilidades: 1 - pela ausência de ações tempestivas e proativas que 
pudessem evitar as contratações emergenciais; 2 - pela contratação de empresa para 
interposição entre a Dataprev e a Unisys, não trazendo nenhum benefício para a Previdência 
Social, gerando um prejuízo aos cofres públicos; 3 - pela realização do segundo contrato 
emergencial, sem amparo legal, conforme dispõe o inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93. 

Providências Adotadas 
A apuração de responsabilidades pela contratação da Cobra Tecnologia S.A, foi efetuada por 
Tomada de Contas Especial (TCE 004.020/2004-4) , conforme Determinação  contida no item 
9.1 do Acórdão nº 1888/2006, que resultou na aplicação de multa aos dirigentes da Dataprev, 
conforme decisão proferida pelo Acórdão 1011/2009 no item 9.5. 

Resultados Obtidos 
É nosso entendimento, que a ação recomendada foi atendida e está caracterizada na decisão 
proferida pelo Acórdão 1011/2009 de aplicação de multa aos dirigentes da Dataprev. 

Setor Responsável:DATAPREV\PR 

Situação: Regularizado 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Pro. Licitatórios - Certames 
001 - Orientar as unidades internas e regionais na elaboração do planejamento e execução de 
certames licitatórios, de forma a evitar futuras contratações emergenciais desamparadas pela 
legislação. 

Providências Adotadas 
A orientação de elaboração de planejamento e execução de processos licitatórios é 
permanente e reforçada pelo Departamento de Suprimentos  

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 
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Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 - Proc. Licitatórios - Controles 
002 - Implementar controles que permitam a verificação de que os planejamentos efetivamente 
ocorram  bem  como o cumprimento da Norma Interna N/SU/004/03. 

Providências Adotadas 
Com a implementação do sistema integrado de gestão administrativa os controles 
recomendados serão assistidos, embora atualmente haja interação entre os setores de 
suprimentos e os respectivos gestores. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 - Processos Licitatórios 
001 - Planejar as aquisições e efetuá-las mediante registro de preços, abstendo-se da 
realização de sucessivas contratações de serviço e aquisições de pequeno valor, de igual 
natureza, semelhança ou afinidade, evitando, assim, o fracionamento de despesas. 

Providências Adotadas 
A Dataprev vem intensificando a utilização do sistema de registro de preços. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Metas para indicadores 
001 - Estabelecer metas  quantificáveis  para  os  indicadores operacionais existentes, no 
segundo semestre de 2009. 

Providências Adotadas 
Encaminhamento pelo CGAU em 08/07/09 por e-mail dos relatórios da CGU para 
conhecimento e providências das áreas da Dataprev. 

Resultados Obtidos 
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Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Gestão - Sistema integrado 
001 - Prosseguir com as atividades do Grupo de trabalho que foi constituido, por intermédio da 
Comunicação de Serviço/PR/N.º 011/2008, visando a realização de estudos preliminares, a 
elaboração de Projeto Básico, Edital e a realização de certame licitatório para contratação de 
um sistema integrado de gestão administrativa para a Dataprev, envolvendo as seguintes 
áreas/processos: pessoas, contábil, controle patrimonial, tributária, financeira, suprimentos e 
controladoria. 

Providências Adotadas 
As atividades visando a implantação de sistemas informatizados para as áreas administrativas 
prosseguem em alta prioridade. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Grupos intersetoriais 
002 - Prosseguir com as atividades dos grupos de trabalho intersetoriais específicos criados  
para  atuar na execução dos projetos básicos e executivos previstos na lei de licitações. 

Providências Adotadas 
Diversas ações foram tomadas para agilizar a tramitação e conclusão dos processos para 
contratação de serviços e bens. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 
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Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Capacitação - Suprimentos 
003 - Investir permanentemente em cursos de capacitação na área de suprimentos. 

Providências Adotadas 
Está sendo realizado desde junho de 2009 o plano de treinamento para capacitação para 
atender ao disposto na IN-02, assim como outras ações para a gestão do processo. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Manual - Suprimentos 
004 - Elaborar e manter um manual atualizado dos procedimentos da área de suprimentos com 
o objetivo de reter o conhecimento adquirido e evoluir qualitativamente no funcionamento do 
setor de logística da empresa. 

Providências Adotadas 
O manual de compras e contratações está em fase de análise final , para em seguida ser 
validado.  

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Compras- Autorizações 
005 - Informatizar e alterar a coordenação do processo de compras de modo que se elimine o 
trâmite de autorizações fisicamente por meio de papel. 

Providências Adotadas 
Encontra-se em processo de avaliação a instalação de um sistema integrado de gestão 
administrativa. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 
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Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Indicadores operacionais 
003 - Estabelecer indicadores operacionais históricos, suficientemente decompostos para  
permitir rastreabilidade das causas dos problemas, condição necessária à efetiva realização do 
ciclo PDCA, para avaliar o grau de eficiência, eficácia e economicidade alcançado em relação 
ao planejado para o final de cada exercício. 

Providências Adotadas 
Em 2009 será implementado parcialmente  o novo sistema integrado de gestão administrativa 
que permitirá em 2010 o desenvolvimento dos indicadores propostos.   

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Metas para indicadores 
004 - Estabelecer metas para os indicadores operacionais existentes. 

Providências Adotadas 
Os indicadores estão sendo revistos.  

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Diretrizes para indicadores 
005 - Estabelecer as diretrizes estratégicas para os indicadores operacionais existentes. 

Providências Adotadas 
Indicadores de carga de trabalho não possuem diretrizes estratégicas associadas, contudo as 
diretrizes dos demais indicadores estão estabelecidas. 

Resultados Obtidos 
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Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Necessidade - Indicadores 
006 - Realizar um estudo sobre a real necessidade de cada indicador operacional existente 
tomando por base os critérios que servem de guia na elaboração de indicadores tais como: 
representatividade, homogeneidade, praticidade, validade, independência, simplicidade, 
cobertura, economicidade, acessibilidade, estabilidade, e seletividade. Avaliar, também, a 
adequação de cada indicador aos programas e ações geridos. 

Providências Adotadas 
Os indicadores estão sendo revistos. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Metas/Indicadores pontuais 
001 - Estabelecer metas e indicadores físicos pontuais para o acompanhamento dos 
programas e ações internos da Dataprev, vinculados aos programas do PPA, de modo a 
aprofundar o controle de sua execução e a atingir o objetivo estratégico de desenvolver a 
cultura orientada a resultados. 

Providências Adotadas 
Programas e ações internos para melhoria da gestão não estão vinculados ao PPA, contudo os 
indicadores estão sendo revistos. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 
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Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 – Resultados - Indicadores 
002 - Apresentar no relatório de gestão do exercício de 2009 resultados quantitativos e 
indicadores associados aos programas e ações internos listados no relatório de auditoria.  

Providências Adotadas 
No relatório de gestão de 2009 serão apresentados os resultados quantitativos e indicadores 
disponíveis e empregados pela Dataprev. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 – Pertinência – Programas/Ações 
01 – Pertinência Programas e Ações: Reavaliar a pertinência dos programas e ações criados, 
tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos resultados e os objetivos estratégicos 
da empresa para o próximo ciclo de planejamento. 

Providências Adotadas 
Os indicadores estão sendo revistos. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 - SISAC e Folha Pagamento 
001 - Aprimorar o controle dos gastos e da quantidade de horas extras e de sobreaviso 
executados por Coordenação/Diretoria/Departamento/Centros/Serviços/Superintendências/ 
Unidades Regionais/Divisões, conforme o organograma descrito no Manual de Atribuições da 
Unidade, criando uma rubrica contábil específica para sobreaviso que permita essa análise. 

Providências Adotadas 
Estão em curso medidas de melhoria no controle e gestão do processo, definidas no Plano de 
Providências. 

Resultados Obtidos 
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Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\DPE - DATAPREV\PR\DPE 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 - SISAC e Folha Pagamento 
002 - Considerar a necessidade de recursos nos departamentos e nas atividades que 
executam maior quantidade de horas extras e de sobreaviso quando da elaboração do Edital 
do próximo concurso público da Unidade. 

Providências Adotadas 
Prevista abertura de novo concurso público em 2009 para formação de quadro de reserva com 
perfil para atuação nos centros de processamento. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\DPE - DATAPREV\PR\DPE 

Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008 - 01 - SISAC e Folha Pagamento 
003 - Estabelecer um prazo final para as situações excepcionais de execução de  horas  extras  
e de sobreaviso identificadas (Matrículas: 210.412, 309.516,   231.304,   222.291,   287.873   e  
265.942),  observando  a possibilidade  de  utilização  de  escalas  para  revezamento de horas  
extras nos casos comprovadamente necessários. 

Providências Adotadas 
Adoção das providências requeridas pela CGU mediante contratação de pessoas e 
normalização dos horários de trabalho.  

Resultados Obtidos 
Para as situações apontadas pela CGU para a regularização das situações nas matrículas 
287.873 e 265.942, foram contratados dez Analistas de TI no concurso realizado em 2009, com 
previsão de oito meses para adequação as tarefas. Para a matrícula 222.291 foram alocados 
mais dois técnicos para revezamento. Contudo suas atividades estão relacionadas ao plano de 
desmobilização dos mainframes. Para as matrículas 210.412, 309.516 e 231.304 a situação já 
foi normalizada. Com isso entendemos que a ação está em andamento com finalização 
prevista para no mínimo oito meses (capacitação) ou de desmobilização dos mainframes. 

Setor Responsável: DATAPREV\DPE - DATAPREV\PR\DPE 
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Situação: Pendente 

Relatório CGU/SFC nº 208.048 - 01 – RG – Diárias ACDV 0414/08 
1.1.4.1/003 - Aprimorar os controles internos da Empresa atinentes a diárias, de modo que se 
evitem informações inconsistentes como as verificadas na planilha de controle de diárias 
relativas à ACDV 0414/08. 

Providências Adotadas 
Definição de implantação de um novo sistema para controle de viagens à serviço. 

Resultados Obtidos 
Havia uma perspectiva de entrada em produção do sistema SVD que foi desenvolvido pela 
própria Dataprev. Contudo, estudos prospectivos revelaram que existe no mercado uma 
aplicação (software livre - Sistema de Controle de Diárias e Passagens - SCDP) já em uso por 
outras entidades da esfera federal que atende  a requisitos funcionais com maior amplitude que 
o SVD. Com isso, a Diretoria definiu um novo cronograma, uma vez que para implantação da 
nova solução depende ainda de negociação e acordos para uso da aplicação, prevendo desta 
forma que a ferramenta estará operacional em 31/12/09, razão pela qual somos de opinião que 
o prazo para atendimento deverá ser alterado. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 198.439/2007 - 02 -13.1.1 - Implementação do NMG 
1 - Canalizar esforços no sentido de atualizar a base ARIS com as informações constantes da 
Ferramenta de Modelagem, dos Documentos de Descrição de Requisitos – DDRs e dos 
Documentos de Casos de Usos elaborados que ainda não estejam inseridas, a fim de torná-la 
o retrato atual do detalhamento de processos. 

2 - Definir procedimento que mantenha a Base ARIS permanentemente atualizada, conforme 
previsão contratual, mantendo documentados de forma centralizada todas as informações do 
Manual de Processos. 

Providências Adotadas 
No contexto da resposta oferecida pelo à CGU o INSS notifica que para a modelagem dos 
processos prevê a utilização de duas ferramentas para sua operacionalização: a Ferramenta 
ARIS que é repositório final do modelo de processos e é utilizada para diagramação dos fluxos 
dos processos, e a Ferramenta de Modelagem que é um instrumento mais amigável, com 
melhor performance e maior disponibilidade, e cita que tanto as atividades de atualização da 
Ferramenta de Modelagem e da Ferramenta ARIS estarão sendo conduzidas pela equipe do 
INSS, após a conclusão das discussões da fase de Iniciação e Elaboração dos sistemas, para 
evitar o re-trabalho.  

Resultados Obtidos 
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Recomendo o cancelamento deste tópico, uma vez que na leitura e análise efetuada em 
momento pretérito de maior ênfase na recomendação efetuada pela CGU, que tratava da 
atualização da base ARIS, de Ferramentas de Modelagem e de DDR - Descrição de Requisitos 
que são atividades intrínsecas ao desenvolvimento de sistemas, efetuando de forma 
equivocada tal registro na base do Audin e atribuindo consequentemente a responsabilidade de 
implementação à Dataprev, quando na verdade o responsável direto por tal ação é o Gestor 
(INSS). 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DESE 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 198.439/2007 - 03 - 13.1.1 - Implementação do NMG 
Estabelecer planejamento de capacitação e internalização para o Novo Modelo de Gestão que 
defina os procedimentos para transmissão de conhecimento sobre os novos processos e 
sistemas, viabilizando o trabalho dos servidores da Previdência Social de acordo com o novo 
modelo de processos, e que contenha os elementos necessários para a realização de 
treinamentos (diagnóstico de demandas de capacitação, definição de público-alvo, metodologia 
de treinamento, planejamento de etapas com respectivas ações de capacitação, objetivos e 
produtos esperados, acompanhamento e avaliação, aplicação dos resultados). Cabe ressaltar 
que as metas contidas no referido plano devem ser compatíveis com as necessidades do Novo 
Modelo de Gestão e os novos sistemas em desenvolvimento, de forma que se permita a 
melhoria contínua e gestão do conhecimento no sistema previdenciário. 

Providências Adotadas 
O INSS ao responder a SA-198.430-10 item 1 sobre capacitação de recursos cita que: "este 
planejamento ainda está em fase construção sob coordenação da Assessoria do Ministério da 
Previdência Social, estende-se em suas justificativas na  SA-198.430-17 item 4, respondeu 
que: " o processo de capacitação nos novos processos de trabalho, decorrente da mudança no 
modelo de processos e nos sistemas de informação é um ponto atenção fundamental  na visão 
da Diretoria do INSS." 

Resultados Obtidos 
Recomendo o cancelamento deste tópico, uma vez que na leitura e análise efetuada em 
momento pretérito dei maior ênfase na recomendação efetuada pela CGU, que trata do 
estabelecimento de planejamento de capacitação e internalização para transmissão de 
conhecimento sobre os novos processos e sistemas, viabilizando o trabalho dos servidores da 
Previdência Social de acordo com o novo modelo de processos que é uma das atividades 
relacionadas ao desenvolvimento de sistemas, e que sempre esteve sob a administração da 
Dataprev, motivando assim de forma equivocada tal registro na base do Audin e atribuindo 
consequentemente a responsabilidade de implementação à Dataprev, quando na verdade o 
responsável direto dentro do contexto atual é o Gestor (INSS). 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DESE 

Situação: Cancelado 
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Relatório SFC nº 198.439/2007 - 01 - 13.1.1 - Implementação do NMG 
1 - Adotar ações planejadas e integradas com o INSS para o gerenciamento dos projetos de 
desenvolvimento dos sistemas do NMG.  

2 - Estabelecer processo efetivo de monitoramento e controle, de modo que seja possível obter 
uma visão clara da situação de cada projeto e, quando da identificação de eventuais variações 
ocorridas nos planos de ação, sejam adotadas ações corretivas para atender aos objetivos dos 
mesmos, em especial no que se refere às questões ligadas ao cumprimento dos  cronogramas 
e  à  quantidade e qualidade das equipes alocadas. 

Providências Adotadas 
O acompanhamento das ações desenvolvidas pela Dataprev face Determinação feita pelo TCU 
no Acórdão 1510/2007 revela que a recomendação feita pela CGU/SFC foi atendida. 

Resultados Obtidos 
A realização de reuniões semanais de status report com os responsáveis pelo INSS, Dataprev 
e Consórcio Info-Prev-BR, para deliberar sobre aspectos táticos e estratégicos que impactam o 
negócio; Mudança na estrutura organizacional da empresa, em 19/09/07 e 01/10/07, com a 
criação da Coordenação Geral de Projeto de Software - CGPS - para atuar como Escritório de 
Projetos segregada da área executiva e, do Departamento de Softwares Especiais – DESE, 
respectivamente; Realização de reuniões semanais de acompanhamento de projetos com a 
CGPS e os líderes dos Projetos SIBE e CNIS para decidir sobre questões 
operacionais;Contratação de consultor via ProPREV - Programa de Apoio a Modernização da 
Gestão do sistema de Previdência Social, para evoluir o Modelo de Processos de 
Gerenciamento de Projetos de Software - MGP-SW, principalmente no que tange a 
estruturação do controle/acompanhamento de projetos desenvolvidos por terceiros e 
metrificação do PINMG;Agendamento de reuniões mensais com o TCU para acompanhamento 
do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social - PMT/PS; e Realização de 
reuniões mensais com equipe da Unidade Técnica do TCU com apresentação e entrega dos 
relatórios mensais especificados no item 1.1.1 do Acórdão nº 1510/07., conforme descrito no 
anexo "D" do Relatório de prestação de Contas de 2007, é um claro indicativo de que a 
Dataprev atendeu a recomendação. Além disso, o TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, 
firmado com o Ministério Público Federal, do qual a Dataprev é co-signatária, contém todos os 
elementos para controle dos atuais projetos. Em razão disso consideramos a situação como 
regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 198.439/2007 - 04 - 13.1.1 - Implementação do NMG 
Elaborar plano de migração que contemple as ações de migração para os novos sistemas, em 
desenvolvimento pelo Consórcio, no âmbito do Novo Modelo de Gestão e sua integração com 
os sistemas legados com o propósito de reduzir ou eliminar os riscos inerentes a uma migração 
não planejada, tais como a falta de continuidade dos negócios, a incompatibilidade entre 
aplicativos dos legados e novos módulos e a propagação de atrasos, decorrente da 
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necessidade de ajustes para migração/integração, mantendo os legados operacionais por 
tempo superior ao previsto. 

Providências Adotadas 
O acompanhamento das ações desenvolvidas pela Dataprev face Determinação feita pelo TCU 
no Acórdão 1510/2007 e o conteúdo do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela 
Dataprev e o MPF revela que a recomendação feita pela CGU/SFC foi atendida. 

Resultados Obtidos 
O atendimento a esta recomendação está contemplada pela Dataprev uma vez que face a 
Determinação 1.1.1 do Acórdão 1510/2007 do TCU foi apresentado um Plano para migração 
não só de plataforma tecnológica como também dos sistemas. Tal fato foi reforçado no 
momento em que a Dataprev, o MPS e o INSS assinaram o TAC - Termo de Ajustamento de 
Conduta cujas ações previstas estão diretamente relacionadas a este tema. Desta forma 
consideramos tal situação como regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 198.439/2007 - 06 - 13.1.1 - Implementação do NMG 
Efetuar acompanhamento efetivo da execução da OS FRAMEWORKONLINEEC001-00, sendo 
diligente e tempestiva na adoção das medidas necessárias para que a OS seja concluída no 
prazo previsto, de modo a não prejudicar ainda mais os cronogramas de conclusão dos 
projetos CNIS e SIBE. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Presidência da Dataprev à CGU pelo Ofício/PR/001/2008 de 
02/01/2008 onde informa em documentação anexa (Memo CGAD/02/2007 de 28/12/07 e 
Memo DESE/015/2007 de 27/12/07) as providências adotadas para regularizar as 
recomendações efetuadas pela CGU no Relatório de Auditoria nº 198.439/2007. 

Resultados Obtidos 
Com a disponibilização do "framework online", relativo a OS FRAMEWORKONLINEEC001-00, 
ocorrida em 31/10/2007 tendo o mesmo sido validado pela Dataprev no mesmo mês de 
novembro de 2007, estando em curso o desenvolvimento e construção da aplicação a ele 
vinculada. Consideramos a recomendação como regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DESE 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 198.439/2007 - 07 - 13.1.1 - Implementação do NMG 
Adotar providências no sentido de melhorar o gerenciamento dos processos de atesto e aceite 
dos produtos, alocando os recursos necessários para que os prazos para o atesto de produtos 
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e encerramento das OS sejam cumpridos, evitando, assim, atrasos nos cronogramas dos 
projetos do NMG. 

Providências Adotadas 
O acompanhamento das ações desenvolvidas pela Dataprev face Determinação feita pelo TCU 
no Acórdão 1510/2007 e o conteúdo do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela 
Dataprev e o MPF revela que a recomendação feita pela CGU/SFC foi atendida. 

Resultados Obtidos 
Em função do estabelecimento de uma nova estratégia a Dataprev concentrou seus esforços 
no PMT, desvinculando-se de uma forma direta do NMG, que está atrelado ao INSS. Em um 
passado recente foi elaborado um relatório minucioso com relação aos atrasos gerados pelo 
consórcio INFO-PREV-BR tendo sido renegociada as atribuições e responsabilidades do 
consórcio. Por outro lado, no novo contexto do PMT foi adotado um modelo de gestão no 
processo de desenvolvimento, além de estar tal atividade sob permanente acompanhamento, 
com emissão de relatórios mensais sobre os projetos/artefatos em desenvolvimento com 
encaminhamento deste produto mensalmente ao TCU conforme Determinação contida no 
Acórdão 1510/2007. Há que se destacar que a Fábrica de Software foi descontinuada, ficando 
a responsabilidade de desenvolvimento dos produtos previstos no PMT pela Dataprev. Por 
extensão a Dataprev é co-signatária do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta onde consta 
todas as ações acordadas entre a Dataprev, INSS, e MPS para atender ao cronograma 
proposto no TAC. Com isso consideramos a recomendação como atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 198.439/2007 - 08 - 13.1.1 - Implementação do NMG 
Alocar, no que se refere ao projeto SIBE2, os recursos necessários à execução do projeto, 
encaminhando ao Consorcio as ordens de serviço referentes ao desenvolvimento do referido 
sistema, bem como providencie para que o Consórcio disponibilize os recursos necessários a 
execução das OS do projeto SIBE2. 

Providências Adotadas 
A revisão e novas estratégias definidas pela Dataprev para atender ao PMT e o conteúdo do 
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela Dataprev e o MPF revela que a 
recomendação feita pela CGU/SFC foi atendida. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev a partir da emissão do Acórdão 1510/2007, vem sistematicamente reportando ao 
TCU a situação dos projetos em desenvolvimento, no qual está inserido o SIBE, na sua 
primeira etapa (SIBE I). Por extensão, a Dataprev em função dos compromissos assumidos 
com o TAC e diante das novas estratégias estabelecidas e contidas nos relatórios mensais 
produzidos e encaminhados ao TCU está tratando de forma pontual a migração das 
plataformas tecnológicas e dos sistemas relacionados ao PMT. Com relação a segunda etapa 
do SIBE (SIBE II) consta no TAC os prazos pactuados para o desenvolvimento do referido 
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sistema. É relevante citar que a Dataprev assumiu integralmente os projetos que estavam 
sendo desenvolvidos pelo Consórcio. Diante disso é nosso entendimento que a recomendação 
foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 198.439/2007 - 09 - 13.1.1 - Implementação do NMG 
Manter rígido controle sobre a utilização dos equipamentos adquiridos, abstendo-se de 
autorizar novas utilizações que não sejam  para os sistemas do NMG e garantindo que estes 
equipamentos estejam disponíveis quando da implantação dos sistemas do NMG. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da CGAD pelo memo 03/2007 de 28/12/2007 onde informa que em 
09/12/2007 as bases do sistema SABI foram unificadas no ambiente Regatta, desonerando os 
servidores corporativos adquiridos para o NMG, assim como está sendo mantido rígido controle 
sobre a utilização destes equipamentos para sustentação do NMG. 

Resultados Obtidos 
Com a migração das bases de dados do sistema SABI para o ambiente Regatta e com a 
efetividade no controle sobre o uso dos equipamentos destinados a suprir as necessidades 
técnico-operacionais dos sistemas do NMG - Novo Modelo de Gestão, consideramos a 
recomendação da CGU como regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DESE 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 198.439/2007 - 10 - 13.1.1 - Implementação do NMG 
Adotar procedimento de gerenciamento prévio na substituição dos recursos humanos do 
Consórcio alocados nos projetos escopo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 06/47-2619, 
a fim de garantir alocação de profissionais com qualificação técnica igual ou superior à prevista 
contratualmente, bem como dirimir situações geradoras de mais atrasos no cronograma, como 
recusa de artefatos entregues pelo Consórcio. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Presidência da Dataprev à CGU pelo Ofício/PR/001/2008 de 
02/01/2008 onde informa em documentação anexa (Memo CGAD/02/2007 de 28/12/07 e 
Memo DESE/015/2007 de 27/12/07) as providências adotadas para regularizar as 
recomendações efetuadas pela CGU no Relatório de Auditoria nº 198.439/2007. A Dataprev 
registra que requereu desde 03/07/07 ao Consórcio o currículo dos profissionais alocados nos 
projetos e que manterá gestão prévia sobre tal procedimento que tem permitido categorizar os 
perfis profissionais (júnior e pleno) e independente de não caber à Dataprev vetar ou não a 
contratação dos recursos continuará a solicitar a substituição dos técnicos que não se 
enquadrem nos requisitos desejados para os projetos. 
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Resultados Obtidos 
Independente da Dataprev não ter poder de aprovação ou veto na contratação ou demissão de 
recursos humanos do Consórcio, vem adotando ação preventiva, requerendo ao Consórcio a 
remessa dos currículos dos profissionais contratados, solicitando a substituição, quando julgar 
conveniente, em função da inadequação do perfil profissional dos técnicos que não se 
enquadrem no perfil de qualidade e produtividade desejáveis. Desta forma, consideramos a 
recomendação como atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DESE 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 070.422/2001 - 247 – Parque tecnológico 
1 - Adequar o parque tecnológico, levando em consideração a real utilização dos 
equipamentos. 2 - Rever a contratação de manutenção dos equipamentos e software. 3 - 
Apurar a responsabilidade dos agentes que deram causa aos fatos. 4 - A Auditoria Interna da 
Dataprev deverá proceder auditoria para verificar os reais índices de utilização dos 
equipamentos em termos de média e picos, com prazo de 30 dias após o recebimento deste 
relatório. 5 - Encaminhar à SFC/MF o relatório da auditoria determinada na Recomendação Nº 
4.  

Providências Adotadas 
Responsabilidade pelo acompanhamento 

Resultados Obtidos 
ITEM 1 - No Relatório de Auditoria realizado pelo TCU, TC 014003/2001-2 é firmado pelos 
técnicos do tribunal que o ambiente de grande porte da Dataprev era adequado às 
necessidades da Empresa, exceto quanto ao servidor NX 5800 - 78E de São Paulo para o qual 
consideram que a sua contratação poderia ter sido postergado em 20 meses, (Decisão TCU 
1459, fl 17), entretanto no momento da auditoria o referido ambiente de grande porte foi 
considerado adequado. Situação: Atendido;  ITEM 2 - Situação: Acompanhado pela Decisão 
1459/02; ITEM 3 - Situação: Acompanhado pela Decisão 1459/02; ITEM 4 - Foi realizada 
auditoria com objetivo de efetuar apuração dos índices reais de utilização de processadores e 
discos de equipamentos de grande porte, em termos de média e picos, no período de 1998 a 
2001. Tendo como produto o Relatório de Auditoria Interna CGAU.P Nº 069/2001.  A Nota 
Técnica PT/MPAS 3.399 nº 01/2001, elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pela Portaria 
Ministerial MPAS nº 3.399 considerou que as justificativas contidas no Relatório de Auditoria 
Interna CGAU.P nº 069/2001, já encaminhado, à SFC, são suficientes para elucidação dos 
motivos das divergências apontadas. Situação: Atendido; ITEM 5 - O Relatório de Auditoria 
Interna CGAU.P nº 069/2001foi encaminhado à SFC. Situação: Atendido;  O aponte passou a 
ser acompanhado pelo follow up da Decisão TCU nº 1.459/2002, em seu item 8.1.1 

Setor Responsável: Dataprev - DATAPREV\DOP - DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Regularizado 
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Relatório SFC Nº 070.422/2001 - 247 - XIII – CONCLUSÃO - Diversos 
3 - Diligenciar para conhecer a data prevista para o término da Fase IV do PDTI do MPAS. 
(Prazo: 25/09/2001) 

1 - Elaborar Plano de migração dos Sistemas da Dataprev para arquiteturas abertas. (Prazo: 30 
dias após a conclusão da fase IV do PDTI do MPAS, contratado à KPMG) 

2 - Encaminhar à SFC/MF o Plano de Migração, tão logo esteja concluído. 

Providências Adotadas 
Responsabilidade pelo acompanhamento. 

Resultados Obtidos 
O aponte 247.1 do Relatório nº 070.422/2001- SFC, passou a ser acompanhado pela Decisão 
Plenária - TCU nº 1459/2002, em seu item 8.9.3, o qual determina que a Dataprev no prazo de 
180 dias, encaminhe ao Tribunal, para fins de acompanhamento um Projeto de Migração  de 
seus sistemas e bases de dados para plataforma aberta.  

Setor Responsável: DNG - Diretoria de Negócios - DATAPREV\DOP 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 070.422/2001 - 247 - XIII – CONCLUSÃO - Mainframe 
5 - Apresentar resultado da pesquisa efetuada, por Ofícios enviados a outros contratantes de 
mainframe, quanto aos valores contratados para seus mainframes. 

Providências Adotadas 
Responsabilidade pelo acompanhamento. 

Resultados Obtidos 
Consideramos que a pesquisa realizada junto ao mercado, para obtenção dos valores dos 
mainframes, atendeu à recomendação emanada pela SFC. Esta recomendação passou a ser 
acompanhada pela Decisão Plenária - TCU nº 1459/2002, em seu item 8.1.2 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 070.422/2001 - 247 - XIII – CONCLUSÃO - Resultados 
4 - Encaminhar à SFC/MF os resultados advindos das recomendações. 

Providências Adotadas 
Responsabilidade pelo acompanhamento 

Resultados Obtidos 
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A Decisão TCU nº 1459/2002, por meio dos itens 8.1.1 e 8.1.2 trata dos apontes contidos no 
Relatório do Grupo de Trabalho, criado pela Resolução PR 2318/99. Este aponte passou  a ser 
acompanhado pelo follow up da Decisão nº 1459/2002, cuja a situação atual é de se aguardar 
o  julgamento pelo Poder Judiciário. 

Setor Responsável: MPAS 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 070.422/2001 - 247 - XIII – CONCLUSÃO -Contratação 
1 - Reavaliar a forma de contratação (locação x aquisição). 

2 - Constituir Comissão de Sindicância/Inquérito, conduzida diretamente pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social, com o objetivo de apurar a responsabilidade dos agentes que 
deram causa à contratação. 

Providências Adotadas 
Responsabilidade pelo acompanhamento. 

Resultados Obtidos 
A reavaliação da forma de contratação, locação ou aquisição, foi abordada pelo Grupo de 
Trabalho, instituído pela RS 2479/2002, que apresentou Minuta do Manual de Normas 
Administrativas contemplando os procedimentos para a contratação de fornecimento de 
hardware e de software de grande porte vinculados aos serviços prestados a clientes, 
compreendendo análise técnica, econômica e financeira para estabelecer a forma de 
fornecimento (compra. locação e arrendamento mercantil). A Minuta da Norma Administrativa 
encontra-se em processo de avaliação no DESU.A. O acompanhamento do aponte passou a 
ser feito pela Decisão TCU nº 1459/2002, em seu item 8.1.1 

Setor Responsável: MPAS - DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 070.422/2001 - 247 - XIII – CONCLUSÃO - Diversos 
1 - Promover aditivo ao contrato Unisys visando adequar a nomenclatura dos itens, individuais 
e em conjunto, aos termos de aceitação. 

2 - Acionar a Unisys para negociação quanto ao reembolso dos valores proporcionais de 
encargos iniciais, referentes ao NX4800-72E. 

3 - Regularizar o valor de R$ 5.621.850,00 que será desembolsado a mais que o previsto no 
contrato anterior à unificação. 

4 - Regularizar os valores de R$ 3.060.000,00 e de R$ 239.662,40 que importam em possível 
prejuízo da Dataprev. 

5 - Constituir Comissão de Sindicância/Inquérito, conduzida diretamente pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social, com o objetivo de apurar a responsabilidade pelas 
irregularidades. 
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Providências Adotadas 
Responsabilidade pelo acompanhamento 

Resultados Obtidos 
Item 1 - Encontra-se operacionalizado. Regularizado; Itens 2, 3 e 4 - As negociações foram 
suspensas. A Unisys do Brasil impetrou Mandado de Segurança contra ato do TCU, 
determinando à Dataprev que negociasse os Contratos, por ela firmados com  a impetrante. O 
STF, em 17/03/02, deferiu o pedido de medida liminar para suspender, até o julgamento final 
do mandamus, os efeitos do item 9.1 do Acórdão nº 85/03 e do item 8.1.1 da Decisão nº 
1.459/02 do TCU. Adernais a Dataprev entrou com Ação Cautelar de Caução de Créditos 
Cumulados com Produção Antecipada de Provas nº 2002.51.01.490224-8 na 5ª Vara da 
Justiça Federal do Rio de Janeiro para que fiquem configurados os reais valores do contrato, 
para que fiquem evidenciados os reais valores a serem reembolsados. Aguardando julgamento 
final; Item 5 - Vem sendo acompanhado pelo TCU, por meio de audiências com os agentes que 
deram causa às irregularidades apontadas.  Acompanhado pela Decisão 1459/2002, em seu 
item 8.1.3.  

Setor Responsável: DATAPREV\DOP 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 070.422/2001 - 247 - XIII – CONCLUSÃO - Diversos 
1 - Adotar providências para que o valor correspondente aos encargos iniciais reembolsados à 
Unisys pela Dataprev, de forma ilegal, no total de R$ 12.081.719,64 seja motivo de estudo para 
fins de devolução desta soma aos cofres da Dataprev. 

2 - Constituir Comissão de Sindicância/Inquérito, conduzida diretamente pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social, visando garantir isenção na apuração dos fatos, com o 
objetivo de apurar a responsabilidade de quem deu causa a essas irregularidades. 

Providências Adotadas 
Responsabilidade pelo acompanhamento 

Resultados Obtidos 
Item 1 - A Dataprev entrou com Ação Cautelar de Caução de Créditos Cumulados com 
Produção Antecipada de Provas nº 2002.51.01.490224-8 na 5ª Vara da Justiça Federal do Rio 
de Janeiro para que fiquem configurados os reais valores do contrato, para que fiquem 
evidenciados os reais valores a serem reembolsados. Item 2 - O aponte é de responsabilidade 
do MPS. Acompanhado pela Decisão TCU nº 1459/2002, em seus itens 8.1.3 e 8.9.1. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 070.422/2001 - 247 - XIII – CONCLUSÃO - Diversos 
1 - Rever a forma de obtenção dos equipamentos e software, por meio de locação. 
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2 - Realizar batimento para acertos de contas com a Unisys referente a todos os equipamentos 
locados entre 97 e a presente data (04/09/2001). 

3 e 4 - Licitação para contratação de consultoria especializada, a ser realizada e conduzida 
diretamente pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 

5 - Instaurar processo administrativo, visando apurar as responsabilidades dos agentes que 
deram causa |às irregularidades apontadas. 

Providências Adotadas 
Responsabilidade pelo acompanhamento 

Resultados Obtidos 
ITEM 1 - Grupo de Trabalho, instituído pela RS 249/2002, apresentou Minuta do Manual de 
Normas Administrativas contemplando os procedimentos para a contratação de fornecimento 
de hardware, software, manutenção de hardware e software de grande porte vinculados aos 
serviços prestados a clientes. Atualmente esta minuta encontra-se na DESU.A para análise e 
decisão. Situação: Pendente; ITEM 2 - Os parâmetros, para realizar batimento para acertos de 
contas com a Unisys, foram estabelecidos com a contratação da FIA-USP, porém na reunião 
final não houve a condição de um acordo entre a Dataprev e a Unisys. Encaminhado para o 
âmbito do judiciário. Situação: Pendente; ITENS 3 e 4 - O MPS contratou a Consultoria Gartner 
Group. Situação: Atendido; ITEM 5 - Vem sendo acompanhado pelo TCU, por meio de 
audiências com os agentes que deram causa às irregularidades apontadas. O aponte passou a 
ser acompanhado pelo follow up da Decisão TCU nº 1.459/2002. 

Setor Responsável: Dataprev - DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 070.422/2001 - 247 - XIII – CONCLUSÃO - Diversos 
3 - Determinar, em Resolução da Presidência, a obrigatoriedade de cumprimento rigoroso de 
todos os requisitos previstos em Lei, para as fundamentações por inexigibilidade de licitação. 
(Prazo: Imediato) 

4 - Criar Grupo de Trabalho para realizar estudo de impacto para retirada de todos os 
equipamentos de pequeno porte dos contratos Unisys. (Prazo: 15/10/2001) 

5 - Levantar a quantidade e tipos de equipamentos de pequeno porte em uso no INSS e 
vinculados a contratos Unisys e formalizar ao INSS sobre a necessidade de substituir esses 
equipamentos (Prazo: Imediato) 

6 - Iniciar processo licitatório para regularização dos equipamentos de pequeno porte. (Prazo: 
Aguardar resultado do GT da "Ação Recomendada" nº 3, acima)   

7 - Excluir do objeto do contrato os equipamentos de pequeno porte, que não estão 
caracterizados como de fornecimento exclusivo pela Unisys. (Prazo: Aguardar resultado da 
"Ação Recomendada" nº 5, acima)  

8 - Apurar a responsabilidade dos agentes que deram causa à contratação de equipamentos 
de pequeno porte por inexigibilidade de licitação.  
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Providências Adotadas 
item 3 - Determinar, em Resolução da Presidência, a obrigatoriedade de cumprimento rigoroso 
de todos os requisitos previstos em Lei, para as fundamentações por inexigibilidade de 
licitação. 

Ação efetuada - Entrada em vigor da Resolução nº 2.435/2001, que trata de "Aquisições 
Diretas de Materiais e Serviços", a partir de 17 de dezembro de 2001. 

Situação: Atendido 

/// 

item 4 - Criar Grupo de Trabalho para realizar estudo de impacto para retirada de todos os 
equipamentos de pequeno porte dos contratos Unisys. 

Ação efetuada - Foi constituído Grupo de Trabalho para apoio técnico e operacional ao 
processo de regularização do contrato com o fornecedor Unisys, por meio da Resolução nº 
2444/2002. Equipamentos excluídos em 15/05/02  

Situação: Atendido 

/// 

item 5 - Levantar a quantidade e tipos de equipamentos de pequeno porte em uso no INSS e 
vinculados a contratos Unisys e formalizar ao INSS sobre a necessidade de substituir esses 
equipamentos. 

Ação efetuada - OFÍCIO/DIR.EXEC. Nº 002/2001 de 09 de novembro de 2001, do Sr. Ramon 
Eduardo Barros Barreto (Presidente da Dataprev) ao Sr. Francisco Fernando Fontana (Diretor-
Presidente do INSS), solicitando um esforço conjunto para definição da logística de 
substituição, envolvendo as etapas de identificação por endereço, definição da quantidade 
necessária, devolução do parque atual até 01/12/2001 e recebimento/instalação dos novos 
equipamentos. 

Situação: Atendido 

/// 

item 6 - Iniciar processo licitatório para regularização dos equipamentos de pequeno porte. 
(Prazo: Aguardar resultado do GT da "Ação Recomendada" nº 3, acima) Ação efetuada - Não 
foi realizado o processo licitatório, devido os equipamentos de pequeno porte terem sido 
doados pela Unisys.  Releva mencionar que o término do contrato com a Unisys em 30/06/03, 
os equipamentos aqui tratados estão desde 15/05/02  sem contrato de manutenção. 

Situação: Atendido 

/// 

item 7 - Excluir do objeto do contrato os equipamentos de pequeno porte, que não estão 
caracterizados como de fornecimento exclusivo pela Unisys. (Prazo: Aguardar resultado da 
"Ação Recomendada" nº 5, acima). 

Ação efetuada - Em 14/05/02, a Dataprev recebeu da Unisys carta PRE-012/02, concordando 
com a exclusão dos equipamentos aqui tratados do contrato unificado de Serviços Técnicos de 
Manutenção e a consequente retirada do faturamento da cobrança de valores correspondentes 
a estes serviços. (Informação da Dataprev no Relatório SFC 101.235) 
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Situação: Atendido 

Resultados Obtidos 
item 8 - Apurar a responsabilidade dos agentes que deram causa à contratação de..... 
As recomendações encontram-se atendidas equipamentos de pequeno porte por 
inexigibilidade de licitação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação:  Regularizado 

Relatório SFC Nº 087.633 e 087.634 - 01 – Aplicação alíquota reduzida 
Considerando a relevância dos benefícios financeiros oriundos da adoção da nova sistemática 
e das respostas encaminhadas pela DAF e DNG, entendemos ser necessário que as duas 
Diretorias venham melhor se interagir, viabilizando a implementação, com maior 
tempestividade, da sistemática da aplicação da alíquota reduzida em serviços prestados ao 
INSS que, na prática, é quase que a totalidade dos serviços prestados pela Empresa. Cabe 
ressaltar que a demora na adoção de tal prática implica, inclusive, em prejuízos à Dataprev, 
podendo haver a responsabilização por quem deu causa. 

Providências Adotadas 
Cancelamento de aponte 

Resultados Obtidos 
A recomendação da SFC é de que a empresa se articulasse através de suas diretorias DAF e 
DNG, de forma a obter benefícios na utilização de alíquota reduzida de ISS sobre o 
desenvolvimento de produtos. Este aponte também consta do relatório SFC 087.909 item 
2.1.2.1, onde a SFC recomenda o acompanhamento pela Auditoria Interna das providências 
adotadas pela Empresa para atender à recomendação da utilização de alíquota reduzida de 
ISS. Por este motivo, proponho o cancelamento deste aponte que passará a ser acompanhado 
pelo item 2.1.2.1 do relatório SFC 087.909. 

Setor Responsável: DATAPREV/DAF - Diretoria de Administração e Finanças - 
DATAPREV/DNG - Diretoria de Negócios 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 087.909 – Atuação – Unidades SFC - Diversos 
02 - Atuação - Unidades da SFC: 

1.1) Memória de cálculo, por fatura, das denominadas “deduções” apresentadas no relatório 
“Faturas Emitidas em Dezembro/01-posição em 31/12/01”. Solicitamos que os parâmetros 
utilizados para o cálculo de cada dedução sejam devidamente justificados;  

1.2) Pesquisa de preços realizada e que fundamentou a definição dos valores deduzidos em 
cada fatura ; 
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1.3) Base legal para que fossem faturados em dez/01 os serviços prestados entre maio e 
novembro/01, tal como fica evidenciado no relatório “Faturas Emitidas em Dezembro/01-
posição em 31/12/01”. Deve-se, portanto, justificar a adoção desta prática; 

1.4) Base legal para que fossem concedidas em dez/01 deduções, a título de realinhamento de 
preços, em serviços prestados em meses anteriores, por exemplo, entre maio e novembro/01.  

Situação: Por meio do MEMO DAF/Assessoria n.º 051/02, a Dataprev informou que: “ 

A atual DAF assumiu a gestão da Empresa em meados de março de 2002 e, por isso, não teria 
como se manifestar a respeito do exercício de 2001. Assim entendido, a demanda foi remetida 
as áreas executivas da Dataprev para elaboração da resposta de atendimento à SFC. Tão logo 
recebamos a resposta a enviaremos à CGAU.P.” 

Assim sendo, consideramos pendentes de atendimento as informações demandadas nos itens 
acima dispostos. 

Providências Adotadas 
Este item deverá ser baixado por estar melhor comentado no item 5.1.1.2. 

Resultados Obtidos 
Por estar melhor comentado no item 5.1.1.2, este item deverá ser baixado 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 – Encaminhamento info à SFC 
A empresa deverá implementar ações com vista ao atendimento dos pedidos de 
informações/justificativas/documentos ainda pendentes, encaminhando-os à Secretaria Federal 
de Controle para análise e subsequente encaminhamento ao Tribunal de Contras da União, 
para juntada ao processo de prestação de contas. 

Providências Adotadas 
O item deverá ser baixado por ser idêntico ao item 07.02 - 7.1.1.2. 

Resultados Obtidos 
Duplicidade com o item 07.02 - 7.1.1.2 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 - Controles Externos 
Faturar do INSS as despesas incorridas na contratação da empresa Banking Solution 
(AF/Contrato nº 103992000), conforme estabelecido no item 1.3 do acórdão TCU nº 44/2003. 
Consta de relatórios anteriores da GRCI/RJ, que a compra do gerenciador de filas à empresa 
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Banking Solution, pela Dataprev, foi indevida. 

Providências Adotadas 
Duplicidade 

Resultados Obtidos 
O acompanhamento deste apontamento está sendo efetuado pelo item 1.3 do acordão 
44/2003. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 - Controles Externos 
Faturar do INSS as despesas incorridas na contratação da empresa Banking Solution 
(AF/Contrato nº 103992000), conforme estabelecido no item 1.3 do acórdão TCU nº 44/2003. 
Consta de relatórios anteriores da GRCI/RJ, que a compra do gerenciador de filas à empresa 
Banking Solution, pela Dataprev, foi indevida. 

Providências Adotadas 
Duplicidade 

Resultados Obtidos 
O acompanhamento deste apontamento está sendo efetuado pelo item 1.3 do acordão 
44/2003. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 - Controles Externos 
Faturar do INSS as despesas incorridas na contratação da empresa Banking Solution 
(AF/Contrato nº 103992000), conforme estabelecido no item 1.3 do acórdão TCU nº 44/2003. 
Consta de relatórios anteriores da GRCI/RJ, que a compra do gerenciador de filas à empresa 
Banking Solution, pela Dataprev, foi indevida. 

Providências Adotadas 
Duplicidade 

Resultados Obtidos 
O acompanhamento deste apontamento está sendo efetuado pelo item 1.3 do acordão 
44/2003. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Cancelado 
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Relatório SFC nº 087.909 – Implementação ações Relatório Final 
03 - Avaliação de Resultados 

Por meio da Nota Técnica nº 0026/2002/DSAS/SFC/Casa Civil/PR, foi encaminhada à 
Dataprev solicitação de Informação sobre as ações implementadas com vista ao atendimento 
de itens do Relatório Final cuja responsabilidade fora atribuída à Dataprev. 

Providências Adotadas 
PONTO CANCELADO PARA REINCLUSÃO COM TEXTO CORRETO 

Resultados Obtidos 
PONTO CANCELADO PARA REINCLUSÃO COM TEXTO CORRETO 

Setor Responsável: DATAPREV\DOP\CTDF.O - DATAPREV\DOP\DEST.O 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 087.909 - 03 - Gestão Operacional 
A Empresa deverá aprimorar seus indicadores de gestão, recomendação essa que apesar de 
constar dos relatórios anteriores, ainda não foi atendida a contento. 

Providências Adotadas 
Proposta de cancelamento do aponte. 

Resultados Obtidos 
Este aponte está sendo acompanhado pelo item 05.01-5.1.1.1 do Relatório SFC 114.594, em 
consequência proponho o cancelamento do item. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\SUOP.P 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 087.909 - 06 - Movimentação - Órgãos e Entidades 
1 - seja apurado, com urgência, a existência de outros casos de empregados contratados para 
exercício de funções de confiança, cedidos a outras entidades; 

2 - seja providenciado o retorno desses a Empresa; e 

3 - seja dado continuidade ao processo de cobrança junto as entidades inadimplentes. 

Providências Adotadas 
Cancelamento do ponto 

Resultados Obtidos 
Este item está sendo acompanhado pelo Relatório SFC nº 114.594 item 07.02 - 7.1.2.2. -  
Empregados cedidos - por este motivo deve ser cancelado. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRE\DERH.R 

Situação: Cancelado 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

156 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Relatório SFC nº 087.909 - 07 - 7.1 - Contratos 
Todos os serviços prestados pela Empresa deverão estar respaldados em termo contratual em 
vigor. Além disso, todas as receitas oriundas de serviços prestados devem ser mensalmente 
faturados, de forma a respeitar o princípio contábil da competência. 

Providências Adotadas 
Proposta de cancelamento do item 

Resultados Obtidos 
Considerando que este item está sendo acompanhado pelo Acordão TCU 816/2003 - item 
9.4.4, proponho o cancelamento deste item. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 087.909 - 03 - Avaliação de Resultados 
Por meio da Nota Técnica nº 0026/2002/DSAS/SFC/Casa Civil/PR, foi encaminhada à 
Dataprev solicitação de Informação sobre as ações implementadas com vista ao atendimento 
de itens do Relatório Dignóstico de Segurança do PDTI elaborado pela KPMG.  Dos dois 
pontos pendentes de implementação pela Dataprev cabe ao CTDF.O providenciar  a aquisição 
de mobiliário e dispositivos refratários (cofre e portas corta fogo). 

Providências Adotadas 
Em resposta oferecida por correspondência eletrônica da CGAD de 01/10/2009, encontramos a 
seguinte informação: "o projeto elaborado pelo DELG está sendo revisto pelo CPDF, com a 
contratação de solução de sala cofre, onde todas as recomendações serão atendidas." 

Resultados Obtidos 
Permanece o aponte pendente de regularização, ate o atendimento da recomendação.  

Encaminhar a esta Coordenação de Auditoria o projeto elaborado pelo DELG, a fim de 
acompanhar a evolução do andamento ate sua regularização. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DIT\CPDF 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 087.909 - 03 - Avaliação de Resultados 
Por meio da Nota Técnica nº 0026/2002/DSAS/SFC/Casa Civil/PR, foi encaminhada à 
Dataprev solicitação de Informação sobre as ações implementadas com vista ao atendimento 
de itens do Relatório Dignóstico de Segurança do PDTI elaborado pela KPMG.  Dos dois 
pontos pendentes de implementação pela Dataprev cabe ao DEST.O providenciar  a remoção 
de software não autorizados das estações de trabalho.. 

Providências Adotadas 
Em resposta oferecida através de correspondência eletrônica CGAD de 20/07/2009, informa 
que " Está em andamento a implantação do serviço de diretório" 
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Resultados Obtidos 
Permanece o aponte pendente de regularização ate a efetiva implantação do serviço de 
diretório. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DIT\CGSI 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 - Atuação - Unidades da SFC 
Justificar a contratação de mão de obra terceirizada (CP 1999.0059.23 - contrato 
23.0010/2000, Consórcio DPCON), para desempenho de atividades inerentes ao quadro de 
pessoal da empresa, tendo em vista o disposto no art. 37, inciso ii da Constituição Federal e 
reiteradas decisões do TCU.  

Providências Adotadas 
Recomendações que não constam na atuação da SFC. 

Resultados Obtidos 
O aponte deverá ser regularizado por possuir caráter orientativo para as próximas auditorias da 
CGURJ. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\.PR AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 - Atuação - Unidades da SFC 
A Empresa deverá implementar ações com vista ao atendimento dos pedidos de informações, 
justificativas/documentos ainda pendentes (vide campo Recomendação), encaminhando-os à 
Secretaria Federal de Controle para análise e subsequente encaminhamento ao Tribunal de 
Contas da União, para juntada ao processo de prestação de contas. 

Providências Adotadas 
Resposta contida no relatório 114.594  ao aponte do contrato Dataprev X  IBQN. 

Resultados Obtidos 
A recomendação foi atendida, e por cosequencia o ponto baixado. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças/CGPO.P 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 - Controles Externos 
A Entidade deverá continuar envidando esforços com vista a obter gradativa redução das 
horas-extras. 

Providências Adotadas 
Regularização do ponto. 

Resultados Obtidos 
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Atendido conforme SFC 

Setor Responsável: DATAPREV\DRE\DERH.R 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 - Controles Externos 
A Auditoria Interna deverá manter a atividade específica para o acompanhamento do assunto, 
efetuando análise de forma mais aprofundada e sistemática sobre o nível de aplicação da 
alíquota reduzida de ISS, em face do potencial existente. 

Providências Adotadas 
A DNG encaminhou email enviado pelo Departamento de Administração Comercial - DEAC.N 
em resposta a consulta efetuada pela Coordenação Geral de Auditoria - CGAU.P sobre o 
assunto. Com base nas informações fornecidas pela titular do Departamento de Administração 
de Comercial - DEAC.N, a empresa já esta adotando os valores de horas de desenvolvimento 
(que permitem alíquota reduzida) nos contratos Dataprev com clientes em todos os itens 
possíveis de serem praticados. Sendo assim, entendem que estão atendendo a orientação da 
SFC. Ou seja, a ação adotada foi a de terem a preocupação de manter esses itens hora de 
desenvolvimento (que permitem alíquota reduzida) nos contratos. 

Resultados Obtidos 
Com base nas informações encaminhadas pelo Departamento de Administração Comercial - 
DEAC.N,  consideramos a recomendação atendida  A Auditoria efetuará no exercício de 2004, 
o acompanhamento do recolhimento do ISS sobre o faturamento, atentando para a utilização 
do benefício da alíquota reduzida para os serviços de desenvolvimento e projetos 

Setor Responsável: CGAU.P - Coordenação Geral de Auditoria Interna 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 - Controles Externos 
1) Em relação a possibilidade de celebração de instrumento contratual sem cláusula que 
considere a incidência de encargos moratórios sobre faturas vencidas, entendemos ser a 
decisão ato de gestão cuja execução cabe somente aos dirigentes. Alertamos, todavia, que tal 
prática poderá ser lesiva a Empresa, o que poderia implicar em responsabilização por quem 
deu causa, a medida que: poderá criar desequilíbrio financeiro pela incidência de juros 
moratórios apenas em faturas vencidas de fornecedores; e agravar os problemas de caixa da 
Dataprev;  2) As cobranças dos encargos devidos devem ser feitas de forma mais sistemática; 
3) A contabilização dos encargos referentes as faturas em atraso deverão respeitar o regime 
de competência, sob pena de responsabilização por prática inadequada. 

Providências Adotadas 
Cobrança de Encargos moratórios ao INSS 

Resultados Obtidos 
Por não mais constar do Relatório de Avaliação SFC - 2003 e por ter a Dataprev atendido a 
três recomendações emanadas pela Secretaria de Controle, entendemos ter sido o aponte 
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meramente orientador, ficando o mesmo para serem observados em próxima auditoria da 
CGURJ. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\.DAF AG. INSS 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 02 - Controles Externos 
Reiteramos na integra a recomendação expedida pela AUDIN de “Incluir cláusula específica 
nos termos de cessão para que não haja dúvidas quanto aos valores a serem reembolsados à 
Dataprev, como também elaborar documentação formal para que a Divisão de Contabilidade - 
DICN.A - proceda a baixa contábil dos valores do INMETRO.” 

Providências Adotadas 
Conforme consta no Memorando DERH.R nº 055/2002 de 16/8/2002 foi encaminhada 
documentação formal a Divisão de Contabilidade - DICN.A, solicitando baixa contábil dos 
valores pendentes referentes aos débitos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - INMETRO. 

Resultados Obtidos 
Recomendação atendida através do Memorando DERH.R nº 055/2002, de 16/8/2002. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 05 - 3.1 - Recursos Realizáveis 
A Empresa deverá tomar as medidas que, no entendimento da atual gestão, sejam as 
necessárias e suficientes para a regularização da situação, eliminando, inclusive, a 
possibilidade de autuação por autoridade tributária. Deverá ser avaliada, também, a 
oportunidade de se efetuar revisão nos demonstrativos contábeis, de forma a passarem a 
refletir a operação denominada de “realinhamento”.  

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle nos seus Relatórios nºs. 139.817/2003 e 161.025/2004 não  
mencionou o ponto como pendente, o que entendemos que o ponto pode ser considerado 
regularizado. 

Resultados Obtidos 
Consideramos o ponto regularizado. 

Setor Responsável: .DAF AG. CGU/SFC - Aguardando decisão da CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 06 - 6.2 - Movimentação - órgãos/entidades 
1- Apurar com urgência, a existência de outros casos de empregados contratados para 
exercício de funções de confiança, cedidos a outras entidades; 2- Providenciar o retorno 
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desses à Empresa; e 3- Dar continuidade ao processo de cobrança junto as entidades 
inadimplentes. 

Providências Adotadas 
Vide item 6.2.1.1 do Relatório SFC 101.235, conforme link abaixo. 

Resultados Obtidos 
Este ponto encontra-se regularizado no Relatório SFC 101.235 - item 6.2.1.1 - Cessão Informal 
de Empregados. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 06 - 6.4 - Gratificações Específicas 
Face ao acima exposto, fazemos as seguintes recomendações: 

-que a auditoria interna da Empresa considere a oportunidade de incluir em seu plano de 
atividades, auditoria destinada a avaliar, com maior profundidade, a sistemática atual de gestão 
por projetos e o consequente pagamento da GLP; 

-que seja avaliada a oportunidade de inserir, de uma maneira mais efetiva, o cliente no 
processo decisório. 

Providências Adotadas 
Avaliação da Gestão de 2003 - SFC 

Resultados Obtidos 
A SFC registra que a implementação da recomendação será verificada quando do próximo 
trabalho de auditoria da CGURJ por meio de an´lise da OS da Auditoria Interna específica para 
tratar desse assunto. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 06 - Provimentos 
A Empresa deverá, de imediato, deixar de alocar mão-de-obra terceirizada na execução de 
atividades tipicamente finalísticas. Para tanto, deve-se proceder um adequado planejamento 
dos recursos humanos próprios e disponíveis. Os serviços demandados pelos clientes e que 
não se mostrem factíveis de serem realizados pela Empresa, deverão ser informados 
imediatamente ao cliente, para que este adote providências necessárias junto á outra empresa 
disponível no mercado, se for o caso. A Dataprev deve, paralelamente, efetuar estudo com 
vista a avaliar a real necessidade de contratação de recursos humanos que, tal como 
constitucionalmente é exigido, deverá ser precedido de concurso público.    

Providências Adotadas 
Recomendação da SFC 

Resultados Obtidos 
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O aponte deve ser regularizado em razão de possuir carater orientativo para as próximas 
auditorias da CGURJ.  

Setor Responsável: .PR AG. CGU/SFC - Aguardando decisão da CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 087.909 - 07 - 07 - 7.1 - Contratos 
A Empresa deverá elaborar, sistematicamente, documento consolidando as informações sobre 
o estágio em que se encontram as ações implementadas com vista ao atendimento de todas as 
recomendações constantes do Relatório de Auditoria Especial, O.S. no. 070.422/2001. 
Sugerimos que nesse documento estejam evidenciadas, também, as dificuldades que 
porventura se apresentem, bem como informado a existência de pré-condições para que se 
atendam determinadas recomendações. A fixação de prazos para o atendimento deverá 
também estar explicitado. 

Providências Adotadas 
Resposta ao Ofício nº 0206/2004 - SEXEX / RJ - 4ª DT. 

Resultados Obtidos 
O Ofício referenciado  encaminhado ao Secretário do TCU - Secex /RJ - 4ª DT, em 10/03/2004 
esclarece as ações que vêm sendo tomadas pela Dataprev para solução de  modernização 
tecnológica do parque computacional da Dataprev. Assim propomos a regularização do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 099921/2002 - SISOBI/SISBEN - 212 Recomendações 
Elaborar e implantar projeto de revisão cadastral dos sistemas SISBEN e SISOBI, visando a 
redução das inconsistências exixtentes, bem como a realização de alterações nos referidos 
sistemas inserindo regras de validação dos dados cadastrados, para evitar o aparecimento de 
novas inconsistências, b) Adotar a emissão de relatórios e a realização de consultas que 
permitam o efetivo monitoramento e avaliação das informações registradas, de forma a garantir 
uma atuação mais eficaz dos gestores. c) Implementar a realização sistemática de verificações 
da regularidade dos créditos emitidos mensalmente para a rede bancária, por meio de 
amostragem enos mesmos moldes do sistema VALIDA, que faz a validação dos cálculos da 
base de pagamento para liberação da maciça. 

Providências Adotadas 
Elaborar e implantar projeto  de revisão cadastral dos sistemas SISBEN e SISOBI, visando a 
redução das inconsistências exixtentes, bem como a realização de alterações nos referidos 
sistemas inserindo regras de validação dos dados cadastrados, para evitar o aparecimento de 
novas inconsistências,b) Adotar a emissão de relatórios e a realização de consultas que 
permitam o efetivo monitoramento e avaliação das informações registradas, de forma a garantir 
uma atuação mais eficaz dos gestores.c) Implementar a realização sistemática de verificações 
da regularidade dos créditos emitidos mensalmente para a rede bancária, por meio de 
amostragem nos mesmos moldes do sistema VALIDA, que faz a validação dos cálculos da 
base de pagamento para liberação da maciça. 
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Resultados Obtidos 
Com base na análise do relatório emitido pelo DEBF.N e na verificação de casos aleatórios, 
consideramos a recomendação atendida. 

Setor Responsável: DEBF.N - Departamento de Negócios Benefícios 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 099921/2002 - SISOBI/SISBEN - 24 - Crítica -Controle 
Providenciar o cruzamento e integração com outras bases de dados (Receita - CPF e Justiça 
Eleitoral- Título de Eleitor), visando melhorar o processo de crítica e mecanismos de controle 
dos sistemas previdenciários, bem como  a criação de trilhas de auditoria com a elaboração de 
Relatórios Gerenciais das críticas realizadas pelos sistemas, para que os órgãos responsáveis 
pela avaliação e aplicação dos controles internos façam sistematicamente verificações da 
eficácia desses procedimentos.  

Providências Adotadas 
Providenciar o cruzamento e integração com outras bases de dados (Receita - CPF e Justiça 
Eleitoral- Título de Eleitor), visando melhorar o processo de crítica e mecanismos de controle 
dos sistemas previdenciários, bem como  a criação de trilhas de auditoria com a elaboração de 
Relatórios Gerenciais das críticas realizadas pelos sistemas, para que os órgãos responsáveis 
pela avaliação e aplicação dos controles internos façam sistematicamente verificações da 
eficácia desses procedimentos.  

Resultados Obtidos 
Com base na analise do relatório emitido pelo DEBF.N, consideramos esta recomendação  
atendida com base na integração do CNIS e com o IUB. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DEBF.N 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 099921/2002 - SISOBI/SISBEN - 27 – Inf. Concessor 
As inconsistências deve ser regularizadas com o correto preenchimento dos Orgãos Locais dos 
concessores do benefício, adotando medidas para que o sistema não permita em hipótese 
alguma a ocorrência de benefício sem a devida identificação do código de identificação da OL 
concessora/habilitadora. 

Providências Adotadas 
As inconsistências deve ser regularizadas com o correto preenchimento dos Órgãos Locais dos 
concessores do benefício, adotando medidas para que o sistema não permita em hipótese 
nenhuma a ocorrência de benefício sem a devida identificação do código de identificação da 
OL concessora/habilitadora. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev pode fazer sistemas de apoio a recuperação e controle das atualizações do OL 
concessor, porem depende de solicitação formal do INSS,; atualmente os sistemas PRISMA / 
BenefWeb e SABI já criticam a existência desse atributo, e o sistema central SUB realiza a 
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validade da OL concessora, portanto, consideramos a recomendação atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DEBF.N 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 099921/2002 - SISOBI/SISBEN - 31 – Matriculas  
1 - Adotar procedimentos para o correto preenchimento das matriculas dos concessores de 
benefícios, adotando providências para que não seja permitida em hipóteses alguma a 
ocorrência de concessão/habilitação de benefício sem o devido registro da matricula do 
servidor. 

2 - Criar trilhas de auditoria com a elaboração de Relatórios Gerencias, para que os órgãos 
responsáveis pela avaliação e aplicação dos controles internos façam sistematicamente o 
monitoramento e verificações da eficácia desses procedimentos. 

Providências Adotadas 
1 - Adotar procedimentos para o correto preenchimento das matriculas dos concessores de 
benefícios, adotando providências para que não seja permitida em hipóteses alguma a 
ocorrência de concessão/habilitação de benefício sem o devido registro da matricula do 
servidor. 

2 - Criar trilhas de auditoria com a elaboração de Relatórios Gerencias, para que os órgãos 
responsáveis pela avaliação e aplicação dos controles internos façam sistematicamente o 
monitoramento e verificações da eficácia desses procedimentos. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev pode fazer sistemas de apoio e controle das atualizações das matrículas 
concessoras, porem esta ação depende de solicitação formal do INSS; atualmente o sistema 
SUB já critica a existência e a validade da matrícula do concesssor no SCA, com base no 
relatório feito pelo DEBF.N e em testes aleatórios, consideramos a recomendação atendida 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DEBF.N 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 099921/2002 - SISOBI/SISBEN - 51 - Recomendações 
A Auditoria Interna deve monitorar e avaliar as ações a cargo da Dataprev, objetivando o 
cumprimento integral das recomendações do relatório. 

Providências Adotadas 
A Auditoria Interna deve monitorar e avaliar as ações a cargo da Dataprev, objetivando o 
cumprimento integral das recomendações do relatório. 

Resultados Obtidos 
A  Dataprev tem monitorado e acompanhado as acções recomendadas e também realizando 
trabalhos específicos nos sistemas SISOBI,  base de benefícios e no projeto GFIP, posto isso, 
consideramos a recomendação atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 
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Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 - Alterações Contratuais 
A Unidade faça revisão de seus procedimentos de repactuação contratual. 

Providências Adotadas 
Análise do aponte 

Resultados Obtidos 
Do Relatório SFC 114.594 - Avaliação da gestão 2002, constou que "A Empresa se manifestou, 
por meio do Memo nº30, de 10/02/03, que os procedimentos de repactuação contratual, mais 
precisamente sobre a forma de como proceder aos pagamentos a fornecedores quando o caso 
ensejar retroatividade, estão sendo revisados juntamente com a área jurídica da Empresa, 
conforme recomendações SFC, com base no Parecer do Procurador Geral da Fazenda 
Nacional 459/2001, de 15/03/2001, para posterior apreciação e aprovação da Diretoria da 
Empresa."  

Do mesmo relatório, constou o posicionamento da SFC de que: "Os novos procedimentos de 
repactuação serão objeto de análise nos próximos trabalhos de auditoria." Baseado neste 
posicionamento da SFC encaminhamos pelo cancelamento do aponte, até nova manifestação 
daquela Secretaria. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 - Contratos sem Licitação - Xerox 
A Dataprev deve apresentar documento técnico citado no processo que comprove o fato de os 
equipamentos Xerox serem os únicos aptos a se comunicarem com seus sistemas de 
informação. Entendemos também ser necessária declaração da empresa Unisys do Brasil 
Ltda., fornecedora dos citados sistemas, de que os equipamentos Xerox são os únicos capazes 
de se comunicar com os sistemas Dataprev. 

Providências Adotadas 
Proposição de cancelamento deste item 06.05 - 6.2.1.1 

Resultados Obtidos 
O item 06.05 - 6.2.1.1 do Relatório SFC 101.235 está vinculado ao Relatório de Avaliação da 
Gestão 2002 de nº 114.594, item 08.04 - 8.2.1.1, podendo, assim, ser cancelado. 

Setor Responsável: DEST.O - Departamento de Suporte Técnico 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 - Contratos sem Licitação 
Considerando que  a  segunda  contratação  emergencial  se  encerrará  em  25/10/2002, e que 
os valores pagos a maior até essa data atingirão a   cifra   de  R$  5.787.623,74,  a  Dataprev  
deverá  formalizar  as informações   transmitidas  aos  Ministros  integrantes  da  Turma  de 
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Julgamento, evidenciando a necessidade de uma decisão urgente poupando o  crescimento de 
danos ao Erário, bem como evitando a reincidência de contratações emergenciais. 

A Dataprev  deverá  negociar  com  os  consórcios  a  recuperação dos valores  pagos  a  
maior,  independentemente  da  retomada do contrato suspenso,  uma  vez  que  com  relação 
aos serviços, que não podem ser interrompidos,  não  prevalecem  os  fatores  de  risco 
alegados pelos consórcios que influenciariam no pagamento dos acréscimos. 

Quanto  às  justificativas  apresentadas  pelas  Teles  para o aumento praticado,  merece  ser  
efetuada  a  seguinte  análise: em relação às incertezas  dos cenários econômico, cambial e 
tecnológico, bem como às expectativas   de  crescimento  da  demanda,  procede  a  
argumentação apresentada;  a  respeito  da  redução  do  prazo  de  amortização dos 
investimentos (de 3 a 5 anos para 6 a 12 meses), recomendamos que seja elaborada  planilha  
de  custos  formalizando  a amortização citada de forma  a  possibilitar redução dos custos 
quando da celebração de novo contrato que porventura venha a ocorrer. 

Providências Adotadas 
Proposta de cancelamento deste item 06.06.6.2.2.2, face a vinculação ao item 08.05 - 8.2.1.2 
do Relatório SFC 114.594. 

Resultados Obtidos 
"Da análise do memorando DESU.A 079/04 de 04.03.04, temos que:- Para a recomendação de 
número 2 (Negociação para recuperação de valores pagos a maior) - a Dataprev se mantém 
insistente à restituição desses valores, até que algumfator superveniente exija nova avaliação, 
como por exemplo a confirmação da perícia judicial de que os valores da licitação foram 
praticados abaixo do custo de operação.  

Caso essas condições não se concretizem, a Dataprev avaliará a opção de cobrança na esfera 
judicial, desde que convicta do mérito da questão.   

O assunto vem sendo tratado com ampla participação da Alta Direção da Dataprev, 
Departamento de Suprimentos, Departamento de Finanças, Departamento de Redes de 
Telecomunicações e Coordenação Geral de Consultoria Jurídica." 

- Para a recomendação de número 3 (Elaboração de planilha de custos para subsidiar novo 
contrato) - Destaca que se encontram em andamento reuniões junto às Concessionárias, em 
busca do consenso desses demonstrativos e do momento exato do encontro dos valores dos 
contratos emergenciais e das simulações de repactuação do contrato original, para que 
somente então a Dataprev possa calcular as respectivas planilhas de custos." 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 04 - Atuação da DEST/CCE 
Encaminhar ao DEST as informações institucionais e econômico-financeiras da empresa 
(dados cadastrais atualizados e contábeis relativos ao Balanço Patrimonial encerrado em 31 de 
dezembro do ano anterior, além dos seguintes documentos: 

Relatório Anual da Administração; Estatuto Social atualizado; e Demonstrações Contábeis, 
aprovadas pela assembléia geral ordinária, acompanhadas das  notas explicativas e  do 
parecer dos auditores independentes), visando  à  atualização das bases cadastrais  das  
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empresas  estatais federais, mantidas no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - 
MPOG. 

Providências Adotadas 
Conforme consta no Relatório SFC 101.235, A Assessoria da Presidência atendeu à solicitação 
por meio do Ofício PR nº 160/02, de 26/8/2002. 

Resultados Obtidos 
Atendido pelo Ofício PR nº 160/02, de 26/8/2002 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DECT.A - DATAPREV\DAF\DEFI.A 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 05 - Execução das Receitas 
Celebrar termo aditivo ao contrato com o INSS, retirando do âmbito do contrato os serviços 
contemplados no Anexo X. 

Por outro lado, a continuidade do serviço ao MPAS exigirá celebração de contrato entre as 
partes. Caso não haja disponibilidade orçamentária, o MPAS deverá requerê-la junto às 
autoridades competentes. 

Providências Adotadas 
Memo DNG 011, de 13/11/2003 

Resultados Obtidos 
No ofício em referência, o Ministro do MPAS, por meio da Portaria nº 1323, de 30/12/2002, 
atribuiu à Diretoria Colegiada do INSS a competência para autorizar o compartilhamento dos 
instrumentos e sistemas corporativos informatizados aos órgãos integrantes da Estrutura 
Organizacional do MPAS. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 - Alterações Contratuais 
A Unidade deve realizar a repactuação de seus contratos em consonância com a legislação 
vigente, ou seja, sem utilizar índices setoriais como parâmetro de reajuste. 

Providências Adotadas 
Subitem 6.2.4.2 – Repactuação de preços 

O critério para repactuação de preços adotado pela Dataprev foi encaminhado por meio do 
memorando DESU.A nº 313/2002, conforme transcrevemos: 

“As repactuações, quando concedidas, somente são efetuadas decorridos 12 (doze) meses de 
vigência do Contrato, tendo como parâmetros básicos a qualidade dos serviços prestados e os 
preços vigentes no mercado, de acordo com que estabelece a Resolução CCE nº 10, de 08 de 
outubro de 1996, do Ministério do Planejamento e Orçamento e após a solicitação formal do 
fornecedor. 
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Para as repactuações, a premissa é que se obtenha o menor desembolso possível, devendo as 
negociações buscar a manutenção dos preços vigentes ou ainda, quando for o caso, a sua 
redução. 

Nos casos de prestação de serviços, admite-se a aplicação do dissídio da categoria somente 
sobre a parcela de mão-de-obra, quando completados 12 meses de vigência do contrato. 

Os processos de repactuações são instruídos da seguinte forma: 

- informações do gestor atestando a qualidade dos serviços prestados; 

- Convenção Coletiva do Trabalho, para aplicação do aplicação do dissídio da categoria sobre 
a parcela de mão-de-obra; 

- nova planilha de preços; 

- pesquisa de mercado local; 

- pesquisa em órgãos públicos locais; 

- ata de negociação com fornecedor ou outro documento que demonstre  o resultado da 
negociação. 

Os processos de repactuações são submetidos à Coordenação Jurídica para parecer quanto à 
data de aplicabilidade da repactuação pleiteada.  

Esgotadas as negociações com o fornecedor, o resultado é submetido ao Diretor de 
Administração e Finanças para decisão quanto à concessão da repactuação. 

Este critério resultou-se da evolução dos procedimentos administrativos, de forma buscar o 
menor desembolso possível para a Administração e alinhá-los à legislação em vigor.  

No que tange as repactuações constantes dos processos abordados pela SFC, esses e outros 
processos serviram como parâmetros para configuração da necessidade e consequentemente 
da composição de um procedimento padronizado, que ora se adota, todavia, são atos 
passados, anteriores ao critério estabelecido por este DESU.A, não sendo possível a sua 
alteração.   

Resultados Obtidos 
Não Comentada 

Setor Responsável: Dataprev 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 – Contrato MPS 
Deverá ser efetuada alteração contratatual, de forma a ser retirada, do âmbito do contrato, a 
prestação de serviços ao MPAS. 

 Paralelamente, deverá ser firmado instrumento contratual entre a Empresa e o Ministério. 
Caso o Ministério não tenha suficiência orçamentária para respaldar a contratação, deverá 
requerer aprovação de suplementação. 

Providências Adotadas 
Memo DNG 011, de 13/11/2003 
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Resultados Obtidos 
No Ofício em referência, o Ministro do então MPAS, por meio da Portaria 1323, de 30/10/2002, 
atribuiu à Diretoria Colegiada do INSS a competência para autorizar o compartilhamento dos 
instrumentos e sistemas corporativos informatizados aos órgãos integrantes da estrutura 
organizacional do referido Ministério. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 - Extrapolação de Prazos Legais 
Reiteramos a recomendação constante do item 5.1.1 do Relatório de Auditoria nº 087.633 e 
087.634, onde constatou-se idêntica ocorrência,  a saber:  

 "A Unidade deve efetuar planejamento de seus processos licitatórios visando a evitar 
desnecessárias prorrogações de seus contratos, somente utilizando o artigo 57, §  4º, da Lei  
8.666/93, em casos de excepcionalidades devidamente justificáveis. A morosidade da 
administração em iniciar um processo licitatório não justifica  a utilização do artigo  em 
questão."  

Em face deste tipo de ocorrência vir se repetindo ao longo do tempo, recomendamos que  a  
Unidade  faça  revisão de seus controles internos  em  relação  à  vigência contratual e início 
de processos licitatórios. 

Providências Adotadas 
Subitem 6.2.3.1 - Extrapolação de Prazos Legais 

O processo licitatório na Dataprev somente se inicia quando provocado pela demanda de um 
determinado gestor, por intermédio de uma requisição de serviço e/ou material.  

Por força do elevado número de casos que as requisições eram enviadas em desacordo com a 
Resolução PR-2371/2000, instrumento que estabelece prazos para tais demandas, adotamos o 
envio de correspondência padrão de advertência para os gestores quando não cumprem os 
prazos estabelecidos na citada Resolução, sempre copiada para o superior imediato. 

Muito embora a providência tenha surtido resultados sensíveis, recentemente adotamos no 
Departamento de Suprimentos – DESU.A rotina adicional de apoio aos Gestores de Contratos, 
que consiste na verificação mensal de todos os contratos de serviços continuados que estão 
próximos aos seus vencimentos, a nível Brasil. 

Quando constatada a ausência das providências necessárias, de documentação de cessação 
dos serviços, prorrogação ou nova licitação, os gestores são  devidamente acionados para 
emitirem suas requisições, via e-mail, de forma salvaguardar os prazos legais. 

Outro recurso à disposição dos gestores é disponibilizado via Intranet, na página do DESU.A 
ou endereço http://iis_des/DEFIA/NPDIACA/ACHAGESTOR.ASP, contendo as informações 
sobre o prazo de vencimento dos contratos, que pode ser acessada em qualquer local do país.  

Com estas medidas, entendemos estar evidenciada a nossa permanente revisão e evolução de 
nossos controles internos em relação à gestão, vigência dos contratos e início dos processos 
licitatórios.    

Resultados Obtidos 
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Não Comentada 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 - Prorrogação de Prazos Legais 
Recomendamos que a Dataprev faça constar nos Editais/Contratos, na Cláusula específica de 
prazo, a possibilidade de prorrogação. 

Vale ressaltar que a permissão de ampliação de prazos refletirá na alteração de valor global e, 
portanto, na possível mudança da modalidade de licitação a ser realizada. Isto poderá resultar, 
inclusive em um maior grau de competitividade para obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93. 

Providências Adotadas 
Subitem 6.2.3.2 – Prorrogação de Vigência Não Prevista no Contrato Original  

Por tratar-se de assunto de cunho jurídico, a questão foi submetida à Coordenação Jurídica de 
Contratos, tendo aquela área informado que as recomendações da SFC estão sendo 
atendidas, de forma fazer constar em seus Editais/Contratos, na cláusula específica de prazo, 
a cláusula de prorrogação, quando for o caso. 

As modalidades de licitação estão sendo definidas com base no preço estimado multiplicado 
pelo prazo total possível de prorrogação, em atendimento também à outra recomendação da 
SFC, constante do item 6.1.1.1 do presente Relatório. 

Apesar das providências da Dataprev, entendemos ainda ser defensável que na ausência de 
cláusula específica no contrato, a fundamentação para prorrogação encontra-se plenamente 
amparada pela égide da lei 8.666/93. Acreditamos, todavia,  que este procedimento atenderá à 
economicidade e à competitividade de mercado, assim como a SFC, desde que a definição da 
modalidade esteja projetada para o período 48 ou de 60 meses, conforme for o caso.  

Resultados Obtidos 
Conforme documento em referência, a Coordenação Jurídica de Contratos atendeu às 
recomendações da SFC. 

Setor Responsável: Dataprev 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 - Limites à Competitividade 
Sugerimos que quando a proposta desclassificada for a de menor valor, tal como ocorrido, seja 
efetuada pesquisa minuciosa (ex.: por meio de consulta ao  SIASG)  com vista  a  certificar  que 
as outras propostas estão compatíveis  com os valores praticados pelo mercado. Outra 
alternativa seria que a Dataprev, em situações caracterizadas pela impossibilidade de repetir o 
certame, contrate apenas por um período emergencial (máximo de 180  dias)  de  modo  a 
permitir a realização de um novo certame, respeitando o número mínimo  de  3  (três) licitantes 
habilitados, conforme o § 3° do art. 22 da Lei 8.666/93. 

Providências Adotadas 
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Subitem 6.1.2.1 - Adjudicação de Convite com apenas dois licitantes habilitados. 

A fim de atendermos ao Ofício nº 10 de 15/03/2000, do então Ministro da Previdência Social, 
folha 2 da CP, foi emitida a RQ DAF/006/2000 da Diretoria de Administração e Finanças, 
referente à locação de veículos sem motorista. 

No dia 15/05/2000, data da abertura do convite 041/2000, das 13 empresas convidadas e das 8 
que retiraram o edital, somente 3 apresentaram propostas. Conforme Ata de Exame e 
Julgamento das Propostas (fl. 66da CP), uma das empresas foi desclassificadas por 
insuficiência de documentação (CND e CRF). 

O número significativo de empresas que foram convidadas (13), o número de empresas que 
retiraram o convite (8), pelo menor preço encontrar-se abaixo do valor estimado para 
contratação e, por último, a importância e urgência registrada no Ofício do Exmo Sr. Ministro de 
Estrado da Previdência e Assistência Social, foram motivos determinantes para a decisão de 
não se realizar novo certame. 

Em que pese a decisão tomada à época, neste momento, diante da sugestão da SFC, 
constante do relatório que ora respondemos, no sentido de contratar por um período 
emergencial inferior a 180 dias, período suficiente à realização de outra licitação, consideramos 
a recomendação oportuna e será adotada em situação semelhante.  

Resultados Obtidos 
Não Comentada 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 - Processos Licitatórios 
Enquadrar a licitação na modalidade adequada considerando o prazo máximo legal das 
prorrogações  (60  meses),  além de evitar gastos com novas licitações  sempre que o limite for 
atingido. 

Recomenda-se que em futuras licitações seja  adotada a modalidade de  licitação  de  acordo  
com  os  arts.  22 e 23 da Lei 8.666/93, de maneira a evitar que a eventual prorrogação do 
contrato administrativo dela decorrente resulte em valor total do ajuste superior ao permitido 
para a modalidade utilizada.  

Vale ressaltar que existe posicionamento firmado  por  meio  de  Acórdãos do Tribunal de 
Contas da União (n.º 128/99 e 270/02) com esse  entendimento.     

Providências Adotadas 
Subitem 6.1.1.1 - Contratação de Grupos Geradores e Manutenção Corretiva 

No caso em questão, por tratar-se de serviço de engenharia, cujos valores limites das 
modalidades de licitação são diferenciados (R$ 150.000,00), ou seja, maiores que os limites 
para as aquisições de materiais e serviços comuns (R$ 80.000,00), as prorrogações, de fato, 
não extrapolaram a modalidade utilizada, muito embora conste dos contratos que a 
prorrogação poderá ser prorrogada em até 60 meses. 
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A recomendação da SFC, porém, visa a adoção da modalidade de licitação  compatível com o 
total possível de prorrogações, de forma evitar o controle que vem sendo realizado pela 
Dataprev, além de evitar gastos com novas licitações sempre que o limite for atingido.  

Em atendimento ao aponte, reforçado ainda pelos Acórdãos do TCU 128/1999 e 270/2002, o 
procedimento foi submetido e aceito pela área jurídica da Dataprev. A recomendação se 
encontra implementada no Departamento de Suprimentos - DESU.A, já tendo sido adotada 
para análise e decisão de alguns processos da Empresa.  

Resultados Obtidos 
Não Comentada 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 101.235 - 06 - Processos Licitatórios 
A Dataprev deverá envidar esforços para formular e implementar procedimentos que 
contemplem análise prévia das minutas de editais e contratos, buscando eliminar falhas que 
acarretam atrasos nos processos licitatórios e, consequente prejuízo para a empresa. 

Providências Adotadas 
Subitem 6.1.1.2 - Editais com falhas em seus termos que ocasionaram sucessivos recursos 
impetrados pelos licitantes. 

O aponte refere-se ao processo/CP 2000.0303.01 (contratação de serviço de manutenção de 
grupos geradores), convite número 083/2000, tendo sido impugnado por um dos licitantes, por 
força da exigência que constava do item 2.3.13 do projeto básico, que solicitava a 
comprovação de treinamento em eletrônica em pelo menos um dos técnicos das proponentes.  

Muito embora a impugnação tenha sido deferida pela área jurídica da Empresa e o projeto 
básico tenha sofrido ajustes na área técnica, o edital foi novamente publicado 
equivocadamente sem a exclusão do item 2.3.13, acarretando no adiamento da data da 
abertura da licitação. 

A Comissão de Licitações reconheceu o lapso e providenciou a exclusão do item, conforme fax 
encaminhado às licitantes de fl. 453 da CP. Independentemente da questão ocorrida no 
processo analisado, equívoco pouco frequente nos processos licitatórios da Dataprev, o 
Departamento de Suprimentos está empenhado na evolução contínua de interatividade com as 
demais áreas da Empresa, tanto com os requisitantes como também junto às áreas que 
participam direta e indiretamente do processo. 

Essa interação vem surtindo resultados positivos para a Instituição, não só com relação a 
menor incidência de “erros” mas também no que tange à aderência às melhores práticas de 
mercado, padronização, competitividade e menores custos.  

Apesar dessas providências, cabe esclarecer que na grande maioria das vezes, os recursos de 
impugnação são interpostos por empresas que não atendem que quesitos técnicos mínimos 
exigidos, utilizando-se desse artifício para confundir, retardar ou revogar os processos. 

Resultados Obtidos 
Não Comentada 
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Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 05 – Aprimoramento Indicadores de gestão 
A Empresa deverá aprimorar seus indicadores de gestão, recomendação essa que apesar de 
constar dos relatórios anteriores, ainda não foi atendida a contento. 

Deverá, ainda, elaborar novo Plano Estratégico que contemple as novas diretrizes estabelecias 
pelo INSS para, posteriormente, confeccionar plano de ação referente ao exercício 2003. 

Providências Adotadas 
Por orientação gerencial, o ponto está sendo cancelado pelos seguintes motivos: A 
recomendação desse item perdeu a oportunidade, pois trata de período encerrado. Todavia, a 
essência da recomendação busca aperfeiçoar o processo e como tal, pode se aplicado em 
próximos exercícios. 

Desse modo, o objeto recomendado está sendo acompanhado pelos itens 01.1, 02.1; 03.1; 
04.1; 05.1; 06.1; 07.1 ; e  08.1   do Relatório CGU/ SFC nº 208.048/2007  Auditoria de 
Gestão/2007 

Resultados Obtidos 
Pelos motivos apresentados nos resumo da ação, solicito o cancelamento da recomendação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 114.594 - 07 – RH – Retorno empregados cedidos 
Seja providenciado o retorno dos empregados cedidos a entidades inadimplentes e que seja 
dado continuidade ao processo de cobrança. 

Providências Adotadas 
Análise de documento 

Resultados Obtidos 
Segundo o manifestado pela SFC, o aponte em questão não constou do Relatório de Avaliação 
da Gestão de 2003 por possuir caráter orientativo para as próximas auditorias da CGU/RJ, 
além do que, segundo a SFC, "a verificação do cumprimento desta recomendação só poderá 
ser realizada quando da realização de auditoria voltada à avaliação dos procedimentos 
relacionados à cessão de empregados, a ser sugerida à SFC." Desta forma o Grupo Gestão 
Interna encaminhou pelo cancelamento do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRE\.DRE AG. CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 114.594 - 07 – RH – Prorrogações e cancelamentos 
Face ao acima exposto, que pode indicar uma fragilidade da própria Gestão por Projetos, 
recomendamos que a auditoria interna, durante seus trabalhos, avalie os motivos que 
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resultaram no elevado número de prorrogações, bem como as razões dos cancelamentos de 
projetos, o que será verificado em próxima auditoria.  

Providências Adotadas 
Análise de documento 

Resultados Obtidos 
Segundo o manifestado pela SFC, o aponte em questão não constou do Relatório de Avaliação 
da Gestão de 2003 por possuir caráter orientativo para as próximas auditorias da CGU/RJ, 
porém será objeto de verificação nos próximos trabalhos a efetiva realização da referida OS. O 
Grupo Gestão Interna encaminhou pelo cancelamento do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 114.594 - 07 – RH – Equacionamento do déficit 
Implementação de um plano para equacionamento do deficit existente 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev  considerou que a 
recomendação pendente de implementação passará a ser acompanhada pelo item 9.2.1.1 do 
presente relatório. 

Resultados Obtidos 
O ponto passará a ser acompanhado pelo item 9.2.1.1 do relatório da SFC nº 161.025 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos – Nº mínimo licitantes 
A Dataprev deverá atentar para não incorrer na reincidência da impropriedade de conduzir 
processo licitatório sem que esteja presente o n.º mínimo de licitantes habilitados, fato que será 
verificado nos próximos trabalhos de auditoria. 

Providências Adotadas 
Análise de documento 

Resultados Obtidos 
Segundo o manifestado pela SFC, o aponte em questão não constou do Relatório de Avaliação 
da Gestão de 2003 por possuir caráter orientativo para as próximas auditorias da CGU/RJ. A 
SFC alerta a Dataprev para programar-se, de modo a possuir tempo hábil para a realização 
dos devidos certames licitatórios, conforme estabelecido pela Lei 8666/93, sem que seja 
necessária a contratação por dispensa. Informa ainda que o procedimento continuará sendo 
realizado nas próximas auditorias. 
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O Grupo Gestão Interna encaminhou pelo cancelamento do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\.DAF AG. CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos – Exclusividade Xerox 
Em que pese a justificativa apresentada, a ausência de documento comprobatório da situação 
de exclusividade fere o disposto no art. 25 da Lei n.º 8.666/93. Assim, a Dataprev deverá 
apresentar documento técnico citado no processo que comprove o fato de os equipamentos 
Xerox serem os únicos aptos a se comunicarem com seus sistemas de informação. A Dataprev 
deverá, ainda, solicitar declaração da empresa Unisys do Brasil Ltda., fornecedora dos citados 
sistemas, de que os equipamentos Xerox são os únicos capazes de se comunicar com os 
sistemas Dataprev. 

Providências Adotadas 
Análise de documento 

Resultados Obtidos 
Segundo o manifestado pela SFC, o aponte em questão não constou do Relatório de Avaliação 
da Gestão de 2003 por possuir caráter orientativo para as próximas auditorias da CGU/RJ, no 
entanto, informa que o processo cujo objeto é a "Aquisição de Solução de Desenvolvimento, 
Gerenciamento de Impressão, Conversão de Formulários e Suporte Técnico", pelo período de 
12 meses, TP 001/2004, será alvo de análise no próximo trabalho de Auditoria. O Grupo 
Gestão Interna encaminhou pelo cancelamento do aponte. 

Setor Responsável: DEST.O - Departamento de Suporte Técnico 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos – 3ª e 4ª contratações 
Considerando que a 3ª contratação emergencial se encerrou em 25/12/2002, ocorrendo ainda 
a 4ª em 2002, e que os valores pagos a maior em 2002 atingiram o montante de R$ 
6.700.000,00, a Dataprev deverá atualizar o memorial elaborado e encaminhá-lo aos Ministros 
integrantes da Turma de Julgamento, evidenciando a necessidade de uma decisão urgente 
poupando o crescimento de danos ao Erário, bem como evitando a reincidência de 
contratações emergenciais. 

A Dataprev deverá negociar com os consórcios a recuperação dos valores pagos a maior, 
independentemente da retomada do contrato suspenso, uma vez que com relação aos 
serviços, que não podem ser interrompidos, não prevalecem os fatores de risco alegados pelos 
consórcios que influenciariam no pagamento dos acréscimos. 

Quanto às justificativas apresentadas pelas Teles para o aumento praticado, merece ser 
efetuada a seguinte análise: em relação às incertezas dos cenários econômico, cambial e 
tecnológico, bem como às expectativas de crescimento da demanda, procede a argumentação 
apresentada; a respeito da redução do prazo de amortização dos investimentos (de 3 a 5 anos 
para 6 a 12 meses), recomendamos que seja elaborada planilha de custos formalizando a 
amortização citada de forma a possibilitar redução dos custos quando da celebração de novo 
contrato que porventura venha a ocorrer. 
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Providências Adotadas 
Posição da SFC em seu relatório 151.005 - Acompanhamento da Gestão 2004. 

Resultados Obtidos 
A SFC ao analisar o andamento da recomendação 2 - "Negociação para recuperação de 
valores pagos a maior", a única ainda pendente, registra a posição da empresa, conforme a 
seguir: "A Dataprev informou não ter encontrado evidências sustentáveis e fundamentação 
jurídica que ampare a implementação da ação recomendada, razão pela qual considera o 
atendimento prejudicado e impedida a cobrança de tais valores na esfera judicial". Em sua 
conclusão, informa que tendo em vista a determinação 9.2.1, do Acórdão 838/2004 (item 
4.1.1.1 do presente relatório), que questiona a empresa acerca de demonstração da 
compatibilidade dos preços pagos, passaremos a acompanhar o assunto desta recomendação 
por meio do atendimento à referida determinação e consequentes desdobramentos. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\.DAF AG. CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC nº 114.594 - 07 – Gastos com contratações 
1 Tendo em vista que, com apenas 5 das 16 contratações, foram gastos em 2002 R$ 
217.247,13, fazemos as seguintes recomendações: 

-seja solicitado, junto ao INSS, ressarcimento destes valores; e 

-sejam suspensas as contratações. 

Providências Adotadas 
Reiterada cobrança a CGTI/INSS dos valores pelo serviço prestado  (Gerenciador de filas Q-
Matic) pela CE DEFI-036/09 em 13/11/09 

Resultados Obtidos 
A ação adotada pelo DEFI revela que a Dataprev está buscando a finalização do processo e 
até que não haja manifestação do cliente quanto a efetividade da regularização quanto ao 
pagamento do serviço prestado, a recomendação permanecerá como pendente. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEFI 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 114.594 - 10 - Suprimentos – Despesas GT 2002 
Quanto às despesas equivalentes a R$ 167.473,00 realizadas para atender as atividades do 
Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 3.700, atividades essas que, em 09/05/2002, 
passaram a ser o objeto da celebração do Convênio n.º 001/2002, a Dataprev deverá requisitar 
o seu ressarcimento pelo INSS, de acordo com o que versa a Cláusula 5ª desse acordo. 

Providências Adotadas 
Efetuada reiteração de cobrança à CGTI/INSS para pagamento dos serviços prestados - 
ressarcimento de despesas de equipe especializada na área investigativa/Deleprev, atráves da 
CE-DEFI-037/09 de 13/11/09 com valores atualizados. 
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Resultados Obtidos 
As providências adotadas pelo DEFI indicam que a ação de regularização do pagamento pelos 
serviços prestados está em andamento cabendo à Dataprev aguardar manifestação do cliente 
para finalização do processo, devendo assim tal aponte permanecer como pendente. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEFI 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 114.594 - 04 - Atuação da DEST/CCE 
Com base no acima exposto, e, principalmente, no risco potencial da empresa em não ter os 
pleitos de seu interesse atendidos pelo MPOG, a Dataprev deverá zelar pela tempestividade no 
cumprimento aos prazos estabelecidos pelo DEST. 

Providências Adotadas 
Atualização do aponte pelo Relatório SFC 135.231 

Resultados Obtidos 
A SFC foi informada de que a Assessoria da Diretoria de Administração e Finanças informou à 
Auditoria Interna, por meio do memorando nº 028/2003, que o Departamento de Controle - 
DECT.A já cadastrou os documentos referentes ao exercício de 2002 no Sistema de 
Informações das Estatais - SIEST. Desta forma, a SFC se manifestou pelo atendimento da  
recomendação para o exercício de 2002. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 06 - Gestão – Despesas sem respaldo 
A Dataprev deverá efetuar gestão junto ao INSS visando a evitar novas ocorrências de 
despesas sem respaldo orçamentário (dotação), que consideramos irregular, e fere os artigos 
59 e 60 da Lei 4.320/64, estando os gestores responsáveis por tais atos sujeitos às sanções 
estabelecidas no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/00). 
Merece salientar que este procedimento irregular já tinha sido objeto de constatação quando da 
auditoria de Prestação de Contas de 2001 

Providências Adotadas 
Análise de resposta enviada em 18.08.03 

Resultados Obtidos 
Segundo o informado pela DEAC.N em seu memorando 496/03 de 18.08.03, a partir de 
julho/2002, com a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços 047/02, o faturamento da 
Dataprev passou a apresentar um patamar aquém da dotação orçamentária do INSS. Em 
2003, até o presente momento, os Aditivos assinados consistiram basicamente na prorrogação 
do prazo de validade do Contrato, não acarretando por conseguinte mudança na situação do 
faturamento.  
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Por último, informa que está sendo definido o escopo de um Sistema de Gestão Comercial que 
dentre várias funções irá permitir um maior acompanhamento das solicitações de serviços 
frente ao Orçamento disponível pelo Cliente. 

Setor Responsável: Dataprev 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 07 – RH – Comprovante Deslocamentos 
Face o acima exposto, recomendamos que sejam revistos os procedimentos ora adotados, de 
tal forma que voltem a ser exigidos os comprovantes de deslocamentos realizados de taxis, 
quando da requisição de indenização. 

Providências Adotadas 
Atualização do aponte pelo Relatório SFC 135.231/2003 

Resultados Obtidos 
A Secretaria avaliou a nossa última posição mantida em follow up, de que a DELG.A em seu 
memorando nº 144/03, de 16.06.03, atendeu a recomendação com a alteração da norma de 
logística - N/LG/009/01, assinada pela DAF em 31.03.03, e se manifestou pela regularização 
do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 07 – RH – Repasse do patrocinador 
Tendo em vista o disposto no inciso XXXV do artigo 37 do Decreto 4.206 de 23/04/02, que 
define como infração sujeita às penalidades previstas no referido Decreto, "deixar o 
patrocinador ou o instituidor de repassar, no prazo estatutariamente previsto, contribuição ou 
consignação descontada dos participantes", recomendamos que a Entidade envide esforços no 
sentido de regularizar a situação. 

Providências Adotadas 
Atualização do aponte 

Resultados Obtidos 
A SFC em seu relatório 135.231 relata que até o término dos trabalhos de Auditoria o aponte 
permacia pendente. Em 08.12.03, tivemos confirmação de que em 25.11.03 foi pago pela 
Dataprev à PREVDATA, o valor de R$ 33.019,26, referentes aos valores de Contribuição da 
Patrocinadora, competência 12/13º, exercício 2001, conforme Recibo de Pagamento 001/03, 
no valor de R$ 33.019,26. Diante da resolução da pendência quanto ao pagamento dos valores 
em atraso, encaminho pela regularização do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DEFI.A 

Situação: Regularizado 
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Relatório SFC nº 114.594 - 07 – RH – Processos de sindicância 
A Dataprev deverá rever o procedimento adotado na fase de conclusão dos processos de 
sindicância de modo a tornar efetivo o trabalho realizado pelas comissões de sindicância, que, 
por sua parte, deverão atentar para a necessidade de emitir relatórios consistentes e 
conclusivos. No fechamento dos processos, deverá fazer constar documento da empresa 
relatando as deliberações a respeito dos assuntos tratados nas sindicâncias, bem como deverá 
dar plena divulgação a todos os envolvidos. 

Providências Adotadas 
A Empresa instituiu grupo de trabalho pela Resolução nº 2714, de 20/12/2006, para 
estabelecer norma disciplinadora contendo as regras e diretrizes para instituição de Comissão 
de Sindicância, Tomadas de Conta Especial e Processo Administrativo Disciplinar, definindo os 
aspectos operacionais no âmbito da Dataprev. Em 02/04/2007 a Empresa publicou a Norma 
N/JU/001/00 de regime disciplinar sobre  Sindicância. 

Resultados Obtidos 
Com a publicação da Norma N/JU/001/00 a recomendação foi regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGCJ 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos - Bens/Serviços 
A Dataprev deverá manter o novo procedimento implementado, ou seja, a adoção de 
modalidade de licitação compatível com o total possível de prorrogações, que será alvo de 
verificação em futuras auditorias. 

Providências Adotadas 
Análise de documento 

Resultados Obtidos 
A SFC não se manifestou sobre o aponte em seus relatórios de acompanhamento da gestão 
2003 e avaliação da gestão 2003, desta forma encaminhamos pela regularização do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\.DAF AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos – Plano de Trabalho 
A Dataprev deverá providenciar, imediatamente, a elaboração do Plano de Trabalho, uma vez 
que a celebração do convênio de Cooperação entre MPAS e o MJ com a interveniência do 
INSS e da Dataprev deveria ter sido precedida da aprovação desse Plano, conforme dispõe a 
IN/STN n.º 01, de 15/01/97 e o próprio termo do Convênio n.º 001/2002. 

Quanto às despesas equivalentes a R$ 167.473,00 realizadas para atender as atividades do 
Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 3.700, atividades essas que, em 09/05/2002, 
passaram a ser o objeto da celebração do Convênio n.º 001/2002, a Dataprev deverá requisitar 
o seu ressarcimento pelo INSS, de acordo com o que versa a Cláusula 5ª desse acordo. 
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Vale ressaltar que, além desse montante, foram também realizadas as despesas com pessoal 
para atendimento das demandas do Grupo de Trabalho, tendo sido este assunto específico 
tratado no item 7.1.2.1 deste Relatório. 

Providências Adotadas 
Proposição de regularização 

Resultados Obtidos 
Considerando que a recomendação 1 foi atendida, que a cobraça foi efetuada e que o 
ressarcimento do valor esta sendo acompanhado pelo item 07.01 - 7.1.2.1 do Relatório SFC 
114.594, este item pode ser regularizado. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos – Análise prévia minutas 
A Dataprev deverá dar continuidade às ações para formular e implementar procedimentos que 
contemplem análise prévia das minutas de editais e contratos, buscando eliminar falhas que 
acarretam atrasos nos processos licitatórios e, consequente prejuízo para a empresa. 

Providências Adotadas 
Atualização do aponte pelo Relatório SFC 135.231/2003 

Resultados Obtidos 
A SFC em seu relatório 135.231 se manifesta informando que na análise efetuada nos 
processos licitatórios ocorridos no exercício não foi evidenciada este tipo de impropriedade, de 
modo que conclui pela regularização do aponte. 

Setor Res0ponsável: DESU.A - Departamento de Suprimentos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos - Obsolescência 
Esta equipe entende que justamente pelo fato de a Dataprev ser uma empresa que lida 
diretamente com assuntos de informática, e de possuir contratos dependentes de tecnologia, 
deveria constantemente efetuar estudos com vistas a evitar obsolescência tecnológica, 
programando-se para iniciar seus processos licitatórios no momento oportuno e com diretrizes 
atualizadas, sem prejudicar a legalidade à que se submete.  

Entendemos que o rápido avanço tecnológico existente, inclusive, reforça nossas observações, 
pois certamente um contrato voltado à esfera de informática que se estenda por mais de 5 
anos não se mostra adequado ao dinamismo do ambiente no qual a Dataprev se insere. 

Com base no exposto, reiteramos a recomendação constante do item 7.2.2.1 do Relatório de 
Auditoria nº 087.634, onde constatou-se idêntica ocorrência, a saber:"A Unidade deve efetuar 
planejamento de seus processos licitatórios visando a evitar desnecessárias prorrogações de 
seus contratos, somente utilizando o artigo 57, § 4º, da Lei 8.666/93, em casos de 
excepcionalidades devidamente justificáveis. A morosidade da administração em iniciar um 
processo licitatório não justifica a utilização do artigo em questão." 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

180 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Em face deste tipo de ocorrência vir se repetindo ao longo do tempo, recomendamos que a 
Entidade faça revisão de seus controles internos em relação à vigência contratual e início de 
processos licitatórios. A efetividade das providências descritas será avaliada em auditoria 
posterior. 

Providências Adotadas 
Atualização do aponte pelo Relatório SFC 135.231 

Resultados Obtidos 
A SFC analisou em seu relatório 135.231 as respostas fornecidas pelo DESU.A, de que foi 
adotado o procedimento de enviar correspondência de advertência aos gestores que não 
cumprem os prazos estabelecidos na Resolução PR-2371/2000, e de verificação mensal de 
todos os contratos de serviços continuados que estão próximos aos seus vencimentos, para 
acionamento dos gestores para efetivar providências. Diante das respostas oferecidas a SFC 
considerou a recomendação como atendida. 

Setor Responsável: DESU.A - Departamento de Suprimentos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos – Prazos contratuais 
A justificativa apresentada reforça a necessidade de prudência no estabelecimento dos prazos 
contratuais dos serviços cuja descontinuidade possa prejudicar o interesse público, razão pela 
qual recomendamos que a Dataprev faça constar nos Editais/Contratos, na Cláusula específica 
de prazo, a possibilidade de prorrogação. 

Vale ressaltar que a permissão de ampliação de prazos refletirá na alteração de valor global e, 
portanto, na possível mudança da modalidade de licitação a ser realizada. Isto poderá resultar, 
inclusive em um maior grau de competitividade para obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93. 

Providências Adotadas 
Atualização do aponte pelo Relatório SFC 135.231/2003 

Resultados Obtidos 
Conforme consta do relatório SFC 135.231, a recomendação foi acatada pela CGCJ.P que fará 
constar dos editais/contratos, na cláusula específica de prazo, uma cláusula de prorrogação, 
quando for o caso. Desta forma, a Secretaria se manifestou pela regularização do aponte. 

Setor Responsável: DESU.A - Departamento de Suprimentos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos – Condições comerciais 
Em que pese a justificativa citar que a Administração buscava negociação junto a Xerox e que 
essa ação efetivamente resultou em economia, a Dataprev deverá realizar, tempestivamente, 
essa e todas as outras negociações necessárias à obtenção de melhores condições 
comerciais.  

Providências Adotadas 
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Atualização do aponte pelo Relatório SFC 135.231 

Resultados Obtidos 
A avaliação anterior do aponte foi baseada em informações contidas no memorando DESU.A 
262/03 de 16.07.03 que informava sobre rotinas e procedimentos que estavam sendo 
implementados de forma a atender as recomendações da SFC. A Secretaria em seu Relatório 
SFC 135.231 avaliou o aponte e considerou a recomendação atendida. 

Setor Responsável: DESU.A - Departamento de Suprimentos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 08 - Suprimentos – Projetos - IBQN 
A justificativa apresentada demonstra que, à época da execução dos projetos pelo IBQN, a 
área responsável pela gestão do contrato não reuniu a documentação necessária ao 
acompanhamento e à fiscalização dos serviços prestados. Tem-se, portanto, informações no 
processo - como por exemplo, o total de homem-dia alocado no projeto, em desacordo com o 
previsto no contrato; valor atribuído às despesas com passagens e diárias sem a devida 
comprovação das que efetivamente ocorreram – que não puderam ser monitoradas pois a 
Empresa não realizou um acompanhamento adequado. 

Com base no exposto, a Dataprev deverá atentar para o adequado acompanhamento da 
execução física dos objetos contratados, designando fiscal para os contratos de modo que 
objeto efetivamente executado possa ser analisado, qualitativa e quantitativamente, face o 
acordado. 

Providências Adotadas 
Análise de resposta 

Resultados Obtidos 
A SFC entende que o novo procedimento determinado pela DAF atende à recomendação 
expedida pela CGU/RJ. A efetiva  utilização do novo controle será alvo de verificação nas 
próximas auditorias. 

Setor Responsável: DAF AG. CGU/SFC - Aguardando decisão da CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 114.594 - 10 - Suprimentos – Valores pagos a maior 
A Dataprev deverá negociar com os consórcios a recuperação dos valores pagos a maior, 
independentemente da retomada do contrato suspenso, uma vez que com relação aos 
serviços, que não podem ser interrompidos, não prevalecem os fatores de risco alegados pelos 
consórcios que influenciariam no pagamento dos acréscimos. 

Providências Adotadas 
A Dataprev vem pautando as sucessivas contratações emergenciais com as operadoras de 
Telecomunicações com base na política de preços traçada pela FIA/USP, conforme 
demonstrado da planilha de evolução financeira elaborada pelo Departamento Financeiro da 
Dataprev, cujo objetivo é obter desembolso equivalente aos valores contratados em 2001. Com 
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a recente decisão do TRF da 2a. Região, sendo mantida através de decisão monocrática do 
Ministro Luiz Fux do STJ, que reformou a decisão de suspensão dos contratos celebrados em 
2001, publicada no DOU em 21/09/2005, a Dataprev estará levantando os valores pagos nos 
contratos emergenciais para fins de comparação dos valores resultantes das licitações, para 
eventual cobrança, após Decisão do Mérito a Ação Judicial, cujo prazo dependerá da sentença 
de mérito a ser proferida pela 9a. Vara Federal da Seção judiciária do Rio de Janeiro, sendo 
que o referido processo foi objeto de perícia, estando Concluso ao Meritíssimo Juiz para 
decisão desde outubro de 2005, sendo que esta decisão já se encontra tramitando nesse Juízo 
desde abril de 2001, sem que nenhuma decisão definitiva a respeito da matéria tenha sido 
proferida. O que ocorreu em 2001 foi a concessão de uma liminar. Após este fato, não houve 
mais nenhuma decisão. 

Resultados Obtidos 
Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 01 - Atuação da Auditoria Interna 
Estudar a possibilidade de implementar os indicadores sugeridos pela SFC, para que se efetue 
uma efetiva análise da gestão econômica da qualidade da Auditoria. 

Abordagens sugeridas pela SFC: 

 

1) Em termos de eficácia da auditoria: Recomendações implantadas em relação aos pontos de 
controle constatados; 

2) Em termos de eficiência da auditoria: Processos auditados em relação aos processos 
existentes, e horas de auditoria gastas em relação aos pontos de controle constatados; 

3) Em termos de produtividade: Tempo de auditoria em campo em relação à quantidade de 
auditores disponíveis. 

Providências Adotadas 
Cancelamento do aponte por não ter sido mencionado no Relatório de Avaliação da Gestão 
2003 da SFC nº 139.817 

Resultados Obtidos 
Segundo a Equipe de Auditoria da SFC, as recomendações do Relatório de Acompanhamento 
da Gestão (135.231) que não constarem do Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão de 
2003 (139.817) devem ser baixados por terem sido atendidas ou por possuírem caráter 
orientativo.  

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Cancelado 
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Relatório SFC Nº 135.231 - 01 - Atuação da Auditoria Interna 
A Auditoria Interna da Dataprev deve estudar a possibilidade de complementar seus 
indicadores de desempenho estabelecendo novos índices e metas a serem alcançadas. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
O aponte foi cancelado e substituído pelo item nº 4.2.3 - Atuação da Auditoria Interna - sub-
item 4.2.3.1 - 6 - recomendação nº um (1) - Benefícios da Auditoria Interna - Indicador de 
Eficiência do Relatório de Avaliação da Gestão/2003 nº 139.817, da SFC. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\.PR AG. CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 01 - Atuação da Auditoria Interna 
 A Dataprev deve adequar sua estrutura e processos internos de modo a atender 
tempestivamente às recomendações das auditorias interna e externa. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
O aponte foi cancelado e substituído pelo item nº 4.2.3 - Atuação da Auditoria Interna - sub-
item 4.2.3.1 - 6 - recomendação nº dois (2) - Benefícios da Auditoria Interna - Atendimento às 
Recomendações, do Relatório de Avaliação da Gestão/2003 nº 139.817, da SFC. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 01 - Atuação da Auditoria Interna 
A Auditoria Interna deve confrontar o atingimento dos objetivos traçados, em termos de 
treinamentos, quando da elaboração do RAAAI, indicando as dificuldades e eventualidades que 
não permitiram o cumprimento das metas estipuladas. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
O aponte foi cancelado e substituído pelo item nº 4.2.3 - Atuação da Auditoria Interna - sub-
item 4.2.3.1 - 6 - recomendação nº três (3) - Benefícios da Auditoria Interna - Elaboração do 
RAAAI - Treinamentos, do Relatório de Avaliação da Gestão/2003 nº 139.817, da SFC. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Cancelado 
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Relatório SFC Nº 135.231 - 01 - Atuação da Auditoria Interna 
A Auditoria Interna deve verificar a ocorrência de fracionamento de despesa em seus trabalhos 
de auditoria em contratos de materiais e serviços. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
O aponte foi cancelado e substituído pelo item nº 4.2.3 - Atuação da Auditoria Interna - sub-
item 4.2.3.1 - 6 - recomendação nº quatro (4) - Benefícios da Auditoria Interna - Contratos de 
materiais e serviços, do Relatório de Avaliação da Gestão/2003 nº 139.817, da SFC. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 01 - Atuação da Auditoria Interna 
A Auditoria Interna deve destacar em seu RAAAI os ganhos financeiros advindos de economias 
de custos/despesas a serem alcançados com a implementação de suas recomendações e de 
descoberta de raudes, desperdícios, omissões em decorrência dos trabalhos realizados.  

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
O aponte foi cancelado e substituído pelo item nº 4.2.3 - Atuação da Auditoria Interna - subitem 
4.2.3.1 - 6 - recomendação nº seis (6) - Benefícios da Auditoria Interna - Elaboração do RAAAI 
- Ganhos Financeiros, do Relatório de Avaliação da Gestão/2003 nº 139.817, da SFC. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 03 - Eficácia dos Processos Gerenciais 
1 - Identificar no Planejamento Estratégico os objetivos e prioridades operacionais formalmente 
assumidos pelos gestores da Dataprev, a fim de que os mesmos possam ser cotejados com as 
realizações do mesmo período. 

2 - Implementar o PlanEP 2004/2007 de forma sedimentada, de modo que eventuais 
alterações de cenários ensejem apenas atualização do planejamento e da gestão estratégica 
da Empresa, ao invés da sua substituição por um novo plano. 

3 - Providenciar para que os prazos estipulados para a conclusão das etapas do PlanEP 
2004/2007 sejam cumpridos com vistas a emitir os documentos balizadores do referido 
Planejamento Estratégico. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
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O aponte foi cancelado e substituído pelo item nº 5.1.1 - Eficácia dos Processos Gerenciais - 
sub-item 5.1.1.1 - Ausência de Planejamento Estratégico Consistente do Relatório de Avaliação 
da Gestão/2003 nº 139.817, da SFC. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\SUOP.P 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 04 - Concurso Público 
Providenciar para que a Dataprev deixe de contratar serviços de terceiros para a realização de 
atividades fim da Empresa, considerando as seguintes alternativas para suprir suas 
necessidades de recursos humanos: 

 

1) Realizar concurso público, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal; e/ou 

2) Capacitar tecnicamente o seu corpo funcional para desempenhar as atividades necessárias 
ao atendimento de seus clientes; e/ou 

3) Contratar a mão-de-obra diretamente pelo cliente da Dataprev, por meio de procedimento 
licitatório 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
Cancelado e substituído pelo item nº 07.2 - 7.1.2.1  do Relatório da SFC de Avaliação da 
Gestão/2003 nº 139.817. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRE 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 05 - Processos e Sindicâncias 
Elaborar instruções e procedimentos para disciplinar o processo de sindicância, de modo a 
tornar efetivo o trabalho realizado pelas comissões de sindicância. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
O aponte foi cancelado e substituído pelo item nº 7.3.1 - Processos e Sindicâncias - sub-item 
7.3.1.1 - Queda do Sistema nos dias 22 e 23/04/2003, do Relatório de Avaliação da 
Gestão/2003 nº 139.817, da SFC. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGCJ.P 

Situação: Cancelado 
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Relatório SFC Nº 135.231 - 06 - Processos Licitatórios - Formalização 
Concluir o procedimento licitatório em andamento antes do término de vigência do contrato 
emergencial com a empresa COBRA. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
Cancelado e substituido pelo item nº 08.xx- 8.1.1.1  do Relatório da SFC de Avaliação da 
Gestão/2003 nº 139.817. 

Setor Responsável: .DAF AG. CGU/SFC - Aguardando decisão da CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 06 - Processos Licitatórios - Formalização 
Adequar o processo de compras para que as estimativas e justificativas de preços constantes 
das CP's sejam baseadas em consultas/pesquisas de preço, conforme estabelece a Lei 
8.666/93.  Para tal, pode acessar o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - 
SIASG, para efetuar pesquisa dos preços praticados na Administração Pública; consultar 
formalmente outras Unidades que façam uso de contratação com objeto similar; ou solicitar 
orçamentos a empresas que prestem semelhante serviço no mercado, anexando todos os 
documentos pertinentes ao processo. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte 

Resultados Obtidos 
Cancelado e substituído pelo item n.º 08 .07 - 8.1.1.2 do Relatório da SFC de Avaliação  da 
Gestão/2003 n.º 139.817. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 06 - Processos Licitatórios - Formalização 
Nos processos de compra observar atentamente as orientações da Lei 8.666/93, 
especialmente quanto à devida numeração processual (artigo 38, caput), à requisição da 
contratação (artigo 38, inciso XII), à publicação do extrato de dispensa e inexigibilidade (artigo 
26, caput), à garantia prestada (artigo 38, inciso XII), ao parecer jurídico (artigo 38, inciso VI) e 
às demais publicações necessárias (artigo 38, inciso XI). 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte. 

Resultados Obtidos 
Cancelado e substituído pelo item n.º 08.08 - 8.1.1.3 do Relatório da SFC de Avaliação da 
Gestão/2003 n.º 139.817. 
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Setor Responsável: .DAF AG. CGU/SFC - Aguardando decisão da CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 06 - Processos Licitatórios - Formalização 
Nos processos de compra observar atentamente as orientações da Lei 8.666/93, 
especialmente quanto à devida numeração processual (artigo 38, caput), à requisição da 
contratação (artigo 38, inciso XII), à publicação do extrato de dispensa e inexigibilidade (artigo 
26, caput), à garantia prestada (artigo 38, inciso XII), ao parecer jurídico (artigo 38, inciso VI) e 
às demais publicações necessárias (artigo 38, inciso XI). 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte. 

Resultados Obtidos 
Cancelado e substituído pelo item n.º 08.08 - 8.1.1.3 do Relatório da SFC de Avaliação da 
estão/2003 n.º 139.817. 

Setor Responsável: .DAF AG. CGU/SFC - Aguardando decisão da CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 07 - Contratos sem licitação 
1) Emitir orientação formal aos Escritórios Estaduais acerca da necessidade de que, nos casos 
de contratações por inexigibilidade, a Empresa certifique-se da real inviabilidade de 
competição.  

2) Rever os procedimentos internos de contratação de obras, compras e serviços, uma vez que 
a morosidade operacional existente está ocasionando transgressão aos ditames legais 
previstos na Lei 8.666/93. 

Providências Adotadas 
Explicações e Justificativas - Memo DESU.A 141/2004 de 29.04.2004 

Resultados Obtidos 
Cancelado e substituído pelo item n.º 08.11 - 8.2.1.1  do Relatório da SFC de Avaliação da 
Gestão/2003 n.º 139.817. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 07 - Contratos sem licitação 
1) Adequar os procedimentos internos para contratação emergencial por dispensa de licitação 
de modo a atender aos ditames estabelecidos na Lei 8.666/93, dispensando o devido certame 
licitatório exclusivamente nas situações previstas na Lei, efetivamente comprovando a 
utilização da exceção à regra.  

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

188 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

2) Adequar os controles internos de modo a usufruir de benefícios previstos contratualmente, 
como é o caso da bonificação dos contratos de seguro referente à distribuição do excedente 
técnico. 

3) Verificar meios legais para obter as bonificações de contratos anteriores. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte. 

Resultados Obtidos 
Cancelado e substituído pelo item n.º 08.12 - 8.2.1.2  do Relatório da SFC de Avaliação da 
Gestão/2003 n.º 139.817. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 07 - Contratos sem licitação 
1) Adequar os procedimentos e controles internos para que os procedimentos licitatórios se 
iniciem com antecedência compatível com a agilidade de cada unidade demandante, de modo 
a que não haja reincidência de situação como a que ocorreu no ESGO.P, em que um serviço 
de natureza continuada teve que ser contratado por 2 sucessivos processos de dispensa de 
licitação. 

2) Adequar os procedimentos e controles internos para que a assinatura das partes 
contratadas  seja obtida  tempestivamente, para que a Empresa não incorra em situação que 
caracterize prestação de serviço sem cobertura contratual. 

Providências Adotadas 
Solicitação de cancelamento do aponte. 

Resultados Obtidos 
Cancelado e substituído pelo item n.º 08.09 - 8.1.1.4  do Relatório da SFC de Avaliação da 
Gestão/2003 n.º 139.817. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\.DAF AG. CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 08 - Fiscalização Interna de Contratos 
1) Adequar os controles internos referentes à gestão de contratos, de modo a efetuar 
mensalmente o cotejamento entre os valores cobrados pela FENEIS e os valores efetivamente 
pagos aos prestadores de serviço.  

2) Apensar ao processo CP 1999.0138.01 a documentação que comprove a necessidade de 
repactuação dos valores relativos a vale-transporte em 107%, conforme concedido na 
assinatura do 3º termo aditivo. 

Providências Adotadas 
Explicações e Justificativas - Memo DESU.A 141/2004 de 29.04.2004 
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Resultados Obtidos 
Cancelado e substituído pelo item n.º 08.13 - 8.2.2.1 do Relatório da SFC de Avaliação da 
Gestão/2003 n.º 139.817. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A - DATAPREV\DRE\DERH.R 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 09 - Extrapolação - Prazos de Contratos 
Adequar os procedimentos e controles internos de modo a atender aos ditames estabelecidos 
na Lei 8.666/93, somente efetuando prorrogação contratual com base no § 4º, do artigo 57, da 
referida Lei, em caráter excepcional, na ocorrência de situações não previsíveis. 

Providências Adotadas 
Memo. nº 141/2004 de 29/04/2004 - Justificativas e Explicações 

Resultados Obtidos 
Cancelado e substituído pelo item n.º 08.14 - 8.2.3.1 do Relatório da SFC de Avaliação da 
Gestão/2003 n.º 139.817. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\.DAF AG. CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 135.231 - 02 - Avaliação dos Controles Internos 
O DESU.A deve promover o aprimoramento de seus controles internos e integrar os seus 
sistemas de modo a evitar as inconsistências observadas. 

Providências Adotadas 
A avaliação da CGU (Relatório nº 139.817) considera que a Dataprev vem adotando as 
medidas necessárias ao aprimoramento de seus controles internos, os quais serão 
naturalmente observados em outras oportunidades.   

Resultados Obtidos 
O aponte foi considerado regularizando pela SFC e a Auditoria Interna deverá registrar,  no 
término das averiguações decorrentes da OS nº 22/04, o parecer da conformidade dasmedidas 
necessárias para o aprimoramento dos controles. 

Setor Responsável: COAO.P - Coordenação de Auditoria Operacional-administrativa 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 04 - Formalização da Prestação de Contas 
A Dataprev deve aprimorar seu Relatório de Gestão informando as metas previstas X 
realizadas, com destaque aos atributos: especificação, quantidade, prazo, custos/gastos e 
vínculo com os objetivos, atendendo às diretrizes estabelecidas na IN TCU Nº 12/96 e 
fornecendo elementos que subsidiem a emissão de opinião quanto à eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade da gestão retratada. 
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Providências Adotadas 
O item foi substituído pelo item 5.1.1.1 do Relatório da SFC nº 161.025 

Resultados Obtidos 
O item foi substituído pelo item 5.1.1.1 do Relatório da SFC nº 161.025 

Setor Responsável: SUOP.P - Superintendência de Organização e Planejamento 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 07 - Processos e Sindicâncias 
1 - Elaborar cronograma físico-financeiro elencando as ações recomendadas pela Comissão de 
Sindicância instituída pela RS PR n.º 2519/2003 de 06/05/03, com o objetivo de apurar o mau 
funcionamento de sistemas da Dataprev nos dias 22 e 23 de abril de 2003, que foram 
consideradas pela Comissão como de implantação imediata.  

2 - O referido cronograma deverá ser quinzenalmente atualizado, sendo objeto de análise pelo 
Conselho de Administração. 

Providências Adotadas 
Este assunto está sendo tratado pelo Rel. de Auditoria de Gestão nº 189.533 item 5.1  

Resultados Obtidos 
Considerando que tal assunto foi objeto de avaliação no citado relatório, solicito o 
cancelamento do ponto. Esta matéria será acompanhada através do Rel. SFC 189.533. 

Setor Responsável: .DOP AG. CGU/SFC 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 – PlanEP – Prioridades operacionais 
1 - Identificar no Planejamento Estratégico os objetivos e prioridades operacionais formalmente 
assumidos pelos gestores da Dataprev, a fim que os mesmos possam ser cotejados com as 
realizações do mesmo período. 

2 - Implementar o PlanEP 2004/2007 de forma sedimentada, de modo que eventuais 
alterações de cenários ensejem apenas atualização do planejamento e da gestão. 

3 - Providenciar para que os prazos estipulados para a conclusão das etapas do PlanEP 
2004/2007 sejam cumpridos com vistas a emitir os documentos balisadores do referido 
Planejamento Estratégico. 

Providências Adotadas 
Por orientação gerencial, o ponto está sendo cancelado pelos seguintes motivos: 

Os itens 2 e 3 da recomendação não há como atender, pois trata-se de recomendação para o 
período de 2004 a 2007. A recomendação perdeu a oportunidade. 

O item 1 da recomendação é aperfeiçoamento do processo, que está sendo recomendado 
03.1; 05.1; e 08.1 do Relatório CGU/ SFC nº 208.048/2007  Auditoria de Gestão/2007. 
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Resultados Obtidos 
Pelos motivos apresentados nos resumo da ação, solicito o cancelamento da recomendação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processos Licitatórios - Cobra/Unisys 
A Dataprev deve envidar esforços para concluir o desenvolvimento do seu Plano de Migração 
tecnológica, em atendimento à Decisão 1.459/2002. 

Providências Adotadas 
O Plano de Modernização Tecnológica foi produzido e encaminhado pela Dataprev, para 
diversos órgãos interessados, por meio dos documentos abaixo relacionados. 

. Ofício/PR/N.º 526/2006, de 12/12/2006, para o MPU/DF - Dra. Raquel Branquinho; 

. Ofício N.º 290/2006/SECE, de 30/12/2006, para o SE/MPS - Dr. Carlos Eduardo Gabas; 

. Ofício N.º 038/2007/PR/2006, de 07/01/2007, para a CGU/DF - Dr. Ronald da Silva  Balbe;  

. Ofício/PR/N.º 525/2006, de 12/12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT - Dr. Francisco Carlos 
Ribeiro de Almeida; 

. Ofício/PR/N.º 502/2006, de 29/11/2006, para o MPS-Secretaria Executiva, Dr. Carlos Eduardo 
Gabas; 

. Ofício/N.º 263/2006/SECE, de 04 /12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT - Dr. Márcio  Emmanuel 
Pacheco;  

. Ofício/N.º 262/2006/SECE, de 04/12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT - Dr. Francisco Carlos 
Ribeiro de Almeida;  

. Ofício/N.º 293/2006/SECE, de 29/12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Ernesto Carneiro 
Preciado;  

. Ofício/N.º 292/2006/SECE, de 29/12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Guilherme  Fernando 
Scandelai; e,  

. Ofício/N.º 291/2006/SECE, /12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Rodrigo Láurence Bezerra 
Marques. 

A DATAPREV/DRD/CGIM e a DATAPREV/DRD/CGMS, respectivamente, por meio dos 
Memorandos CGIM nº 014/07, de 09/03/07 e DRD/CGMS nº 004/07, de 01/03/07, requisitaram 
à DATAPREV/CGAU a regularização do ponto pendente do Relatório SFC nº 147.757/2004, 
referente à elaboração, pela Dataprev, de um Plano de Migração de Sistemas para plataforma 
aberta, alegando que "o documento Plano de Soluções e Serviços - PSS/MT, editado 
mensalmente, atende à demanda da SFC sobre o Plano de Migração". 

A DATAPREV/CGAU solicitou, em 15/03/07, análise da CGU/DF, responsável pela elaboração 
do Relatório de Auditoria SFC nº 147.757/2004, que se posicionou, por email, informando que 
"o Plano de Modernização Tecnológica responde ao item do relatório n.º 147757/2004, mas há 
necessidade de esclarecer o processo de desativação dos sistemas legados e da plataforma 
UNISYS, a manutenção das plataformas existentes até a operacionalização dos novos 
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serviços, a atualização dos demais sistemas que não estão englobados pela fábrica de 
software, que não está claro no processo, estando limitado ao NMG.". 

Resultados Obtidos 
O PMT (e não somente o PSS) responde à recomendação da CGU. A regularização do aponte 
está condicionada à complementação das informações solicitadas pela CGU/DF à Dataprev e à 
correspondente avaliação da CGU/DF. Em razão de duplicidade de recomendações, este 
aponte será acompanhado pela Decisão TCU nº 1459/2002 item. 

Setor Responsável: DATAPREV\DOP 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processos Licitatórios - Cobra/Unisys 
A Dataprev deve envidar esforços para concluir o desenvolvimento do seu Plano de Migração 
tecnológica, em atendimento à Decisão 1.459/2002. 

Providências Adotadas 
O Plano de Modernização Tecnológica foi produzido e encaminhado pela Dataprev, para 
diversos órgãos interessados, por meio dos documentos abaixo relacionados. 

. Ofício/PR/N.º 526/2006, de 12/12/2006, para o MPU/DF - Dra. Raquel Branquinho; 

. Ofício N.º 290/2006/SECE, de 30/12/2006, para o SE/MPS - Dr. Carlos Eduardo Gabas; 

. Ofício N.º 038/2007/PR/2006, de 07/01/2007, para a CGU/DF - Dr. Ronald da Silva Balbe;  

. Ofício/PR/N.º 525/2006, de 12/12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT - Dr. Francisco Carlos 
Ribeiro de Almeida; 

. Ofício/PR/N.º 502/2006, de 29/11/2006, para o MPS-Secretaria Executiva, Dr. Carlos Eduardo 
Gabas; 

. Ofício/N.º 263/2006/SECE, de 04 /12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT - Dr. Márcio  Emmanuel 
Pacheco;  

. Ofício/N.º 262/2006/SECE, de 04/12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT - Dr. Francisco Carlos 
Ribeiro de Almeida;  

. Ofício/N.º 293/2006/SECE, de 29/12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Ernesto Carneiro  
Preciado;  

. Ofício/N.º 292/2006/SECE, de 29/12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Guilherme Fernando 
Scandelai; e,  

. Ofício/N.º 291/2006/SECE, /12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Rodrigo Láurence Bezerra 
Marques. 

A DATAPREV/DRD/CGIM e a DATAPREV/DRD/CGMS, respectivamente, por meio dos 
Memorandos CGIM nº 014/07, de 09/03/07 e DRD/CGMS nº 004/07, de 01/03/07, requisitaram 
à DATAPREV/CGAU a regularização do ponto pendente do Relatório SFC nº 147.757/2004, 
referente à elaboração, pela Dataprev, de um Plano de Migração de Sistemas para plataforma 
aberta, alegando que "o documento Plano de Soluções e Serviços - PSS/MT, editado 
mensalmente, atende à demanda da SFC sobre o Plano de Migração". 
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A DATAPREV/CGAU solicitou, em 15/03/07, análise da CGU/DF, responsável pela elaboração 
do Relatório de Auditoria SFC nº 147.757/2004, que se posicionou, por email, informando que 
"o Plano de Modernização Tecnológica responde ao item do relatório n.º 147757/2004, mas há 
necessidade de esclarecer o processo de desativação dos sistemas legados e da plataforma 
UNISYS, a manutenção das plataformas existentes até a operacionalização dos novos 
serviços, a atualização dos demais sistemas que não estão englobados pela fábrica de 
software, que não está claro no processo, estando limitado ao NMG.". 

Resultados Obtidos 
O  PMT (e não somente o PSS) responde à recomendação da CGU. A regularização do aponte 
está condicionada à complementação das informações solicitadas pela CGU/DF à Dataprev e à 
correspondente avaliação da CGU/DF. Em razão de duplicidade de recomendações, este 
aponte será acompanhado pela Decisão TCU nº 1459/2002  item   

Setor Responsável: DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 10 - Atuação - Unidades da SFC 
A Dataprev deve adotar medidas de âmbito interno que permitam o atendimento tempestivo às 
determinações do TCU. 

Providências Adotadas 
A recomendação passou a ser acompanhada através do Relatório nº 161025 - 
Acompanhamento da Gestão 2004, ítem 4.2.6.1  

Resultados Obtidos 
Ponto cancelado tendo em vista o acompanhamento desta recomendação pelo Relatório nº 
161025 -  Acompanhamento da Gestão 2004 , ítem 4.2.6.1    

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 11 - Controles - Atendim. recomendações 
A Dataprev deve adequar sua estrutura e processos internos de modo a atender 
tempestivamente às recomendações das auditorias interna e externa. 

Providências Adotadas 
Esta recomendação será acompanhada através do ponto 04.1 - 4.2.6.1. do Relatório nº 
161.025 Acompanhamento da Gestão 2004 

Resultados Obtidos 
Aponte cancelado face a acompanhamento executado através do ponto 04.1 - 4.2.6.1. do 
Relatório nº 161.025 Acompanhamento da Gestão 2004     

Setor Responsável: DATAPREV\PR\SECE 

Situação: Cancelado 
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Relatório SFC Nº 139.817 - 04 – Contribuição Asses. G. Riscos MPS 
A Dataprev deve fazer gestão junto ao MPS para que a Assessoria de Gerenciamento de 
Riscos do MPS participe das reuniões da CGAU.P com a Auditoria Interna do INSS, face à 
relevância da contribuição que a Assessoria  pode dar ao fórum de auditoria interna sugerido 
pelo Conselho de Administração,  

Providências Adotadas 
Esta necessidade foi assistida mediante a edição da Portaria PT/GM/MPS nº 1.186, de 03 de 
novembro de 2004, publicada no DOU, de 04 novembro de 2004, que criou o Comitê de 
Controle Interno da Previdência Social do qual é membro integrante o Assessor de 
gerenciamento de Risco do MPS. 

Resultados Obtidos 
O Relatório CGU/RJ nº 17444, que trata dos exames realizados sobre os atos e consequentes 
fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2005 a 31/12/2005 sob responsabilidade dos 
dirigentes da Dataprev, considerou a recomendação atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 04 – Acompanhamento deliberações 
A Dataprev deve viabilizar a implantação da Sistemática de Acompanhamento das 
deliberações pelos órgãos colegiados e sanar as dificuldades elencadas na Nota Técnica 
CGAU.P Nº 01/2003. 

Providências Adotadas 
Complementação da adoção de medidas contidas na Nota Técnica nº 01 de de 15 de outubro 
de 2003 - implementação de gratificação técnica. 

Resultados Obtidos 
Do Plano de Providências encaminhado à CGU/RJ, a Auditoria Interna da Dataprev informou 
que dentre as dificuldades operacionais elencadas pela auditoria, objeto da Nota Técnica nº 01, 
de 15 de outubro de 2003 podemos informar que: 

1- Os investimentos em infraestrutura de informática foram atendidos pela Empresa no decorrer 
do exercício de 2005. 

2- A contratação de recursos qualificados para recompor a equipe de auditores, mediante a 
realização de concurso público, também teve seu atendimento no final do ano de 2006. 

3- A criação de uma área de gestão interna na estrutura da Auditoria Interna, para tratar, em 
especial, do acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração, 
do Conselho Fiscal, TCU, da SFC, das Comissões de Sindicâncias, dos Grupos de Trabalho, 
do atendimento ao Ministério Público Federal, a Polícia Federal e efetuar a gestão do aplicativo 
AUDIN, dependia necessariamente da recomposição do quadro de auditores, que ocorreu no 
final do ano de 2007.  

4- Quanto a remuneração técnica gratificada, e/ou gratificação por produtividade ou outra forma 
diferenciada de remuneração pelo desempenho da função auditoria, já está considerado e 
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aprovado no PCS que encontra-se em fase de implantação, já tendo inclusive sido amplamente 
divulgado ao corpo funcional em comunicados e em apresentações. Diante disso consideramos 
que todos os aspectos para atendimento à ação recomendada foram contemplados, estando 
desta forma regularizado o aponte. 

Setor Responsável: CA\CGAU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 04 – Auditoria – Indicador de eficiência 
A Auditoria Interna deve aprimorar seu indicador de eficiência demonstrando a cobertura do 
ciclo de auditoria do exercício em cumprimento ao artigo 6º, da IN CGU Nº 02/02). 

Providências Adotadas 
OFÍCIO PR Nº 52/2004, de 29/06/2004 

Resultados Obtidos 
A SFC considerou, em seu Relatório SFC de Acompanhamento da Gestão nº 151.005, 
adequados os instrumentos utilizados além de ressaltar que vêm contribuindo para a devida 
realização dos trabalhos da auditoria. Com base na análise da resposta fornecida pela 
Auditoria Interna e na avaliação da SFC, em seu relatório, considero o aponte regularizado. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 04 – Adequação - Estrutura e Processos 
A Dataprev deve adequar sua estrutura e processos internos de modo a atender às 
recomendações das auditorias interna e externa. 

Providências Adotadas 
OFÍCIO PR Nº 52/2004, de 29/06/2004 

Resultados Obtidos 
A SFC considerou, em seu Relatório de Acompanhamento da Gestão nº 151.005, adequados 
os instrumentos utilizados além de ressaltar que vêm contribuindo para a devida realização dos 
trabalhos da auditoria. Com base na análise da resposta fornecida pela Auditoria Interna e na 
avaliação da SFC, em seu relatório, considero o aponte regularizado 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 04 – Auditoria - Diversos 
A Auditoria Interna deve: 

- confrontar o atingimento dos objetivos de treinamentos traçados, quando da elaboração do 
RAAAI, indicando as dificuldades que não permitiram o cumprimento das metas estipuladas; 

- informar o quantitativo de horas executadas com o procedimento de atualização tecnológica. 
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Providências Adotadas 
OFÍCIO PR Nº 052/2004, de 29/06/2004 

Resultados Obtidos 
A SFC considerou, em seu Relatório de Acompanhamento da Gestão nº 151.005, adequados 
os instrumentos utilizados além de ressaltar que vêm contribuindo para a devida realização dos 
trabalhos da auditoria. Com base na análise da resposta fornecida pela Auditoria Interna e na 
avaliação da SFC, em seu relatório, considero o aponte regularizado 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 04 – Auditoria – Fracionamento de despesa 
A Auditoria Interna deve verificar a ocorrência de fracionamento de despesa em seus trabalhos 
de auditoria em contratos de materiais e serviços. 

Providências Adotadas 
OFÍCIO PR Nº 052/2004, de 29/06/2004 

Resultados Obtidos 
A SFC considerou, em seu Relatório de Acompanhamento da Gestão nº 151.005, adequados 
os instrumentos utilizados além de ressaltar que vêm contribuindo para a devida realização dos 
trabalhos da auditoria. Com base na análise da resposta fornecida pela Auditoria Interna e na 
avaliação da SFC, em seu relatório, considero o aponte regularizado. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 04 – Ganhos financeiros alcançados 
A Auditoria Interna deve destacar em item específico de seu RAAAI os ganhos financeiros 
alcançados com a implementação de suas recomendações e descobertas em decorrência dos 
trabalhos realizados.  

Providências Adotadas 
OFÍCIO PR Nº 052/2004, de 29/06/2004 

Resultados Obtidos 
A SFC considerou, em seu Relatório de Acompanhamento da Gestão nº 151.005, adequados 
os instrumentos utilizados além de ressaltar que vêm contribuindo para a devida realização dos 
trabalhos da auditoria. Com base na análise da resposta fornecida pela Auditoria Interna e na 
avaliação da SFC, em seu relatório, considero o aponte regularizado. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGAU.P 

Situação: Regularizado 
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Relatório SFC Nº 139.817 – Custos mudança núcleos gerenciais - BSB 
04 - Relatório SFC Nº 121.103 - 23.05.2003:  

Apurar os custos financeiros e operacionais da mudança dos núcleos gerenciais para Brasília-
DF e fornecê-los à Diretoria Colegiada para tomada de decisão. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle através do seu Relatório nº 151005 acatou  as justificativas 
apresentadas pela empresa. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a recomendação regularizada uma vez que a SFC acatou as justificativas 
apresentadas pela empresa. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 04 - Sistema de Informações Contábeis 
Solicitar ao Escritório da Dataprev no Paraná os documentos/informações que registre os 
procedimentos adotados para apuração de responsabilidade pelo citado desaparecimento de 
materiais, a fim de dar o correto embasamento ao registro contábil. Enriquecer a informação 
gerada no setor financeiro, para registro contábil do direito da Dataprev em face dos locatários, 
com dados que contemplem a vigência do contrato e referência explícita à parcela que está 
sendo apropriada mensalmente. 

Aprimorar o histórico da escrituração dos lançamentos contábeis, de tal sorte que a 
terminologia utilizada expresse claramente o significado do fato contábil. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle acatou as justificativas apresentadas pela Dataprev. 

Resultados Obtidos 
O ponto está sendo regularizado considerando que a SFC acatou as justificativas apresentadas 
pela empresa.  

Setor Responsável: DECT.A - Departamento de Controle 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 06 - Recursos Exigíveis - Fornecedores 
1 - Realizar um levantamento apurado dos registros pendentes de baixa na conta 
fornecedores, conciliando os mesmos com aqueles existentes nos setores demandantes e/ou 
financeiro (contas a pagar), para que o saldo da conta seja ajustado. 

2 - Adotar, por meio de norma interna, enquanto o sistema informatizado ainda não estiver 
implantado, a prática de exigir da área financeira, a cada 30 dias a partir da apropriação da 
obrigação, os documentos necessários para efetivação da baixa do registro pela contabilidade. 

Providências Adotadas 
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A Secretaria Federal de Controle através do seu Relatório nº 151005 acatou  as  justificativas 
apresentadas pela empresa.  

Resultados Obtidos 
Consideramos a recomendação regularizada uma vez que a SFC acatou as justificativas 
apresentadas pela empresa. 

Setor Responsável: DICN.A - Divisão de Contabilidade 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 06 –Integração info financeiras e contábeis 
Implantar, o mais rápido possível, um sistema informatizado que integre as áreas financeira e 
contábil da Empresa, a fim de que a informação contábil esteja revestida da fidedignidade 
necessária para a boa gestão da Dataprev. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle através do seu Relatório nº 151005 acatou  as  justificativas 
apresentadas pela empresa. 

Resultados Obtidos 
Consideramos a recomendação regularizada uma vez que a SFC acatou as justificativas 
apresentadas pela empresa. 

Setor Responsável: DECT.A - Departamento de Controle 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 07 – RH – Necessidade de novo concurso 
A Dataprev deve considerar a redução que vem acontecendo nos últimos anos em seu quadro 
de pessoal e fazer gestão junto ao DEST/MP sobre a necessidade de realizar novo concurso 
público de modo a suprir as carências de recursos humanos já detectadas pela própria 
Empresa. 

Providências Adotadas 
Conforme registro no Relatório de Gestão  da  Dataprev, do exercício de 2006, foi realizado 
Concurso Público para a contratação de 325 Analistas de Tecnologia da nformação com vistas 
ao preenchimento de vagas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília e 
estabelecimento do quadro de lotação das Unidades de Desenvolvimento que foram criadas 
nos estados do Ceará, Paraíba e Santa Catarina. 

Foram realizadas provas específicas para as atividades de: Análise de Informações,Construção 
de Sistemas, Desenvolvimento de Sistemas, Redes, Ambiente de Aplicações,Ambiente 
Operacional, Banco de Dados, Análise de Produção, Implantação de Sistemas,Auditor 
Contábil, Auditor de Sistemas, Auditor Operacional e Jurídico tendo sido preenchidas 255 
vagas.  O resultado final do concurso foi publicado no Diário Oficial da União Seção 3 nº 121 di 
dia 27/06/2006. 

Resultados Obtidos 
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Diante das medidas adotadas pela empresa, a recomentação foi atendida. 

Setor Responsável: DERH - Departamento de Recursos Humanos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 07 - Processos e Sindicâncias 
Agilizar a conclusão do documento que disciplina os processos de sindicância, principalmente, 
no tocante às deliberações da Empresa a respeito dos assuntos tratados nas sindicâncias, de 
modo a tornar efetivo o trabalho realizado pelas comissões de sindicância. 

Providências Adotadas 
A Empresa instituiu grupo de trabalho para estabelecer norma disciplinadora contendo as 
regras e diretrizes para instituição de Comissão de Sindicância, Tomadas de Conta Especial e 
Processo Administrativo Disciplinar, definindo os aspectos operacionais no âmbito da Dataprev. 
Em 02/04/2007 a Empresa publicou a Norma N/JU/001/00 de regime disciplinar sobre  
Sindicância. 

Resultados Obtidos 
Com a publicação na norma N/JU/001/00, a recomendação foi regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGCJ 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 07 - Recrutamento, Seleção e Admissão 
A Dataprev deve efetuar contratações mediante a realização de concurso público, conforme 
previsto no artigo 37 da Constituição Federal, para a realização de suas atividades fim, ou 
então capacitar tecnicamente o seu corpo funcional para desempenhar as atividades 
necessárias ao atendimento de seus clientes. Outra alternativa é a contratação da mão-de-obra 
diretamente pelo cliente da Dataprev, por meio do devido procedimento licitatório. 

Providências Adotadas 
Em resposta ao item 2, da Solicitação de Auditoria nº 169995/02, relativa à gestão dos 
contratos firmados pela Dataprev com terceiros para cumprimento da sua atividade fim 
(soluções tecnológicas para atender aos seus clientes - INSS e MPS) e com base na relação 
dos contratos de prestação de serviços informada pelo Departamento de Suprimentos - DESU,  
no Memorando CGIM nº 336/2005, a CGIM informou os contratos de serviços de terceiros sob 
gestão da DRD, considerados como para cumprimento da "atividade fim" da Dataprev, 
identificando Cliente, Prioridade e Urgência. 

A CGIM ressaltou ainda a decisão desta Diretoria de não renovar os seguintes contratos cujos 
objetos contemplavam serviços relacionados a desenvolvimento de sistemas, a seguir 
relacionados: 

. Integral Sistemas e Comércio Ltda, CNPJ 59.819.169/0001-10, vencido em 18/01/2006. 

. MSA Informática Sistemas e Automação Ltda, CNPJ 19.138.940/0001-70, vencido em 
09/12/2005. 

. ATT/PS Informática Ltda, CNPJ 33.485.335/0001-04, vencido em 07/10/2005. 
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. Consórcio DPCON, CNPJ 03.593.131/0001-18, vencido em 02/02/2006. 

Em complemento à informação relativa à decisão executiva de não renovação de contratos, foi 
apresentada também Nota Técnica do DEAS apresentando a estratégia para absorção destes 
processos de codificação. 

Resultados Obtidos 
A decisão executiva de não renovação de contratos conjugada com a realização de concurso 
público em 2006 regulariza a recomendação.  

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 07 - Treinamento e Capacitação 
1 - Aprimorar os procedimentos relacionados à política de capacitação dos empregados, de 
modo a planejar as atividades de treinamento para o exercício subsequente.  

2 - Dar ênfase às atividades relacionadas à atualização e aperfeiçoamento gerencial, tendo em 
vista que, em 2003, apenas 0,3% das atividades realizadas pertenciam a essa categoria de 
treinamento. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou as determinações 
atendidas. 

Resultados Obtidos 
A Secretaria Federal de Controle considerou o item atendido. 

Setor Responsável: DRE - Diretoria de Recursos Humanos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Contratos sem Licitação 
1) A administração central da Dataprev deve emitir orientação formal a seus escritórios acerca 
da necessidade de que, nos casos de contratações por inexigibilidade, a Empresa certifique-se 
da real inviabilidade de competição.  

2) Deve também rever seus procedimentos internos, uma vez que a morosidade operacional 
existente está ocasionando transgressão aos ditames legais previstos na Lei 8.666/93, bem 
como apensar aos processos de inexigibilidade toda a documentação exigida pela Lei. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou a determinação 
atendida. 

Resultados Obtidos 
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
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A Secretaria Federal de Controle, através do seu Relatório nº 239001, considerou o item 
atendido. 

Setor Responsável: DESU.A - Departamento de Suprimentos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Contratos sem Licitação 
1) A Dataprev deve adequar seus procedimentos internos de modo a atender aos ditames 
estabelecidos na Lei 8.666/93, dispensando o devido certame licitatório exclusivamente nas 
situações previstas na Lei, efetivamente comprovando a utilização da exceção à regra.  

2) Deve também adequar seus controles internos de modo a usufruir de benefícios previstos 
contratualmente, como é o caso da bonificação dos contratos de seguro referente à distribuição 
do excedente técnico.  

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle através do seu Relatório nº 151005 acatou as justificativas 
apresentadas pela empresa   

Resultados Obtidos 
Consideramos a recomendação regularizada uma vez que a SFC acatou as justificativas 
apresentadas pela empresa. 

Setor Responsável: DESU.A - Departamento de Suprimentos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Contratos - Extrapolação de Prazos 
A Dataprev deve adequar seus procedimentos internos de modo a atender aos ditames 
estabelecidos na Lei 8.666/93, somente efetuando prorrogação contratual com base no § 4º, do 
artigo 57, da referida Lei, em caráter excepcional, na ocorrência de situações não previsíveis. 

Providências Adotadas 
Atendendo solicitação da Auditoria em atualização das pendências da DFC – Diretoria 
Financeira e Comercial, o DECO – Departamento de Controladoria encaminhou  através de e-
mail de 23/05/2007 consolidação das respostas das áreas envolvidas e com referência a do 
DESU informou que “Em 2006 o DESU criou em sua estrutura a DIAF - Divisão de 
Administração de Contratos com Fornecedores, que tem como um de seus objetivos 
disponibilizar informações de contratos com fornecedores, visando prover os envolvidos nos 
processos de contratação de todas as informações necessárias às boas práticas de gestão de 
contratos por parte dos responsáveis finalísticos, bem como subsidiar a tomada de decisão nos 
níveis estratégicos. 

A DIAF vem atuando intensamente desde então perante os Gestores de Contratos, 
subsidiando-os com informações no sentido de manterem um maior controle e planejamento na 
gestão dos seus contratos. 

Tais iniciativas são traduzidas na prática com o envio de Memorando alertando os Gestores 
sobre o vencimento de seus contratos com prazo de antecedência de 180 dias e 
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disponibilizando informações sobre os contratos no Portal de Suprimentos no endereço 
ttp://wtrjo098:8082/Suprimentos/home.asp. 

Estas medidas visam coibir a prestação de serviços sem cobertura contratual. 

Por outro lado a atual Diretoria da Dataprev vem atuando de forma rigorosa com a apuração de 
responsabilidade de quem der causa para estas situações com a implementação da Norma - 
Sindicância - NA/JU/001/00, que normatiza os procedimentos das Comissões de Sindicâncias.”  

Resultados Obtidos 
Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Contratos - Fiscalização Interna 
1) A Dataprev deve adequar seus controles internos de modo a efetuar mensalmente o 
cotejamento entre os valores cobrados pela FENEIS e os valores efetivamente pagos aos 
prestadores de serviço.  

2) Deve também apensar ao processo a documentação, de acordo com o exigido pela 
Resolução CCE Nº 10/96, que comprove a necessidade de repactuação dos valores relativos a 
vale-transporte em 107%, conforme concedido na assinatura do 3º termo aditivo. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou a determinação 
atendida. 

Resultados Obtidos 
A Secretaria Federal de Controle, através do seu Relatório nº 239001, considerou o item 
atendido. 

Setor Responsável: DESU.A - Departamento de Suprimentos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processo Licitatório - Competitividade 
A Dataprev deve definir a modalidade de licitação a ser utilizada com base no valor global da 
contratação, considerando a vigência contratual e as possíveis prorrogações que deseja 
realizar, de modo a observar a Lei 8.666/93. Ao celebrar termos aditivos que ocasionem 
aumento do valor contratado, deve observar o valor da modalidade licitatória utilizada para a 
condução do processo. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle através do seu Relatório nº 151005 acatou  as justificativas 
apresentadas pela empresa. 

Resultados Obtidos 
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
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Consideramos a recomendação regularizada uma vez que a SFC acatou as justificativas 
apresentadas pela empresa. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processo Licitatório - Formalização 
A Dataprev deve realizar consulta de preços que lhe permita embasar suas pesquisas e 
justificativas de preços contratados, conforme estabelece a Lei 8.666/93. Para tal, pode 
acessar o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, para efetuar 
pesquisa dos preços praticados na Administração Pública; consultar formalmente outras 
Unidades que façam uso de contratação com objeto similar; ou solicitar orçamentos a 
empresas que prestem semelhante serviço no mercado, anexando todos os documentos 
pertinentes ao processo. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 174441 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2005 
a 31/12/2005 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou a determinação 
atendida. 

Resultados Obtidos 
Conforme Relatório SFC nº 174441 a recomendação foi implementada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processo Licitatório - Formalização 
A Dataprev deve observar atentamente as orientações da Lei 8.666/93, especialmente quanto 
à requisição da contratação (artigo 38, inciso XII), à publicação do extrato de dispensa e 
inexigibilidade (artigo 26, caput), à garantia prestada (artigo 38, inciso XII), à devida numeração 
processual (artigo 38, caput), ao parecer jurídico (artigo 38, inciso VI), à publicação de extrato 
contratual (artigo 61, parágrafo único), à prestação de serviços com instrumento contratual 
vigente (artigo 62), à justificativa da dispensa e ratificação pela autoridade superior (artigo 26, 
caput e parágrafo único, inciso I), à datação de instrumento contratual (artigo 61, parágrafo 
único) e às demais publicações necessárias, tais como as do resultado da licitação (artigo 38, 
inciso XI). Deve ainda documentar processualmente a designação do pregoeiro (Decreto 
3.555/00, artigo 7º, inciso II) e abster-se de promover efeito retroativo à repactuação contratual 
(Parecer PGFN/CJU Nº 459/2001). 

Tendo em vista a resposta ao item 6 que menciona não estar prevista a emissão de parecer 
jurídico no Manual de Compra da Dataprev, recomendamos que o referido Manual seja 
adequado aos ditames da Lei n.º 8.666/93. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 174441 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2005 
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a 31/12/2005 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou a determinação 
atendida. 

Resultados Obtidos 
Conforme Relatório SFC nº 174441, a recomendação foi implementada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processo Licitatório - Formalização 
A Empresa deve atentar para o fato de obter, tempestivamente, a assinatura das partes 
contratadas com vistas a não incorrer em situação que caracterize prestação de serviço em 
cobertura contratual, o que se encontra em desacordo com o artigo 62, da Lei 8.666/93. 

Providências Adotadas 
Atendendo solicitação da Auditoria em atualização das pendências da DFC – Diretoria 
Financeira e Comercial, o DECO – Departamento de Controladoria encaminhou  através de e-
mail de 23/05/2007 consolidação das respostas das áreas envolvidas e com referência a do 
DESU informou que “Em 2006 o DESU criou em sua estrutura a DIAF - Divisão de 
Administração de Contratos com Fornecedores, que tem como um de seus objetivos 
disponibilizar informações de contratos com fornecedores, visando prover os envolvidos nos 
processos de contratação de todas as informações necessárias às boas práticas de gestão de 
contratos por parte dos responsáveis finalísticos, bem como subsidiar a tomada de decisão nos 
níveis estratégicos. 

A DIAF vem atuando intensamente desde então perante os Gestores de Contratos, 
subsidiando-os com informações no sentido de  manterem um maior controle e planejamento 
na gestão dos seus contratos. 

Tais iniciativas são traduzidas na prática com o envio de Memorando alertando os Gestores 
sobre o vencimento de seus contratos com prazo de antecedência de 180 dias e 
disponibilizando informações sobre os contratos no Portal de Suprimentos no endereço 
http://wtrjo098:8082/Suprimentos/home.asp. 

Estas medidas visam coibir a prestação de serviços sem cobertura contratual. 

Por outro lado a atual Diretoria da Dataprev vem atuando de forma rigorosa com a apuração de 
responsabilidade de quem der causa para estas situações com a implementação da Norma - 
Sindicância - NA/JU/001/00, que normatiza os procedimentos das Comissões de Sindicâncias.”  

Resultados Obtidos 
Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 
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Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Convênios – Formalização Legal 
Rever a estrutura organizacional da Dataprev de modo a atribuir a uma determinada área a 
responsabilidade de centralizar as informações sobre os convênios dos quais a Empresa 
participa. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou a determinação 
atendida. 

Resultados Obtidos 
O ponto foi atendido 

Setor Responsável: SUOP.P - Superintendência de Organização e Planejamento 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processos Licitatórios - Cobra/Unisys 
A Dataprev deve planejar suas ações, adotando medidas tempestivas, de modo a sempre 
celebrar instrumentos contratuais, ou similares, para os casos previstos na Lei 8.666/93, que 
regulem a prestação de serviços por parte de empresas terceiras, visando a obedecer ao 
disposto no artigo 62, da Lei 8.666/93. 

Providências Adotadas 
Atendendo solicitação da Auditoria em atualização das pendências da DFC – Diretoria 
Financeira e Comercial, o DECO – Departamento de Controladoria encaminhou através de e-
mail de 23/05/2007 consolidação das respostas das áreas envolvidas e com referência a do 
DESU informou que “Em 2006 o DESU criou em sua estrutura a DIAF - Divisão de 
Administração de Contratos com Fornecedores, que tem como um de seus objetivos 
disponibilizar informações de contratos com fornecedores, visando prover os envolvidos nos 
processos de contratação de todas as informações necessárias às boas práticas de gestão de 
contratos por parte dos responsáveis finalísticos, bem como subsidiar a tomada de decisão nos 
níveis estratégicos. 

A DIAF vem atuando intensamente desde então perante os Gestores de Contratos, 
subsidiando-os com informações no sentido de manterem um maior controle e planejamento na 
gestão dos seus contratos. 

Tais iniciativas são traduzidas na prática com o envio de Memorando alertando os Gestores 
sobre o vencimento de seus contratos com prazo de antecedência de 180 dias e 
disponibilizando informações sobre os contratos no Portal de Suprimentos no endereço 
http://wtrjo098:8082/Suprimentos/home.asp. 

Estas medidas visam coibir a prestação de serviços sem cobertura contratual. 

Por outro lado a atual Diretoria da Dataprev vem atuando de forma rigorosa com a apuração de 
responsabilidade de quem der causa para estas situações com a implementação da Norma - 
Sindicância - NA/JU/001/00, que normatiza os procedimentos das Comissões de Sindicâncias.”  

Resultados Obtidos 
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
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Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processos Licitatórios - Cobra/Unisys 
A Dataprev deve conduzir tempestivamente os processos licitatórios referentes a contratações 
previsíveis pela Unidade, somente efetivando dispensas de licitação baseadas no inciso IV, do 
artigo 24, da Lei 8.666/93, em situações emergenciais, de acordo com o entendimento do TCU 
[Decisão 347/94 - Plenário]. 

Providências Adotadas 
Atendendo solicitação da Auditoria em atualização das pendências da DFC – Diretoria 
Financeira e Comercial, o DECO – Departamento de Controladoria encaminhou  através de e-
mail de 23/05/2007 consolidação das respostas das áreas envolvidas e com referência a do 
DESU informou que “Em 2006 o DESU criou em sua estrutura a DIAF - Divisão de 
Administração de Contratos com Fornecedores, que tem como um de seus objetivos 
disponibilizar informações de contratos com fornecedores, visando prover os envolvidos nos 
processos de contratação de todas as informações necessárias às boas práticas de gestão de 
contratos por parte dos responsáveis finalísticos, bem como subsidiar a tomada de decisão nos 
níveis estratégicos. 

A DIAF vem atuando intensamente desde então perante os Gestores de Contratos, 
subsidiando-os com informações no sentido de manterem um maior controle e planejamento na 
gestão dos seus contratos. 

Tais iniciativas são traduzidas na prática com o envio de Memorando alertando os Gestores 
sobre o vencimento de seus contratos com prazo de antecedência de 180 dias  e 
disponibilizando informações sobre os contratos no Portal de Suprimentos no endereço 
http://wtrjo098:8082/Suprimentos/home.asp. 

Estas medidas visam coibir a prestação de serviços sem cobertura contratual. 

Por outro lado a atual Diretoria da Dataprev vem atuando de forma  rigorosa com a apuração 
de responsabilidade de quem der causa para estas situações com a implementação da Norma 
- Sindicância - NA/JU/001/00, que normatiza os procedimentos das Comissões de 
Sindicâncias.”  

Resultados Obtidos 
Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processos Licitatórios - Cobra/Unisys 
A Dataprev deve manter na documentação de seus processos licitatórios todas as informações 
necessárias à sua devida compreensão, tal como estabelece o artigo 38, da Lei 8.666/93. 

Providências Adotadas 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

207 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou as determinações 
atendidas. 

Resultados Obtidos 
A Secretaria Federal de Controle considerou o item atendido. 

Setor Responsável: DESU.A - Departamento de Suprimentos 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processos Licitatórios - Cobra/Unisys 
A Dataprev deve planejar suas ações, adotando medidas tempestivas, de modo a sempre 
celebrar instrumentos contratuais, ou similares, para os casos previstos na Lei 8.666/93, que 
regulem a prestação de serviços por parte de empresas terceiras, visando a obedecer ao 
disposto no artigo 62, da Lei 8.666/93. 

Providências Adotadas 
Atendendo solicitação da Auditoria em atualização das pendências da DFC – Diretoria 
Financeira e Comercial, o DECO – Departamento de Controladoria encaminhou através de e-
mail de 23/05/2007 consolidação das respostas das áreas envolvidas e com referência a do 
DESU informou que “Em 2006 o DESU criou em sua estrutura a DIAF - Divisão de 
Administração de Contratos com Fornecedores, que tem como um de seus bjetivos 
disponibilizar informações de contratos com fornecedores, visando prover os nvolvidos nos 
processos de contratação de todas as informações necessárias às boas práticas de gestão de 
contratos por parte dos responsáveis finalísticos, bem como subsidiar a tomada de decisão nos 
níveis estratégicos. 

A DIAF vem atuando intensamente desde então perante os Gestores de Contratos, 
subsidiando-os com informações no sentido de manterem um maior controle e planejamento na 
gestão dos seus contratos. 

Tais iniciativas são traduzidas na prática com o envio de Memorando alertando os Gestores 
sobre o vencimento de seus contratos com prazo de antecedência de 180 dias e 
disponibilizando informações sobre os contratos no Portal de Suprimentos no endereço 
http://wtrjo098:8082/Suprimentos/home.asp. 

Estas medidas visam coibir a prestação de serviços sem cobertura contratual. 

Por outro lado a atual Diretoria da Dataprev vem atuando de forma rigorosa com a apuração de 
responsabilidade de quem der causa para estas situações com a implementação da Norma - 
Sindicância - NA/JU/001/00, que normatiza os procedimentos das Comissões de Sindicâncias.”  

Resultados Obtidos 
Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 
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Relatório SFC Nº 139.817 - 08 - Processos Licitatórios - Cobra/Unisys 
O setor financeiro da Dataprev deve realizar levantamento das faturas emitidas pela empresa 
COBRA, desde a data de publicação da Lei Complementar Nº 116/03 no DOU e verificar se foi 
realizada cobrança de ISS para os casos citados no subitem "6". Caso seja constatada a 
cobrança indevida, deve efetivar os procedimentos necessários para reaver os valores pagos 
indevidamente.  

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou a determinação 
atendida. 

Resultados Obtidos 
A Secretaria Federal de Controle, através do seu Relatório nº 239001, considerou o item 
atendido. 

Setor Responsável: DEFI.A - Departamento de Finanças 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 139.817 - 10 - Atuação das Unidades da SFC 
A Dataprev deve adequar seus procedimentos internos de modo a atender aos ditames 
estabelecidos na Lei 8.666/93, dispensando o devido certame licitatório exclusivamente nas 
situações previstas na Lei, efetivamente comprovando a utilização da exceção à regra. Deve 
também adequar seus controles internos de modo a usufruir de benefícios previstos 
contratualmente, como é o caso da bonificação dos contratos de seguro referente à distribuição 
do excedente técnico. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 174441 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2005 
a 31/12/2005 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou a determinação 
atendida. 

Resultados Obtidos 
Conforme Relatório SFC nº 174441 a recomendação foi implementada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 147.757/2004 – Plano de Migração 
01 - Processos Emergenciais  

Desenvolver o Plano de Migração, com base em melhorias tecnológicas e operacionais, 
possibilitando uma migração consistente e aliada as diretrizes do Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação e do Novo Modelo de Gestão; 
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Providências Adotadas 
O assunto tratado neste aponte está sendo acompanhado pela Decisão TCU nº 1459/02, item 
09.03. 

Resultados Obtidos 
Solicito o cancelamento do ponto. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\CGMS 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 147.757/2004 – Plano de Migração 
01 - Processos Emergenciais: Desenvolver o Plano de Migração, com base em melhorias 
tecnológicas e operacionais, possibilitando uma migração consistente e aliada as diretrizes do 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e do Novo Modelo de Gestão; 

Providências Adotadas 
O assunto tratado neste aponte está sendo acompanhado pela Decisão TCU nº 1459/02, item 
09.03. 

Resultados Obtidos 
Solicito o cancelamento do ponto. 

Setor Responsável: CGMS - Coordenação Geral de Modernização de Sistemas 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 147.757/2004 – Preços - Contrato nº 01.479.2004 
02 - Processos Emergenciais: Adequar os preços do Contrato n.º 01.479.2004 aos praticados 
no mercado, realizando pesquisa de preço, também com outras fornecedoras de ambiente 
tecnológico, além da Unisys, conforme já recomendado e determinado pela SFC/CGU e TCU; 

Providências Adotadas 
O DECO informou, por email de 30/03/2007, "que a recomendação foi atendida em face de os 
preços praticados no Contrato Nº 01.479.2004 terem se adequado aos preços de mercado, a 
partir das ações do MPF, que obteve sentença do Desembargador Souza Prudente para a 
Dataprev rescindir com a Cobra e contratar com a Unisys, por ser tratar de contratação clássica 
por inexigibilidade prevista no Artigo 25 da Lei 8.666/93  e da CGU que apurou, em trabalho de 
auditoria, o valor de R$5.150.516,13 como sendo aquele que a Cobra faturou sem causa 
contra a Dataprev e que foi descontado integralmente no acerto de contas entre a Dataprev e a 
Cobra que ainda não foi saldado integralmente por falta momentânea de recursos financeiros 
no caixa da Empresa." 

Resultados Obtidos 
A decisão da Justiça para a Empresa rescindir o contrato Nº 01.479.2004 com a Cobra e 
contratar diretamente a UNISYS permitem a regularização da  recomendação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 
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Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 147.757/2004 - 03 - Processos Emergenciais 
Apurar responsabilidades pelos fatos apontados neste Relatório de Auditoria. 

Providências Adotadas 
A Presidência da Dataprev, por meio do Ofício/PR/Nº 134/2006, de 11/04/2006, em resposta à 
diligência efetuada pelo Ofício Nº 3535 da CGU/PR, de 10/02/2006, que reiterou o Aviso º 
579/2004-CGU/PR, de 20/07/2004, informou à CGU que, no que tange à matéria de 
instauração de ato administrativo disciplinar com vistas a apurar irregularidades verificadas no 
contrato com a UNISYS, a Dataprev "promoveu quatro sindicâncias nº 2419/2001, 2421/2001 e 
2445/2002, as quais não obtiveram êxito quanto à apuração dos responsáveis. 

Resultados Obtidos 
Conforme entendimento e recomendação gerencial a recomendação está atendida pelos 
motivos apresentados nos resumo da ação 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 04 - Controles Internos – DAF - Diversos 
A DAF deve verificar a viabilidade de mensurar, considerando os parâmetros modalidade e tipo 
de objeto licitado, o tempo global gasto na realização dos certames licitatórios. Em relação ao 
projeto de integração de sistemas em andamento, deve colaborar para a sua implementação 
no tempo previsto. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 04 - Controles Internos – Rec. Cons. Fiscal 
A Dataprev deve acolher as recomendações do Conselho Fiscal tempestivamente ou, no caso 
de impossibilidade de tal alternativa, apresentar exposição de motivos que sustente tal 
impossibilidade, em conformidade com o estabelecido no inciso II, do artigo 20, do Decreto Nº 
3.457/2000 e alterações. 

Providências Adotadas 
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A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005 

Resultados Obtidos 
Substituído pelo item 4.2.1.1 do Relatório SFC nº. 161.025 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 04 - Controles Internos – Recom. CONSAD 
A Dataprev deve acolher as recomendações do CONSAD tempestivamente ou, no caso de 
impossibilidade de tal alternativa, apresentar exposição de motivos que sustente tal 
impossibilidade, em conformidade com o estabelecido no inciso II, do artigo 20, do Decreto Nº 
3.457/2000 e alterações. 

Providências Adotadas 
A CGU no seu Relatório nº 161025, item 4.2.1.1 manteve o comentário mencionado no 
Relatório de Acompanhamento nº 151.005, porém não teceu nenhuma  recomendação e por 
ser o relatório de acompanhamento uma prévia do definitivo, o ponto deve ser cancelado. 

Resultados Obtidos 
Os itens do Relatório de Acompanhamento nº 151005 da CGU foram substituídos ou 
cancelados pelas recomendações do relatório definitivo de nº 161025. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR - DAF - Diretoria de Administração e Finanças - 
DEAP.O - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 04 - Controles Internos 
1. Metodologia: deve ser realizada revisão das metodologias existentes para todas as 
diretorias, de modo que todas as atividades operacionais estejam devidamente documentadas. 

2. Sistemas: deve ser prioritariamente efetivada a integração de sistemas necessária, 
principalmente na área administrativa, e a aquisição de novas ferramentas que contemplem as 
deficiências apresentadas, particularmente na DNG. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 
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Setor Responsável: DATAPREV\PR - DAF - Diretoria de Administração e Finanças - 
DERH.R - Departamento de Recursos Humanos - DCRJ.N - Departamento de Negócios 
Controladoria – RJ - DEAP.O - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 04 - Controles – Integração de sistemas 
A DRE deve participar ativamente do projeto de integração de sistemas colaborando para a 
sua implementação no tempo previsto. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRE\DERH.R 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 04 - Controles internos - Diversos 
Uma vez que se encontram em andamento ações que solucionam os problemas identificados, 
a saber: implementação de fábrica de software, aquisição de ferramenta de testes, implantação 
de Gerência de Qualidade e implementação de “time sheet” para avaliação de custo individual 
de projetos, recomendamos que as ações sejam priorizadas de modo a serem concluídas no 
menor espaço de tempo possível. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 239001 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DCRJ.N - Departamento de Negócios Controladoria - RJ 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 04 - Controles – Migração e aquisição SW 
A DOP deverá dar continuidade às ações em andamento sob sua responsabilidade, a saber: 
migração de sistemas e aquisição de software.  

Providências Adotadas 
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A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DEAP.O - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 04 - Controles – Política de segurança 
A CGSI deve divulgar, institucionalmente, as conclusões do processo para a documentação de 
uma política de segurança. Deve, ainda, dar andamento ao Plano de Contingência que deve 
ser concluído tempestivamente, evitando-se os atrasos que atualmente têm ocorrido. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: CGSI.P - Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 05 - Gestão – Cumprimento cronogramas 
A Dataprev deve buscar o cumprimento tempestivo dos cronogramas estabelecidos, e efetivar 
a homologação do Plano Estratégico, somente considerando concluídas as fases quando não 
restem mais pendências a resolver. Ressalte-se o histórico de abandono dos planejamentos 
estratégicos observado nos últimos exercícios, tendo ocasionado, inclusive, ressalva à gestão 
no exercício de 2003. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: SUOP.P - Superintendência de Organização e Planejamento 

Situação: Cancelado 
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Relatório SFC Nº 151.005 - 05 - Gestão Operacional - Cronograma 
Recomendamos que seja respeitado o cronograma estipulado para a execução das ações, que 
todas as ações em andamento sejam devidamente documentadas e que sejam elaborados 
documentos gerenciais sintéticos acerca das conclusões alcançadas. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: SUOP.P - Superintendência de Organização e Planejamento 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 05 - Gestão Operacional - Diversos 
1. A Dataprev deve apresentar o projeto até então realizado ao MPS, demonstrando o  seu 
atendimento às diretrizes do PNMG e PDTI, e definir junto ao INSS e ao Ministério a sua 
atuação no processo de migração formalizando contratualmente tal situação, em atendimento 
ao disposto no § 2º, do artigo 4º, do Decreto 3.457/2000 e alterações. O instrumento contratual 
deve prever, ainda, formas de ressarcimento à Dataprev no caso de interrupção do processo 
acordado;Caso haja a retomada do projeto então encerrado: 

2. A empresa deve destacar, para cada fase intermediária, os requisitos, insumos de entrada, 
detalhamento de procedimentos, produtos e outras informações relevantes, de modo permitir 
acompanhamento sistemático da execução do projeto; 

3. Nos casos de atualização de custos e prazos, deve ser apresentada justificativa para as 
alterações. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DEAP.O - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Cancelado 
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Relatório SFC Nº 151.005 - 05 - Gestão Operacional - Interrupção 
A Dataprev deve efetuar levantamento de todos os custos incorridos na condução do projeto 
interrompido, considerando aquisições realizadas, horas de seus profissionais, despesas com 
viagens e diárias, etc., e solicitar ao INSS o devido ressarcimento. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 - 06 - Gestão Orçamentária – Expo. motivos 
Entendemos que a solução da situação apresentada ultrapasse a esfera da Empresa. Portanto, 
face ao delicado posicionamento da Dataprev em relação ao INSS que, além de principal 
cliente, também é acionista da Empresa, às dificuldades de investimento ocasionadas pelo 
inadimplemento do INSS e ao histórico do relacionamento entre as empresas, recomendamos 
que a Dataprev prepare exposição de motivos, a ser apresentada e discutida no âmbito do 
Ministério da Previdência Social, acerca da não realização de investimentos nos últimos anos e 
suas consequências. O documento deve também considerar todos os demais aspectos 
decorrentes da situação exposta, como, por exemplo, multas pagas pela Dataprev em 
decorrência de pagamentos realizados em atraso, apontes dos órgãos de controle pendentes e 
pedidos de ressarcimento ao INSS sem o devido equacionamento. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

 

Relatório SFC Nº 151.005 - 08 - Gestão Patrimonial 2004 
A Entidade deverá manter o assunto em pauta até o seu desfecho, dando ciência a esta 
CGURJ. 
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Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – Gestão Patrimonial 2004 
08 - Gestão Patrimonial: A Entidade deverá manter o assunto em pauta até o seu desfecho, 
dando ciência a esta CGURJ. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – RH - Restrições -Inclusão de Horas-extras  
09 - Gestão de Recursos Humanos: Recomendamos que a Dataprev, no intuito de evitar a 
ocorrência de ações trabalhistas futuras, implemente restrições em seus sistemas de modo a 
não permitir a inclusão de horas extras em desacordo com o normativo interno, salvo 
autorização excepcional. Deve ainda investigar a procedência dos casos nitidamente inviáveis, 
mesmo que autorizados, conforme os descritos anteriormente. 

Ratificamos a recomendação exarada pela Auditoria Interna, a saber: 

“Recomendamos à Divisão de Administração de Pessoal - DIAP.R efetuar gestão sobre os 
controles estabelecidos visando o cumprimento das normas de Horas Extras, emitindo 
relatórios gerenciais para as  Diretorias indicando os procedimentos praticados em desacordo 
com as regras estabelecidas. 

Recomendamos ao Departamento de Recursos Humanos – DERH.R: 

-avaliar a alteração da Norma de Hora Extra (N/RH/011/04), tendo em vista a hora extra 
diferenciada para advogado; 

-avaliar quando da adequação do PCS da Empresa, a criação do cargo de advogado.” 
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Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRE\DERH.R 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – Déficit atuarial apurado pela PREVDATA 
09 - Gestão de Recursos Humanos: A Dataprev deverá formular de forma tempestiva proposta 
concreta, com a anuência da Secretaria da Previdência Complementar, objetivando o 
equacionamento do déficit atuarial apurado pela PREVDATA, observando o disposto na Lei 
Complementar 109, de 29.05.01. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR - DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – Déficit atuarial apurado pela PREVDATA 
09 - Gestão de Recursos Humanos: A Dataprev deverá formular de forma tempestiva proposta 
concreta, com a anuência da Secretaria da Previdência Complementar, objetivando o 
equacionamento do déficit atuarial apurado pela PREVDATA, observando o disposto na Lei 
Complementar 109, de 29.05.01. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR - DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

218 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – Suprimentos - Diversos 
10 - Gestão do Suprimento de Bens/Serviços 
-  Quanto  aos  itens  "a"  e  "b",  a  Entidade  deverá  observar as disposições  do  artigo 38 da 
Lei nº 8.666/93, onde estão elencadas as    peças   necessárias  do   processo  de  licitação,  
providenciando  o  suprimento das omissões citadas; 
-  Quanto ao item "c", observar o disposto no inciso VI artigo 21 do Decreto nº 3.555/2000, 
acostando  ao  processo cópia do ato de designação do pregoeiro e equipe de apoio;  
- Quanto ao item "d", retificar documento que desclassifica a proposta em desacordo com as 
regras do certame. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – Suprimentos – Licitação fundamentada 
10 - Gestão do Suprimento Bens/Serviços: Evitar, em casos análogos, a contratação por 
dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, inciso II (caracterizado no valor do 
serviço/compra), pois o objeto refere-se à prestação de serviço continuado e essencial.  

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças - CGCJ.P - Coordenação 
Geral de Consultoria Jurídica 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – Suprimentos – Garantia dos Contratos  
10 - Gestão do Suprimento Bens/Serviços: A Entidade deverá comprovar a execução das 
garantias dos referidos contratos, ou tomar providências neste sentido. 
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Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – Suprimentos  Termo aditivo ao contrato 
10 - Gestão do Suprimento Bens/Serviços: Providenciar termo aditivo ao contrato a fim de fazer 
constar cláusula que assegure a determinação o inciso  XIII  artigo  55 da Lei nº 8.666/93. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: CGCJ.P - Coordenação Geral de Consultoria Jurídica 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – Suprimentos – Contratação posterior a RQ  
10 - Gestão do Suprimento Bens/Serviços: A Entidade deverá atualizar/ratificar a previsão de 
disponibilização orçamentária quando da contratação em exercício posterior à emissão da 
Requisição de materiais/serviços.  

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 
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Relatório SFC Nº 151.005 – Gestão Suprimentos - Licitações  
10 - Gestão do Suprimento Bens/Serviços 

A entidade deve observar com rigor as disposições da Lei nº 8.666/93, quando dos casos de 
contratação sem licitação (dispensa e  inexigibiidade), quando a excepcionalidade deverá 
restar sempre   devidamente comprovada a fim de não causar danos ao erário. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: DAF - Diretoria de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 151.005 – Gestão Suprimentos – Adendo a contrato 
10 - Gestão do Suprimento Bens/Serviços 

Estudar a  possibilidade  de  promover  adendo  ao  contrato a fim de inserir as características 
ou especificações a que se  referem a  cláusula segunda,  de modo a melhor caracterizar a 
operacionalidade do  sistema ao qual a relação contratual está submetida. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou os comentários no 
Relatório nº. 151005. 

Resultados Obtidos 
Substituído no Relatório SFC nº. 161.025. 

Setor Responsável: CGCJ.P - Coordenação Geral de Consultoria Jurídica - DAF - Diretoria 
de Administração e Finanças 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 159480/2005 – Conclusão do Relatório - ATUBAT 
01 - VIII – Conclusão do Relatório 

À Dataprev: que adote providências no sentido de realizar filtros no ATUBAT para gerar 
informações necessárias às Gerências/Agências da Previdência Social. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da CGIM pelo memo 084/2008 de 16/04/08 onde encaminha 
posicionamento do DEBC pelo memo 069/08 de 15/04/08 e memo DIMB 008/08 de 10/04/08 
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informando que em 21/01/08 foi colocado em produção um novo aplicativo (BATINV) cujo 
acesso é feito pelo SUIBE onde os filtros requeridos na ação recomendada pelo Órgão de 
Controle Externo podem ser efetuados. 

Resultados Obtidos 
A disponibilização através do SUIBE das funcionalidades do BATINV que permitem  ao INSS a 
realização de filtros que permitam uma gestão mais efetiva das informações, atende à 
recomendação efetuda pela Secretaria Federal de Controle. Nossa análise com base nas 
evidências objetivas apresentadas (copia das telas dos aplicativos ora em procução) nos 
permitem certificar que tal ação foi contemplada, estando a referida recomendação 
regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 159480/2005 – Cruzamento de Dados com CNIS 
 02 - Cruzamento de Dados com CNIS 

Dataprev: não gerar no resultado apresentado pelo ATUBAT os casos de pensão alimentícia.  

Providências Adotadas 
O DEBC/DIMB (Memo nº 114/07 de 10/04/2007 e Memo nº 003/07 de 02/04/2007) informou 
que a recomendação foi atendida. As Pensões Alimentícias foram excluídas dos batimentos em 
Janeiro de 2007.   

Resultados Obtidos 
Considero  a recomendação regularizada, com base na informação do DEBC, ressaltando que 
este ponto de auditoria será incluído em matriz de risco com vistas aos trabalhos de auditoria 
interna de 2008.  

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 159481/2004 - 01 – Aposentadoria por Invalidez 
01 - Pagamentos de Aposentadorias por Invalidez - Dataprev: 

Aprimorar os filtros do ATUBAT/BATINV para não gerar informações desnecessárias às 
Gerências/Agências da Previdência Social, de forma a racionalizar os trabalhos. 

Providências Adotadas 
O DEBC/DIMB (Memo nº 113/07 de 10/04/2007 e Memo nº 004/07 de 02/04/2007) informou 
que a recomendação foi atendida. Foram retirados casos dos beneficiários com o máximo até 
duas remunerações no último vínculo em janeiro/2007.  

Resultados Obtidos 
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Considero a recomendação regularizada com base na informação do DEBC, ressaltando que 
este ponto de auditoria será incluído em matriz de risco com vistas aos trabalhos de auditoria 
interna de 2008. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 159481/2004 - Pagamento de Aposent. por Invalidez 
02 - Pagamentos de Aposentadorias por Invalidez Dataprev: 

Dataprev: Disponibilizar informações, por meio do ATUBAT/BATINV, das situações que já 
foram regularizadas e/ou estão com providências em andamento. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da CGIM pelo memo 085/2008 de 16/04/08 onde encaminha 
posicionamento do DEBC pelo memo 070/08 de 15/04/08 e memo DIMB 009/08 de 10/04/08 
informando que em 19/12/07 foi colocado em produção a aplicativo ATUBAT/BATINV que 
permite ao INSS a inclusão das diversas situações nos sistemas de benefícios. 

Resultados Obtidos 
A área desenvolveu uma aplicação que atende à recomendação efetuada pelo órgão de 
Controle externo. A análise das evidências físicas apresentadas, por amostragem,  que são 
cópias de diversasas telas do sub-sistema BATINV nos permitem certificar que ação foi 
implementada e regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\\DEBC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – DRE – DNG – DOP e CGSI - Diversos 
04 – 3 – DRE – DNG – DOP e CGSI  

a) a DRE participe ativamente do projeto de integração de sistemas, colaborando para a sua 
implementação no tempo previsto; 

b) uma vez que se encontram em andamento ações que solucionam os problemas 
identificados, a saber: implementação de fábrica de software, aquisição de ferramenta de 
testes, implantação de Gerência de Qualidade e implementação de “time sheet” para avaliação 
de custo individual de projetos, a DNG priorize as referidas ações, de modo a concluí-las no 
menor espaço de tempo possível; 

c) a DOP dê continuidade às ações em andamento sob sua responsabilidade, a saber: 
migração de sistemas e aquisição de software; e  

d) a CGSI divulgue, institucionalmente, as conclusões do processo para a documentação de 
uma política de segurança, devendo, ainda, dar andamento ao Plano de Contingência a ser 
concluído tempestivamente, evitando-se os atrasos que atualmente têm ocorrido. 

Providências Adotadas 
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Cancelamento do ponto devido ter sido desmembrado em a, b, c, d do ponto 10.1, 
10.2,10.3,10.4 referente ao 4.2.6.3 do Relatório SFC nº 161025. 

Resultados Obtidos 
solicitação de cancelamento 

Setor Responsável: DEAS - Departamento de Arquitetura e Programação de Software - 
DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações - DATAPREV\PR\DIT\CGSI 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Indicadores de gestão  
05 – 1 - Indicadores de gestão  

Recomendamos que a Superintendência de Organização e Planejamento – SUOP.P, no 
âmbito do PLANep 2004/2007, estabeleça indicadores de gestão, que possibilitem avaliar a 
economicidade e a efetividade da Empresa. Também deverá, junto às áreas envolvidas, 
aprimorar os indicadores existentes, de forma que os mesmos possam realmente avaliar a 
eficiência e eficácia da Empresa. 

Recomendamos, ainda, que sejam estabelecidas metas para o exercício de 2005 referentes 
aos indicadores de gestão definidos. 

Providências Adotadas 
Por orientação gerencial, o ponto está sendo cancelado pelos seguintes motivos:A 
recomendação desse item perdeu a oportunidade, pois trata de período encerrado.  

Todavia, a essência da recomendação busca aperfeiçoar o processo e como tal, pode se 
aplicado em próximos exercícios. 

Desse modo, o objeto recomendado está sendo acompanhado pelos itens 01.1, 02.1; 03.1; 
04.1; 05.1; 06.1; 07.1 ; e  08.1   do Relatório CGU/ SFC nº 208.048/2007  Auditoria de 
Gestão/2007 

Resultados Obtidos 
Pelos motivos apresentados nos resumo da ação, solicito o cancelamento da recomendação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Cumprimento dos cronogramas 
05 – 2 - Cumprimento dos cronogramas 

A Dataprev deve buscar o cumprimento tempestivo dos cronogramas estabelecidos, e efetivar 
a homologação do Plano Estratégico, somente considerando concluídas as fases quando não 
restem mais pendências a resolver. 

Providências Adotadas 
Por orientação gerencial, o ponto está sendo cancelado pelos seguintes motivos: 
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A recomendação trata de aperfeiçoamento e controle, independentemente o exercício em que 
foi efetuada, quanto ao cumprimento do cronograma de elaboração do Planejamento 
estratégico, da sua homologação, bem como de conclusão de ações sem que o Planejamento 
estivesse homologado Desse modo, ainda é contemporânea podendo ser observada pelos 
gestores do processo de planejamento em qualquer exercício. Pode-se afirmar que, no 
conjunto da obra, todos os itens 01.1, 02.1; 03.1; 04.1; 05.1; 06.1; 07.1 ; e  08.1   do Relatório 
CGU/ SFC nº 208.048/2007  Auditoria de Gestão/2007, tratam de aperfeiçoamento e controle. 

Resultados Obtidos 
Pelos motivos apresentados nos resumo da ação, solicito o cancelamento da recomendação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Plano de Migração  
10 - 10.2 - Plano de Migração 

Desenvolva o Plano de Migração, com base em melhorias tecnológicas e operacionais, 
possibilitando uma migração consistente e aliada as diretrizes do Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação e do Novo Modelo de Gestão 

Providências Adotadas 
O Plano de Modernização Tecnológica foi produzido e encaminhado pela Dataprev, para 
diversos órgãos interessados, por meio dos documentos abaixo relacionados. 

· Ofício/PR/N.º 526/2006, de 12/12/2006, para o MPU/DF - Dra. Raquel Branquinho; 

· Ofício N.º 290/2006/SECE, de 30/12/2006, para o SE/MPS - Dr. Carlos Eduardo Gabas; 

· Ofício N.º 038/2007/PR/2006, de 07/01/2007, para a CGU/DF - Dr. Ronald da Silva Balbe ,  

· Ofício/PR/N.º 525/2006, de 12/12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT - Dr. Francisco Carlos 
Ribeiro de Almeida; 

· Ofício/PR/N.º 502/2006, de 29/11/2006, para o MPS-Secretaria Executiva, Dr. Carlos Eduardo 
Gabas; 

· Ofício/N.º 263/2006/SECE, de 04 /12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT - Dr. Márcio  Emmanuel 
Pacheco;  

· Ofício/N.º 262/2006/SECE, de 04/12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT - Dr. Francisco Carlos 
Ribeiro de Almeida;  

· Ofício/N.º 293/2006/SECE, de 29/12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Ernesto Carneiro  
Preciado;  

· Ofício/N.º 292/2006/SECE, de 29/12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Guilherme Fernando 
Scandelai; e,  

· Ofício/N.º 291/2006/SECE, /12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Rodrigo Láurence Bezerra 
Marques. 
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A DATAPREV/DRD/CGIM e a DATAPREV/DRD/CGMS, respectivamente, por meio dos 
Memorandos CGIM nº 014/07, de 09/03/07 e DRD/CGMS nº 004/07, de 01/03/07, requisitaram 
à DATAPREV/CGAU a regularização do ponto pendente do Relatório SFC nº 147.757/2004, 
referente à elaboração, pela Dataprev, de um Plano de Migração de Sistemas para plataforma 
aberta, alegando que "o documento Plano de Soluções e Serviços - PSS/MT, editado 
mensalmente, atende à demanda da SFC sobre o Plano de Migração". 

A DATAPREV/CGAU solicitou, em 15/03/07, análise da CGU/DF, responsável pela elaboração 
do Relatório de Auditoria SFC nº 147.757/2004, que se posicionou, por email, informando que 
"o Plano de Modernização Tecnológica responde ao item do relatório n.º 147757/2004, mas há 
necessidade de esclarecer o processo de desativação dos sistemas legados e da plataforma 
UNISYS, a manutenção das plataformas existentes até a operacionalização dos novos 
serviços, a atualização dos demais sistemas que não estão englobados pela fábrica de 
software, que não está claro no processo, estando limitado ao NMG.". 

Resultados Obtidos 
O PMT (e não somente o PSS) responde à recomendação da CGU. A regularização do aponte 
está condicionada à complementação das informações solicitadas pela CGU/DF à Dataprev e a 
correspondente avaliação da CGU/DF. Em razão de duplicidade de recomendações, este 
aponte será acompanhado pela Decisão TCU nº 1459/2002 item 09.03 - 8.9.3. 

Setor Responsável: DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 161.025 - Apuração de responsabilidades  
10 – 4 – Apuração de responsabilidades: Apure responsabilidades pelos fatos apontados no 
Relatório n.º 147757/2004, elaborado pela Coordenação-Geral de Auditoria de Programas da 
Área de Previdência Social – DSPAS da Secretaria Federal de Controle Interno – SFC. 

Providências Adotadas 
Solicitação de baixa devido o aponte estar sendo acompanhado pelo ponto  03.1 - Apuração de 
responsabilidades do Relatório n.º 147757/2004.  

Resultados Obtidos 
Solicito cancelamento do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGCJ 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Efetivação de sistemas 
04 – 2 – Efetivação de sistemas: A Dataprev deverá, prioritariamente, efetivar a integração de 
sistemas necessária, principalmente na área administrativa, e a aquisição de novas 
ferramentas que contemplem as deficiências apresentadas, particularmente na DNG. 

Providências Adotadas 
Aprovação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, em reuniões realizadas 
em 18/08/2009, com o voto para "contratação, em regime de empreitada por preço global de 
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fornecimento de licenças de software para Sistema Integrado de Gestão Administrativa e 
contratação dos serviços necessários de instalação, implementação da solução, implantação, 
gestão de mudanças, treinamento, suporte e manutenção  de software" 

Resultados Obtidos 
A ação em curso apresentada pela DFS demonstra que a ação recomendada pela CGU vem 
sendo tratada no âmbito da Alta Adminsitração da Dataprev. 

Setor Responsável:  - DATAPREV\DPE - DATAPREV\PR\DPE - DATAPREV\PR\DFS 

Situação: Pendente 

Relatório SFC Nº 161.025 – DRE – Integração de sistemas 
11 – 1 – DRE – Integração de sistemas: A DRE participe ativamente do projeto de integração 
de sistemas, colaborando para a sua implementação no tempo previsto; 

Providências Adotadas 
O documento, Projeto Básico, enviado pelo Grupo de Trabalho esta sendo apreciado pela 
Diretoria, bem como outras alternativas estão sendo estudadas no intuito de atender as 
necessidades da DATPREV e auxiliar a Diretoria na tomada de decisão. 

Resultados Obtidos 
Aguardaremos a implementação do Sistema Integrado. 

Setor Responsável: DATAPREV\DPE - DATAPREV\PR\DPE 

Situação: Pendente 

Relatório SFC Nº 161.025 – CGSI – divulgação de conclusões 
11 – 4 – CGSI – divulgação de conclusões 

A CGSI divulgue, institucionalmente, as conclusões do processo para a documentação de uma 
política de segurança, devendo, ainda, dar andamento ao Plano de Contingência a ser 
concluído tempestivamente, evitando-se os atrasos que atualmente têm ocorrido. 

Providências Adotadas 
A DIT respondeu através do seu relatório de julho/09 que "A Dataprev contratou os serviços de 
consultoria especializada e ferramenta de gestão de riscos para o estabelecimento do SGSI – 
sistema de gestão de segurança de informação e  re-certificação do CPRJ na Norma ISO/IEC 
27001.  Prazo para conclusão: 12/2009." 

Resultados Obtidos 
Aguardamos o atendimento da recomendação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DIT\CGSI 

Situação: Pendente 

Relatório SFC Nº 161.025 – Adequação de estrutura 
04 – 1 - Adequação de estrutura  
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A Dataprev deverá adequar sua estrutura e processos internos de modo a atender 
tempestivamente às recomendações das auditorias interna e externa.A Empresa também 
deverá acolher as recomendações do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração 
tempestivamente ou, no caso de impossibilidade de tal alternativa, apresentar exposição de 
motivos que sustente tal impossibilidade, em conformidade com o estabelecido no inciso II, do 
artigo 20, do Decreto n.º 3.457/2000 e alterações.Recomendamos, ainda, que a Dataprev 
envide esforços junto ao INSS, para implementar, conjuntamente, ações que visem o 
atendimento das recomendações/determinações expedidas. 

Providências Adotadas 
O DECO – Departamento de Controladoria informou através de e-mail de 23/05/2007 que 
“....deverá solicitar à Auditoria Interna o grau de atendimento às recomendações da Dataprev 
como um todo e ainda, o grau de atendimento dos demais clientes da CGU/SFC, para que se 
tenha um “benchmark” apropriado para mensuração comparativa do grau de atendimento da 
DFC.” 

Resultados Obtidos 
Entendo que a recomendação está sendo atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC - DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

DATAPREV\DPE 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Exposição de motivos 
06 - 6.1. – Exposição de motivos 

Que a Dataprev prepare exposição de motivos, a ser apresentada e discutida no âmbito do 
Ministério da Previdência Social, acerca da não realização de investimentos nos últimos anos e 
suas consequências. O documento deve também considerar todos os demais aspectos 
decorrentes da situação exposta, como, por exemplo, multas pagas pela Dataprev em 
decorrência de pagamentos realizados em atraso, apontes dos órgãos de controle pendentes e 
pedidos de ressarcimento ao INSS sem o devido equacionamento. Desta forma, consideramos 
que a Empresa estará fornecendo os subsídios necessários à devida tomada de decisão. 

Providências Adotadas 
O presidente da Dataprev através dos Ofícios 231 e 232/2007 de 01/08/2007 encaminhados 
para o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da 
Previdência Social e para o Diretor de Orçamento, Finanças 4e Logística do INSS, 
respectivamente, expôs a situação financeira e orçamentária da empresa. 

Resultados Obtidos 
Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

228 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Relatório SFC Nº 161.025 – Busca de solução conjunta 
07 - 7.1. – Busca de solução conjunta 

Recomendamos que a Dataprev busque junto ao INSS, Ministério da Previdência Social e 
Ministério do Planejamento e Gestão, uma solução conjunta para a questão, de forma a 
garantir que o INSS passe a cumprir com as suas obrigações em dia e pague os débitos 
atualmente existentes. 

Providências Adotadas 
O presidente da Dataprev através dos Ofícios 231 e 232/2007 de 01/08/2007 encaminhados 
para o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da 
Previdência Social e para o Diretor de Orçamento, Finanças 4e Logística do INSS, 
respectivamente, expôs a situação financeira e orçamentária da empresa. 

Resultados Obtidos 
A exposição apresentada pelo Presidente da Dataprev atende a  recomendação. 

Setor Responsável: .DFC AG. CGU/SFC 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Processo de sindicância 
 08 - 8.1 – Processo de sindicância 

Recomendamos que a Dataprev instaure processo de sindicância para apurar o extravio de um 
aparelho de rádio e de cinco fontes de alimentação, de forma a apurar responsabilidade pelo 
desaparecimento dos citados bens e efetuar a devida reposição ao erário. 

Providências Adotadas 
No Plano de Providências encaminhado à CGU/RJ, quando da Auditoria da CGU/RJ, o 
Departamento de Suprimentos informou que “A Dataprev não concorda com a recomendação, 
uma vez que ficou a Dataprev incumbida de equipar a Delegacia de Combate a Crimes 
Previdenciários - DELEPREV de toda a  infraestrutura necessária para sua operação, além do 
suporte técnico de informática e apoio logístico,  por força do Ofício nº 10 de 15/03/2000 
expedido pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, à época. 

Os equipamentos Nextel foram contratados pela Dataprev e cedidos à DELEPREV mediante 
Termo de Responsabilidade, assinado pelo delegado federal Roberto Maia ... 

Como não temos a competência de apurar responsabilidades no âmbito da Polícia Federal, 
após gestão da Dataprev, a Corregedoria Regional de Polícia do Rio de Janeiro instaurou 
Processo de Sindicância nº 016/2005-SR/DPF/RJ RJ, sob a condução da Doutora Rita de 
Cássia Favoreto, Delegada de Polícia Federal (Sindicante) cujo resultado será informado a 
essa CGAURJ oportunamente, logo que concluído”. 

Resultados Obtidos 
A CGU/RJ conforme a Nota Técnica nº 1912/2006, considerou a recomendação atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Regularizado  
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Relatório SFC Nº 161.025 – Ações trabalhistas  
09 - 9.1. – Ações trabalhistas 

Recomendamos que a Dataprev, no intuito de evitar a ocorrência de ações trabalhistas futuras, 
cumpra o estabelecido no normativo interno e realize controle efetivo acerca das horas extras 
efetivamente executadas. 

Providências Adotadas 
No Plano de Providências encaminhado à CGU/RJ, quando da Auditoria da CGU/RJ, a então 
Diretoria de Pessoas e Logística, informou pelo Memorando DPL Nº 001/2005, de 04,11/2005, 
que "a Empresa publicou normativo interno cancelando a realização de horas extras a partir de 
01 de novembro de 2005. As situações de imperiosa necessidade de execução de serviços 
considerados inadiáveis e que impliquem na realização de horas extras, poderá ser autorizada 
pelo Diretor da área após prévia apreciação de relatório detalhado justificando a necessidade” 

Resultados Obtidos 
Relatório CGU/RJ Nº 174441, que trata dos exames realizados sobre os atos e consequentes 
fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, sob responsabilidade dos 
dirigentes da Dataprev, considerou a recomendação atendida, uma vez que foi verificado um 
acentuado decréscimo na concessão de horas-extra.  

Setor Responsável: DATAPREV\DPE 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Déficit PREVDATA 
09 - 9.2. – Déficit PREVDATA: Recomendamos que, tão logo seja aprovada a proposta para 
equacionamento do déficit da PREVDATA, com a anuência da Secretaria da Previdência 
Complementar, seja efetivado o devido provisionamento contábil do débito. 

Providências Adotadas 
Regularização da pendência pelo equacionamento do déficit e da contabilização do débito. 

Resultados Obtidos 
Diante das evidências apresentadas conforme documentos examinados (Relação de 
lançamentos - lote 1264908, Ficha de lançamento - doc. 1264901, Termo de Compromisso de 
Recomposição patrimonial) é nosso entendimento que a ação adotada atende à 
recomendação. 

Setor Responsável: DFC - Diretoria Financeira e Comercial 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Pesquisas de preços 
10.1 – Pesquisas de preços 

Realizar pesquisas de preço que contenham os mesmos parâmetros das especificações do 
edital de contratação, de forma a possibilitar a comparação do valor contratado com os valores 
praticados no mercado. 
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A Empresa deverá ainda abster-se de realizar serviços para o INSS incompatíveis com a 
finalidade da Instituição. 

Providências Adotadas 
Em 11/10/2006 o MPF/Procuradoria da República no Distrito Federal, enviou Ofício nº 
221/06/PRDF ao Sr. Presidente da Dataprev, coma seguinte recomendação : " O Ministério 
Público Federal, com base no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, recomenda a 
Vossa Senhoria que, após a prévia notificação da empresa Siemens, revogue o Pregão nº 
039/04 e como decorrência lógica, o Contrato nº 01.531.2004." 

Em 19/11/2006 a Dataprev enviou à empresa Siemens, Notificação Extrajudicial contendo a 
Decisão de Revogação com razão de justificativas em que revoga o Pregão 039/04 bem como 
o Contrato nº 01.531.2004.  Por determinação judicial, o pregão nº 041 foi cancelado.  

Resultados Obtidos 
Tendo a Dataprev cumprido recomendação da Procuradoria da República no Distrito Federal e 
ainda obedecendo aos dispositivos legais para o cancelamento do citado contrato, considero o 
aponte regularizado.  

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Adequação de preços em contrato 
10 – 3 – Adequação de preços em contrato: Adeque os preços do Contrato n.º 01.479.2004 aos 
praticados no mercado, realizando pesquisa de preço, também com outras fornecedoras de 
ambiente tecnológico, além da Unisys, conforme já recomendado e determinado pela 
SFC/CGU e TCU. 

Providências Adotadas 
O DECO através do email de 03/06/2008 encaminhou resposta do DESU que informa que: 
"Entendemos que após a auditoria efetuada pela CGU nos contratos com a Cobra restou a 
determinação de que a Cobra devolveria à Dataprev a importância de aproximadamente 5 
milhões de reais, o que efetivamente ocorreu e, ainda, que na nova contratação com a Unisys 
em 02/04/2007 foi feita a devida justificativa de preços, portanto entendemos que este 
apontamento está regularizado." 

Resultados Obtidos 
Conforme documentos anexos referentes a liquidação da dívida, o aponte está regularizado.  

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Modalidade de tecnologia 
10 – 5 – Modalidade de tecnologia: A Empresa, quando optar por determinar modalidade de 
tecnologia, deverá realizar estudo, demonstrando custo-benefício, de forma a respaldar tal 
escolha. A referida documentação deve constar nos respectivos processos de contratação para 
que haja uma adequada formalização do mesmo. 
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Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 174441 que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2005 
a 31/12/2005 sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev e considerou a determinação 
atendida. 

Resultados Obtidos 
Conforme  Relatório SFC nº 174441 a recomendação foi implementada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Trâmite de processos licitatórios 
10 – 6 – Trâmite de processos licitatórios: Recomendamos que a Dataprev estabeleça 
procedimentos, de forma a agilizar o trâmite dos seus processos licitatórios, a fim de não mais 
incorrer em pagamentos de despesas sem a devida cobertura contratual. 

Providências Adotadas 
No Plano de Providências encaminhado à CGU/RJ, quando da Auditoria da CGU/RJ, o 
Departamento de Suprimentos informou que os casos examinados nos Processos/CP 
2003.0049.08, 2004.0009.04 e 2003.0419.01, nos estados de Goiás, Bahia e Rio de Janeiro, 
denotam a necessidade de reforços dos atuais controles e procedimentos, mas acima de tudo 
a necessidade de reforço da gestão dos prepostos da Dataprev, não só dos gestores dos 
contratos, mas também daqueles responsáveis por fases essenciais do processo, cujo atraso 
compromete o prazo final de contratação. Busca-se obter a melhoria dos processos com a 
substituição pontual de alguns gestores e a reformulação da estrutura organizacional da 
Empresa. 

Resultados Obtidos 
Diante destes esclarecimentos entendo que no momento a recomendação foi atendida, não 
invalidando numa nova oportunidade uma nova avaliação dos procedimentos. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Trâmite Processos licitatórios 
10 – 7 – Trâmite de processos licitatórios: Recomendamos que a Dataprev estabeleça 
procedimentos, de forma a agilizar o trâmite dos seus processos licitatórios, a fim de não mais 
incorrer em prestação de serviços sem a devida cobertura contratual, nem a realização 
indevida de dispensa de licitação. 

Providências Adotadas 
No Plano de Providências encaminhado à CGU/RJ, quando da Auditoria da CGU/RJ, o 
Departamento de Suprimentos informou que “a recomendação reflete integralmente a rotina 
atualmente adotada pela Dataprev. Verifica-se que, possivelmente em virtude de celeridade 
requerida à época, uma vez que os contratos do INSS se encontravam parte sem cobertura 
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contratual, parte em fase de término de contratação, o processo em exame não seguiu a 
tramitação normal implementada na Dataprev. Em virtude deste fato, não há o que se reformar 
os procedimentos atualmente adotados. Todavia, o Pregão Nº 029/2004  encontra-se em 
tramitação perante a 13a. Vara Federal/DF, a qual está analisando o feito, consequentemente 
estando sub judice”. 

Resultados Obtidos 
Diante destes esclarecimentos entendo que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Priorização de ações 
11 – 2 – Priorização de ações: Que a DRD priorize as seguintes ações, de modo a concluí-las 
no menor espaço de tempo possível, uma vez que encontram-se em andamento: 
implementação de fábrica de software, aquisição de ferramenta de testes, implantação de 
Gerência de Qualidade e implementação de “time sheet” para avaliação de custo individual de 
projetos. 

Providências Adotadas 
Em e-mail, de quinta-feira, 28 de setembro de 2006 15:44. em resposta a follow-up de Auditoria 
Interna, a Coordenação de Monitoramento e Integração - CGIM informou, baseada no 
posicionamento do DEQS, que, com relação à "...aquisição de ferramenta de testes, 
implantação de Gerência de Qualidade...” a DRD definiu o “  imediata do uso de Ferramentas 
CASE padrão para Desenvolvimento de Sistemas - Processo Unificado / UML / OO, 
compreendendo o uso de ferramentas pontuais associadas às Disciplinas e elaboração de 
Plano de Aquisição e de Implantação de Suíte Integrada de Ferramentas na Dataprev. 
(Comunicação de Serviço/DRD/Nº 26/2006):   

A Suíte Integrada de Ferramentas foi elaborada destinada a apoiar ao Processo de 
Desenvolvimento de Software (análise, implementação, produção/deploy, gerência de 
configuração e mudanças, gerência de requisitos, testes, etc.) e suporte tecnológico da 
Dataprev com o uso de ferramentas atuais de trabalho no escopo dos projetos de 
modernização institucional da Previdência Social. 

Nesta Suíte, estão sendo definidos os requisitos e características fundamentais necessárias ao 
suporte aos processos de desenvolvimento de softwares da Dataprev com qualidade, 
apresentando no item 19.5, página 29 as características requeridas para a aquisição de 
Ferramenta de Testes, compreendendo (Planejamento de Testes, Integração à Ferramenta de 
Gerência de Requisitos, Implementação de Testes Funcionais, Testes Manuais, Testes de 
Desempenho e Carga, Testes Caixa-Branca, Características Funcionais); 

A medida que a Dataprev adotou para a melhoria da qualidade no desenvolvimento das 
soluções foi a criação do Departamento de Qualidade de Software - DEQS e suas Divisões - 
RS Nº 2621/2005 (objetivos descritos a seguir) e a definição e publicação  do "Processo de 
Desenvolvimento de Software da Dataprev".  

· DEQS - Realizar a gestão da criação e implementação dos processos de software¹ da 
Dataprev, garantindo a melhoria contínua da qualidade dos processos e dos produtos gerados. 
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· DISW - Definir e divulgar os processos de software¹ a serem utilizados pelas áreas de 
desenvolvimento, suportando e avaliando a implementação destes processos, garantindo a 
aderência as metodologias de desenvolvimento e ao modelo de melhoria de software adotado. 

· DITS - Planejar, projetar, prestar suporte, executar e gerenciar os testes dos projetos 
desenvolvidos, realizando, com isso, a verificação e validação dos processos e produtos de 
software, garantindo a melhoria de sua qualidade. 

¹Processo de Software: É um conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que 
as pessoas utilizam para desenvolver e manter o software e seus produtos relacionados. 

O Processo de Desenvolvimento de Software da Dataprev está baseado na "Engenharia de 
Software", visando as melhores práticas de mercado. Composto por um conjunto de processos, 
métodos, técnicas de gestão e de desenvolvimento (Metodologias) e ferramentas que suportam 
o processo.  

O Processo de Desenvolvimento de Software da Dataprev foi projetado e está sendo 
construído adequado à realidade atual da Empresa, focado em modelos de qualidade (CMMI -
Capability Maturity Model Integration), métodos, técnicas de gestão e de desenvolvimento, 
objetivando garantir a melhoria contínua da qualidade do processo e dos produtos gerados. 

O site do DEQS http://www-deqs apresenta o Processo de Desenvolvimento de Software da 
Dataprev (Artefatos, Procedimentos, Metodologias, Processos e Normas) para subsidiar os 
Desenvolvedores da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações - DRD:  

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da Dataprev Orientada a Objeto-MDS OO, 
customizada do RUP - Processo Unificado da Rational (Rational Unified Process - RUP) vem 
sendo adequada para atender o Processo de Desenvolvimento de Software da Dataprev. 

A definição e a padronização, como estratégia de trabalho, do Processo de Desenvolvimento 
de Software na Dataprev em Macro-Processos e respectivos Processos. 

 (Comunicação de Serviço/DRD/Nº 25/2006):   

As ações adotadas pelo Departamento de Qualidade de Software - DEQS estão aderentes às 
diretrizes relacionadas a seguir: 

· PlanEP 2004 / 2007 - Planejamento Estratégico - Diretriz: Gestão Participativa pela Qualidade 
- Objetivo Estratégico: Adotar mecanismos para melhoria contínua dos processos, produtos e 
serviços; 

· PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Previdência Social; 

· PlanePrev - Ações: B06 - Aumentar a capacidade de entrega de soluções tecnológicas da 
Dataprev e B20 - Modernizar e Migrar os sistemas de informação para plataforma aberta; 

· PMT - Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social. 

“Com relação à “...implementação de “time sheet” para avaliação de custo individual de 
 projetos” o DEPS informou que o " 
O uso obrigatório do apontamento de horas dos técnicos da DRD, tanto para projetos como 
para outras atividades, foi oficializado em 04/05/2006, por meio da CS DRD 24/2006. Para 
cada projeto, as horas são computadas mensalmente e repassadas à área de custos da 
Dataprev para cálculo dos custos dos projetos. O total de horas mensais por projetos é 
disponibilizado mensalmente na página do Departamento de Projetos de Software – DEPS." 
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Já com relação à “implementação de fábrica de software,”, o DEAS, se posicionou informando 
que: " 

Em Setembro de 2005 com a reestruturação da Diretoria de Negócios para uma estrutura de 
desenvolvimento orientada a processos, criou-se a fábrica de software da Dataprev por meio 
do Departamento de Arquitetura e Programação de Software – DEAS. A partir de então, várias 
ações para viabilização da fábrica vêm acontecendo seguindo o planejamento estratégico da 
Diretoria: 

. No final de 2005, foram encerrados os contratos com empresas que prestavam consultoria ao 
desenvolvimento de sistemas na Dataprev (DPCON, ATT e M.S.A) e passou ser de 
responsabilidade do DEAS 100% da codificação dos sistemas revidenciários; 

. Foi realizado um levantamento visando identificar os perfis de codificadores que estavam 
alocados nas Áreas de produtos para povoar a Divisão de Programação. Os avanços em 
formalização e estruturação visando a implementação da fabrica de software são suficientes 
para consideramos a recomendação atendida. 

. Para compor a força de trabalho no processo de codificação, foi criado pela DRD, três 
Unidades de Desenvolvimento nos estados do Ceará, da Paraíba e Santa Catarina que são 
diretamente demandados pelo DEAS, seguindo aos padrões de arquitetura e codificação 
estabelecidos pelo Departamento; 

Resultados Obtidos 
Neste momento a Fábrica está reciclando parte dos recursos nas linguagens legadas e 
capacitando-se, também, para atender ao Plano de Modernização Tecnológica – PMT que 
preconiza o desenvolvimento de sistemas para atender ao Novo Modelo de Gestão do INSS. 

Prevêem-se, ainda, a inserção de 77 (setenta e sete) novos colaboradores oriundos do 
concurso público que estarão distribuídos no DEAS e nas Unidades de Desenvolvimento, já 
mencionadas com exclusividade para o processo de codificação". 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DEAS - DATAPREV\DRD\DEQS - 
DATAPREV\DRD\DEPS 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 161.025 – Migração – Aquisição de software 
11 – 3 – Migração e e sistemática de aquisição de software: A DOP dê continuidade à 
migração de sistemas e aquisição de software. 

Providências Adotadas 
O Plano de Modernização Tecnológica foi produzido e encaminhado pela Dataprev,  para 
diversos órgãos interessados, por meio dos documentos abaixo relacionados. 

·Ofício/PR/N.º 526/2006, de 12/12/2006, para o MPU/DF - Dra. Raquel Branquinho; 

·Ofício N.º 290/2006/SECE, de 30/12/2006, para o SE/MPS - Dr. Carlos Eduardo Gabas;  

·Ofício N.º 038/2007/PR/2006, de 07/01/2007, para a CGU/DF - Dr. Ronald da Silva Balbe;   

·Ofício/PR/N.º 525/2006, de 12/12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT – Dr. Francisco Carlos 
Ribeiro de Almeida; 
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·Ofício/PR/N.º 502/2006, de 29/11/2006, para o MPS-Secretaria Executiva, Dr. Carlos Eduardo 
Gabas; 

·Ofício/N.º 263/2006/SECE, de 04 /12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT – Dr. Márcio Emmanuel 
Pacheco;  

·Ofício/N.º 262/2006/SECE, de 04/12/2006, para a SECEX-RJ 4ª DT – Dr. Francisco Carlos 
Ribeiro de Almeida;  

·Ofício/N.º 293/2006/SECE, de 29/12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Ernesto Carneiro 
Preciado;  

·Ofício/N.º 292/2006/SECE, de 29/12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Guilherme Fernando 
Scandelai; e,  

·Ofício/N.º 291/2006/SECE, /12/2006, para o Conselho Fiscal, Dr. Rodrigo Láurence Bezerra 
Marques. 

A DATAPREV/DRD/CGIM e a DATAPREV/DRD/CGMS, respectivamente, por meio dos 
Memorandos CGIM nº 014/07, de 09/03/07 e DRD/CGMS nº 004/07, de 01/03/07, requisitaram 
à DATAPREV/CGAU a regularização do ponto pendente do Relatório SFC nº 147.757/2004, 
referente à elaboração, pela Dataprev, de um Plano de Migração de Sistemas para plataforma 
aberta, alegando que “o documento Plano de Soluções e Serviços – PSS/MT, editado 
mensalmente, atende à demanda da SFC sobre o Plano de Migração”. 

A DATAPREV/CGAU solicitou, em 15/03/07, análise da CGU/DF, responsável pela elaboração 
do Relatório de Auditoria, que se posicionou, por email, informando que “o Plano de 
Modernização Tecnológica responde ao item do relatório n.º 147757/2004, mas há 
necessidade de esclarecer o processo de desativação dos sistemas legados e da plataforma 
UNISYS, a manutenção das plataformas existentes até a operacionalização dos novos 
serviços, a atualização dos demais sistemas que não estão englobados pela fábrica de 
software, que não está claro no processo, estando limitado ao NMG.”. 

Resultados Obtidos 
Consideramos regularizada a recomendação.  Os desdobramentos da implementação do Plano 
de Migração serão acompanhados pelo item  8.9.3 - Projeto de Migração de sistemas e bases -
, da  Decisão TCU Nº1.459/02,  Processo 014.003/2001-2. 

Setor Responsável: DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 189.533 – Indicadores históricos 
02- Resultados - Qualidade/Confiabilidade Indicadores: Estabelecer indicadores históricos, 
suficientemente decompostos para permitir rastreabilidade das causas dos problemas, 
condição necessária à efetiva realização do ciclo PDCA, para avaliar o grau de eficiência, 
eficácia e economicidade alcançado em relação ao planejado para o final de cada exercício. 

Providências Adotadas 
Conforme orientação gerencial, efetuo o cancelamento  face a redundância com o item 06.1 do 
Relatório SFC nº 208.048/2007. 

Resultados Obtidos 
Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
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Pendência transferida para o item 06.1 do Relatório SFC nº 208.048/2007. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 189.533 - 02 - Qualidade/Confiabilidade Indicadores 
Estabelecer indicadores capazes de aferir o grau de competitividade alcançado pela UJ  em 
comparação com outras instituições de natureza semelhante. 

Providências Adotadas 
Conforme orientação gerencial, efetuo o cancelamento  face a sua redundância com o item 
04.1 do Relatório SFC nº 208.048/2007 - Auditoria de Gestão 2007. 

Resultados Obtidos 
Pendência transferida para o item 04.1 do Relatório SFC nº 208.048/2007 – Auditoria de 
Gestão/2007. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Cancelado 

Relatório SFC Nº 189.533 – Resultados Quantitativos e Qualitativos 
Realizar o Ciclo Anual de Planejamento Estratégico, formalmente conduzido, com a 
participação dos diversos níveis gerenciais da UJ, voltado ao direcionamento dos aspectos 
internos da UJ, com horizonte mínimo de cinco anos, buscando a integração das suas ações 
administrativas, em consonância com o Programa de Modernização Tecnológica e o Novo 
Modelo de Gestão da Previdência Social. 

Providências Adotadas 
A CGPO por meio do Memorando nº 013 de 17/10/2007 informa que: “Nos dias 21 e 22  de 
novembro de 2006 foi realizado o ciclo de planejamento 2007 para a Previdência Social, com o 
objetivo de avaliação dos resultados alcançados no exercício de 2006 e definição das ações 
prioritárias para os próximos anos. Participaram do evento o Ministro da Previdência Social, o 
Secretário Executivo, os Presidentes do INSS e da Dataprev,  

Diretores, Gerentes Regionais e Executivos do INSS e Gerentes de Departamentos da 
Dataprev. Foi ressaltada a importância do alinhamento e fortalecimento da organização MPS, 
INSS e Dataprev enquanto uma holding convergindo na mesma direção: garantir o acesso aos 
direitos previdenciários pelos trabalhadores, melhorar a qualidade do atendimento e combater 
as fraudes e o desperdício. Coube à Dataprev, entre outras ações, a implantação do Plano de 
Modernização Tecnológica – PMT (vide Relatório de Gestão 2006). 

A preparação do ciclo de planejamento 2008 foi autorizada pela Diretoria Executiva, em 
reunião realizada dia 25/10/2007. Serão duas iniciativas integradas de planejamento, 
executadas em paralelo: Planejamento Estratégico de Execução e Planejamento Estratégico 
de Direcionamento. O primeiro estará voltado para o aproveitamento das oportunidades atuais 
e será estruturado por meio de Programas Programa é o instrumento que articula um conjunto 
de Ações suficientes para enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade, cujo 
desempenho deve ser passível de aferição por indicadores coerentes com o objetivo 
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estabelecido. e Ações; o segundo estará focado na preparação da Empresa para o futuro, 
baseado na análise prospectiva de cenários, revisão da visão de futuro e declaração dos 
objetivos estratégicos. O planejamento terá um horizonte temporal de 8 anos com avaliação 
anual. 

O Planejamento Estratégico de Execução terá ciclo de um ano e meio, com início imediato. A 
Diretoria, em reunião realizada no último dia 08/10/2007, identificou quais serão os Programas 
Estratégicos e os gestores de cada Programa. O Planejamento Estratégico de Direcionamento 
será tratado apenas no primeiro semestre de 2008, provavelmente a partir de abril. Este 
segundo trabalho de planejamento terá horizonte temporal de longo prazo (8 anos), definirá os 
objetivos estratégicos corporativos e permitirá análise comparativa entre a Dataprev e outras 
empresas semelhantes.” 

Resultados Obtidos 
Conforme entendimento e recomendação gerencial a recomendação está atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 189.533 - Plano de Cargos e Salários 
03 - Regularidade na Gestão de Recursos Humanos – Plano de Cargos e Salários 

Realizar estudo de viabilidade técnico-econômica para a adoção de um novo Plano de Cargos 
e Salários, capaz de assegurar o equilíbrio salarial entre os diversos cargos da Empresa e a 
compatibilidade com o mercado de trabalho, a fim de reter o pessoal especializado. 

Providências Adotadas 
A recomendação de realizar estudo de viabilidade técnico-econômica para adoção de um novo 
Plano de Cargos e Salário foi adotado pela empresa e aprovado pelo DEST, conforme 
Comunicado da Empresa enviado em 18/9/ 2008.  Para a implantação do novo Plano, será 
estabelecido um cronograma que dependerá necessariamente da solução do déficit da 
Prevdata, cuja definição está prestes a acontecer. 

Resultados Obtidos 
Conforme entendimento e recomendação gerencial a recomendação está atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DPE\DEDP 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 189.533 - adoção de gratificação por produtividade 
03 - Regularidade na Gestão de Recursos Humanos – adoção de gratificação por produtividade 

Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica para a adoção de gratificação por 
produtividade para os cargos voltados às atividades em que o mercado adote tal procedimento 
a fim de reter o pessoal mais qualificado. 

Providências Adotadas 
A recomendação de realizar estudo de viabilidade técnico-econômica para adoção de um novo 
Plano de Cargos e Salário foi adotado pela empresa e aprovado pelo DEST, conforme 
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Comunicado da Empresa enviado em 18/9/ 2008.  Para a implantação do novo Plano, será 
estabelecido um cronograma que dependerá necessariamente da solução do déficit da 
Prevdata, cuja definição está prestes a acontecer. 

Resultados Obtidos 
Conforme entendimento e recomendação gerencial a recomendação está atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DPE\DEDP 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 189.533 – normatização - critérios para pagamentos  
04 - Resultados da Gestão de Disponibilidade – normatização de critérios para pagamentos 

Adotar providências quanto à normatização de critérios que possibilitem disciplinar, priorizar e 
ordenar os pagamentos, a fim de garantir o seguimento dos princípios constitucionais da 
Administração Pública, no caso, em especial, a legalidade, a impessoalidade, publicidade e 
eficiência. 

Providências Adotadas 
A DEFI através do seu Memorando nº 083/2007 de 03/10/2007 informa que: " Foi elaborada a 
“COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS/DFC/Nº 031/2007”, pela qual restaram definidos os critérios 
que estão sendo adotados para as situações de insuficiência de recursos financeiros, com vista 
ao disciplinamento, priorização e ordenamento dos pagamentos da Dataprev." 

Resultados Obtidos 
Mecanismo de controle adotado. A eficácia do instrumento de gestão utilizado deverá ser 
objeto de exame em futuros trabalhos dos Órgãos de controle. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\\DEFI 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 189.533 – Encargos - Contribuições e Tributos 
05 - Encargos, Contribuições e Tributos 

Adotar mecanismos de controle no sentido de identificar e documentar as causas ou 
justificativas de cada uma das ocorrências de despesas com multas e juros de mora, sempre 
que não houver disponibilidades de caixa suficiente na data do vencimento programado, a fim 
de apurar a ocorrência de possíveis falhas de procedimentos que venham causar encargos 
financeiros desnecessários à UJ. 

Providências Adotadas 
A DEFI através do seu Memorando nº 083 de 03/10/2007 informa que: "Consideramos 
implementado esse controle através da elaboração da CS DFC nº 031/2007, que disciplina 
regras de prioridade.  Estabeleceu-se o condicionamento da liberação do pagamento à 
apresentação da justificativa, devidamente autorizada. Portanto, quando da liberação do 
pagamento, o processo estará instruído com a justificativa, propiciando, desta maneira, 
identificar as causas das ocorrências de despesas com multas e juros, bem como a correção 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

239 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

imediata de possíveis falhas de procedimentos e a imputação de eventual penalidade àquele 
que lhe deu causa." 

Resultados Obtidos 
Mecanismo de controle adotado. A eficácia do instrumento de gestão utilizado deverá ser 
objeto de exame em futuros trabalhos dos Órgãos de controle. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DEFI 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 189.533 – Encargos - Contribuições e Tributos 
05 - Encargos, Contribuições e Tributos: Responder, tempestivamente, às indagações da 
Auditoria Interna, quando não houver, na documentação examinada, as justificativas para as 
impropriedades apontadas, em especial, as razões para a incidência de encargos moratórios. 

Providências Adotadas 
O DEFI através do seu memorando 061/2008 de 23/07/2008 respondeu que "Os trabalhos de 
revisão foram efetuados dentro do prazo que havia sido estipulado, juntando-se as justificativas 
que deram origem a incidência de encargos moratórios nos pagamentos, situação que, diga-se 
de passagem, decorriam da falta de recursos financeiros para honrar os compromissos 
financeiros, pois o INSS não conseguia quitar, tempestivamente, as faturas de serviços 
prestados pela Empresa. Criou-se, em razão desse aponte, uma sistemática onde nenhum 
pagamento em que há a incidência de encargos moratórios não se concretiza sem a devida 
justificativa do responsável pela situação e a concordância da autoridade competente 
especificamente indicada na Resolução de Delegação de Competência,  editada pelo 
Presidente da  Dataprev." 

Resultados Obtidos 
Consideramos a recomendação atendida inclusive com a delegação de responsabilidades. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DEFI 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 189.533 – Encargos – Contribuições e Tributos 
 05 - Encargos, Contribuições e Tributos: Promover, junto aos clientes, o estabelecimento da 
previsão dos pagamentos (cronogramas associados aos valores a serem creditados), a fim de 
minimizar as incertezas e atropelos para viabilizar a segurança na liberação dos pagamentos 
de tributos e de fornecedores da UJ. 

Providências Adotadas 
O DEFI, através do seu memorando nº 085/2008 de 29/09/2008 respondeu que: " Como 
especificou o diligenciador, a situação financeira da Dataprev se equilibrou no mês de 
Janeiro/2008, com o adimplemento do INSS e o recebimento de grande parte das faturas em 
atraso. Essa regularização permitiu o completo saldamento dos débitos em atraso.  
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Atualmente, ressalvadas situações que têm origem em problemas documentais dos 
fornecedores e/ou prestadores de serviços, a Dataprev não registra pendências no seu Contas 
a Pagar.(1)"  

Resultados Obtidos 
Diante dos esclarecimentos apresentados pelo DEFI no resumo da ação e conforme 
entendimento/orientação gerencial a recomendação foi considerada atendida 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DEFI 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 189.533 – Exiguidade de recursos 
06 - Recursos Exigíveis: Que o CONSAD promova ações tempestivas, junto ao INSS, MPS e 
MP, para o atendimento às exigências orçamentárias e financeiras decorrentes das obrigações 
contratuais que impõem ao contratante a garantia da existência de dotação orçamentária para 
cumprimento de suas obrigações junto ao fornecedor, garantindo o atendimento ao artigo 117 
da Lei 6.404/76, que impõe responsabilidade aos acionistas (MPS e INSS) pelos atos que 
possam causar danos à Empresa (Dataprev). 

Providências Adotadas 
Conforme Ata da Trecentésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Dataprev, o 
Conselheiro Guilherme Fernando Scandelai, aproveitando a presença do Senhor Álvaro 
Botelho, Diretor de Finanças e Serviços Logísticos – DFS, informou ao Conselho Fiscal que o 
Grupo de Trabalho constituído por maio da Portaria-Conjunta/nº 3 – INSS/Dataprev, 
responsável por elaborar estudo acerca da efetivação da liquidação da dívida do INSS em 
favor da Dataprev, concluiu os trabalhos e sugeriu o encaminhamento do documento  final do 
GT aos Conselhos de Administração e ao Conselho Fiscal da Dataprev.  Registrou que o valor 
nominal da dívida do INSS para com a Dataprev é de 106 milhões de reais não contabilizados 
os encargos.  Informou que será repassado crédito complementar ao INSS, conforme proposto 
pela SOF, para quitação desse valor.  A partir desta quitação a Dataprev fará a aquisição de 
imóveis, de propriedade do INSS e ocupados pela Dataprev, que estejam regularizados.  O 
Senhor Guilherme registrou que ficará pendente a questão dos encargos cujo tratamento e 
cobrança serão específicos.  O Senhor Álvaro Botelho assinalou que o assunto da dívida do 
INSS para com a Dataprev foi apontamento recorrente dos órgãos de controle sugerindo que a 
Empresa emita posicionamento, a esses órgãos, acerca da situação exposta.   

Resultados Obtidos 
A recomendação que o CONSAD promova ações tempestivas, junto ao INSS, MPS e MP foram 
atendidas. 

Setor Responsável: CA 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC Nº 189.533 – Assessoramento à alta administração 
07 - Estruturação, Organização e Métodos – assessoramento à alta administração 

Que a Dataprev promova a vinculação e a subordinação da Auditoria Interna ao Conselho de 
Administração, a fim de garantir àquela unidade uma maior abrangência e responsabilidade, 
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principalmente no que diz respeito ao assessoramento à alta administração da Entidade, 
conforme estabelece o Decreto 3.591/2000. 

Providências Adotadas 
A CGPO através do seu Memorando nº 012 de 02/10/2007 informa que: “Em reunião do 
Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, 
RESOLUÇÃO/CADM/Nº. 002 de 27.06.2007 - Atendemos ao cumprimento do estabelecido no 
Art. 15, § 3º do Decreto n.º 3591/2000, que determina que a Auditoria Interna subordina-se ao 
Conselho de Administração. Informamos ainda, que, por intermédio da RS Nº 2771/2007 de 
29.06.2007, foi atualizado o Manual de Atribuições da Dataprev, ratificado pela RS Nº 
2783/2007 de 19.08.2007.” 

Resultados Obtidos 
Solicito a regularização do apontamento devido a Auditoria Interna está subordinada ao 
Conselho de Administração. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR - DATAPREV\PR\SECE 

Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 208.048/2007 – Metas quantificáveis  
01 - Auditoria de Gestão 2007 – estabelecimento de metas quantificáveis 

1.1.2.1/001 - Estabelecer metas quantificáveis para o segundo semestre de 2008. 

Providências Adotadas 
A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de 
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento 
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos: 

1. Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011; 
2. Elaboração do Plano para realização da estratégia; 
3. Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas; 
4. Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado 

com a estratégia. 

Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas para o desenvolvimento de ações 
que atendam a implantação dos objetivos propostos. 

A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques: 
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº 
2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a 
elaboração dos indicadores. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGPO denota que as recomendações efetuadas estão em curso. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 
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Relatório SFC nº 208.048/2007 - Objetivos e Metas  
01 - Programação de Objetivos e Metas – estabelecimento de indicadores operacionais 

002 - Estabelecer indicadores operacionais capazes de aferir o grau de competitividade 
alcançado pela UJ em comparação com outras instituições de natureza semelhante 

Providências Adotadas 
Indicadores de natureza operacional de natureza econômica e financeira são padronizados e 
são capazes de aferir o grau de competitividade com outras instituições; 

Resultados Obtidos 
Consideramos a ação recomendada em andamento em função do encaminhamento do Plano 
de Providências ao órgão de controle interno. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 208.048/2007 - Resultados quantitativos -Indicadores 
02 - Auditoria de Gestão 2007 – resultados quantitativos e indicadores associados às ações 

1.1.2.1/002 - Apresentar no relatório de gestão do exercício de 2008 resultados quantitativos  e 
indicadores associados ás ações listadas no relatório de auditoria. 

Providências Adotadas 
A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de 
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento 
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos: 

1. Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011; 
2. Elaboração do Plano para realização da estratégia; 
3. Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas; 
4. Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado 

com a estratégia.  Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de 
Participação nos Lucros e Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas 
para o desenvolvimento de ações que atendam a implantação dos objetivos propostos. 

A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques: 
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº 
2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a 
elaboração dos indicadores. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGPO denota que as recomendações efetuadas estão em curso. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

243 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Relatório SFC nº 208.048/2007 – Pertinência de Programas e Ações  
03 - Auditoria de Gestão/2007 – pertinência de programas e ações criados 

1.1.2.1/003 - reavaliar a pertinência dos programas e ações criados, tendo em vista a 
necessidade de acompanhamento dos resultados e os objetivos estratégicos da empresa para 
o próximo ciclo de planejamento. 

Providências Adotadas 
No Plano Estratégico 2009/2011 foram identificadas ações, objetivos estratégicos e os 
respectivos programas para realização dos mesmos. Os gestores de cada programa foram 
definidos pela Diretoria Executiva. Foram estabelecidos os modelos para o planejamento da 
execução dos programas. Os gestores nas suas respectivas áreas de atuação estão 
elaborando os Planos de Execução de cada Programa conforme modelo definido pela 
Empresa.  

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGPO denota que as recomendações efetuadas estão em curso. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 208.048/2007 – Indicadores de competitividade 
04 - Auditoria de Gestão/2007 – estabelecimento de indicadores de competitividade 

1.1.2.2/001 - Estabelecer indicadores capazes de aferir o grau de competitividade alcançado 
pela UJ em comparação com outras instituições de natureza semelhante. 

Providências Adotadas 
A sistemática será baseada em pareceres periódicos, em três níveis de detalhamento: 
Programa, Iniciativa Estratégica e Projetos/Ações. A ferramenta tecnológica que apoiará a 
sistemática será o e-Car. A ferramenta está sendo configurada para atender ao processo de 
planejamento a ser aplicado na Dataprev, cujo prazo previsto para a conclusão da tarefa é 
27/02/2009. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGPO denota que as recomendações efetuadas estão em curso. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 208.048/2007 – Indicadores para Programas 
05 - Auditoria de Gestão/2007 – criação de indicadores para os programas 

1.1.2.2/002 - Criar indicadores para os programas e Ações geridos pela Unidade. 

Providências Adotadas 
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A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de 
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento 
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos: 

1. Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011; 
2. Elaboração do Plano para realização da estratégia; 
3. Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas; 
4. Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado 

com a estratégia. 

Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas para o desenvolvimento de ações 
que atendam a implantação dos objetivos propostos. 

A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques: 
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº 
2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a 
elaboração dos indicadores. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGPO denota que as recomendações efetuadas estão em curso. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 208.048/2007 – Criação de indicadores históricos 
06 - Auditoria de Gestão/2007 – indicadores históricos 

1.1.2.2/003 - Estabelecer indicadores históricos, suficientemente decompostos para permitir 
rastreabilidade das causas dos problemas, condição necessária à efetiva realização do ciclo 
PDCA, para avaliar o grau de eficiência, eficácia e economicidade alcançado em relação ao 
planejado para o final de cada exercício. 

Providências Adotadas 
A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de 
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento 
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos: 

1. Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011; 
2. Elaboração do Plano para realização da estratégia; 
3. Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas; 
4. Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado 

com a estratégia. 

Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas para o desenvolvimento de ações 
que atendam a implantação dos objetivos propostos. 

A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques: 
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº 
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2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a 
elaboração dos indicadores. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGPO denota que as recomendações efetuadas estão em curso. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 208.048/2007 - Metas para os indicadores  
07 - Auditoria de Gestão/2007: 1.1.2.2/004 - Estabelecer metas para os indicadores existentes. 

Providências Adotadas 
A Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO previu o desenvolvimento de 
atividades de planejamento que antecederá a definição de metas integradas ao Planejamento 
Estratégico, atendendo aos seguintes objetivos: 

1. Elaboração de estratégia empresarial para o período 2009/2011; 
2. Elaboração do Plano para realização da estratégia; 
3. Desenvolvimento da sistemática de gerenciamento das ações estratégicas; 
4. Implementação de mecanismos de mensuração do desempenho empresarial integrado 

com a estratégia. 

Desta forma, existirão as metas já contidas no PPLR - Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados, e dentro desse contexto prevê quatro etapas para o desenvolvimento de ações 
que atendam a implantação dos objetivos propostos. 

A Empresa concluiu o Plano Estratégico 2009/2011, estando fundamentado sob três enfoques: 
Resultados, Processos Internos e Pessoas. Atendendo as definições contidas na RS/PR nº 
2906/2008, definiu indicadores quantificáveis e solicitou aos gestores dos processos a 
elaboração dos indicadores. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGPO denota que as recomendações efetuadas estão em curso. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 208.048/2007 - Necessidade de cada indicador 
08 - Auditoria de Gestão/2007 – real necessidade de cada indicador 

1.1.2.2/005 - Realizar um estudo sobre a real necessidade de cada indicador existente 
tomando por base os critérios que servem de guia na elaboração de indicadores tais como: 
representatividade, homogeneidade, praticidade, validade, independência, simplicidade, 
cobertura, economicidade, acessibilidade, estabilidade, e seletividade.  

Avaliar, também, a adequação de cada indicador aos programas e ações geridos. 

Providências Adotadas 
A sistemática será baseada em pareceres periódicos, em três níveis de detalhamento:  
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Programa, Iniciativa Estratégica e Projetos/Ações. A ferramenta tecnológica que apoiará a 
sistemática será o e-Car. Atualmente, a ferramenta está sendo configurada para atender ao 
processo de planejamento a ser aplicado na Dataprev, cujo prazo previsto para a conclusão da 
tarefa é 27/02/2009. 
Resultados Obtidos 
A documentação encaminhada pela CGPO denota que as ações estão em curso objetivando 
atender a recomendação. 
Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 
Situação: Pendente 

Relatório SFC nº 208.048/2007 - Auditoria de Gestão/2007  
09 - Auditoria de Gestão/2007 – autorizações e despesas de viagens 

1.1.4.1/001 - Fazer constar de todas as requisições referentes a Autorizações e Comprovação 
de Despesas de Viagens (ACDV) justificativa do setor requisitante para o pagamento de 
despesas de viagens nos finais de semana 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev pelo Ofício/PR/231/2008 de 20/08/08 em atendimento ao 
Oficio CGU 22993 relacionado ao Relatório CGU 208.048/2008 com informações prestadas 
pelo DELG no memo 107/2008 relacionado ao Plano de Providências. 

Resultados Obtidos 
O DELG registra que após o recebimento do aponte de auditoria da CGU, tanto as ACDVs 
relacionadas no apontamento como todo o processo de emissão de passagens aéreas foram 
reavaliados pela Divisão de Serviços Gerais - DISG, tendo sido constatada regularidade dos 
procedimentos perante às regras definidas pelos normativos internos, à época a Norma de 
Viagens N/LG/009/07, revogada em 16/06/2008 pela N/LG/009/08.  As solicitações de viagens 
nos finais de semana encontram-se devidamente justificadas e aprovadas pelas autoridades 
competentes, cujas justificativas constam, ou na própria ACDV (campo "Objetivo da Viagem"), 
ou por e-mail, ou em documentos impressos anexos à solicitação de viagens (memorando). 

Acreditamos que a análise da CGU tenha sido prejudicada em face do questionamento ter sido 
encaminhado à área financeira, enquanto esses documentos ficam arquivados na Divisão de 
Serviços Gerais - DISG. Quando fomos acionados, em 26/05/2008, não havia mais tempo hábil 
para resposta, a qual, mesmo assim, foi encaminhada à Auditoria Interna em 02/06/2008, 
conforme memo DELG-051/2008, anexo, quando os trabalhos da CGU já haviam sido 
concluídos. É importante registrar que não compete ao setor responsável pela emissão das 
passagens aéreas (DISG) formar juízo a respeito do mérito das justificativas, e sim verificar se 
existe a justificativa e se esta se encontra aprovada pela autoridade competente. Isto porque 
esta análise, de mérito, compete ao gerente a nível de Departamento do empregado 
requisitante, correlato ou superior hierárquico, conforme estabelecido pela resolução de 
Delegação de Competência - RS 2863/2008. É nosso entendimento que embora a ação do 
DELG tenha sido intempestiva no que tange ao atendimento em tempo hábil à solicitação da 
CGU, a recomendação está atendida, em função das evidências apresentadas. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS 

Situação: Regularizado 
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Relatório SFC nº 208.048/2007 - Auditoria de Gestão/2007  
10 - Auditoria de Gestão/2007 – prestação de contas de viagens de serviço 

1.1.4.1/002 - Fazer constar da prestação de contas referentes a viagens a serviço originais ou 
cópias dos cartões de embarque, nos casos de viagens aéreas. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev pelo Ofício/PR/231/2008 de 20/08/08 em atendimento ao 
Oficio CGU 22993 relacionado ao Relatório CGU 208.048/2008 com informações prestadas 
pelo DEFI no memo 066/2008 relacionado ao Plano de Providências 

Resultados Obtidos 
O DEFI em suas ponderações informa que está sempre atento no cumprimento da Norma de 
Viagem quando da prestação de contas de seus empregados, cobrando todos os requisitos 
para efetiva prestação. Cita o DEFI que as situações apontadas ocorreram em Unidades 
Regionais, que têm autonomia para a liquidação, gestão e controle sobre estas operações.   
Considerando que as Unidades Regionais estão subordinadas à SUAT – Superintendência de 
Atendimento, entendemos que cabe a essa Superintendência a instrução e orientação quanto à 
importância do estrito cumprimento das Normas Internas. Em virtude da responsabilidade da 
SUAT - Superintendência de Atendimento, o Departamento Financeiro enviou o Memo DEFI nº 
065/2008 (arquivado na pasta do relatório 208.048) cobrando um comprometimento maior no 
cumprimento dos normativos internos.  
Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS 
Situação: Regularizado 

Relatório SFC nº 208.048/2007 - Auditoria de Gestão/2007 
11 - Auditoria de Gestão/2007 - aprimoramento dos controles internos 

1.1.4.1/003 - Aprimorar os controles internos da Empresa atinentes a diárias, de modo que se 
evitem informações inconsistentes como as verificadas na planilha de controle de diárias 
relativas à ACDV 0414/08. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta do DECO por e-mail em 28/11/08 informando providencias adotadas para 
regularização do aponte junto á CGU. 

Resultados Obtidos 
Diante das respostas e evidências apresentadas é nosso entendimento que a falha 
apresentada foi sanada, e com a implantação do Sistema para Controle de Viagens cuja fase 
de treinamento está em curso. Com isso consideramos a ação recomendada como atendida.   

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS 

Situação: Regularizado 
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11 – B. Determinações e recomendações do TCU. 

Acórdão 0086/2008 - TCU – Plenário - Inclusão no CD de dados  
01 - Inclusão no CD de dados referentes à situação agregada de créditos administrativos. 

9.4. - Determinar ao INSS, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Procuradoria Geral 
Federal e à Dataprev que passem a incluir, nos CDs com a listagem de devedores da 
Previdência Social enviados trimestralmente ao TCU, dados referentes à situação agregada 
dos créditos administrativos, bem como informações sobre faixas de tempo na situação, faixas 
de tempo nas fases (créditos judiciais) e faixas de valor (créditos administrativos e judiciais). 

Providências Adotadas 
Baixa por cancelamento em função da resposta da CGIM contida no memorando nº  107/2009 
onde comunica que a Dataprev recebeu a demanda nº 463 do INSS cancelamento o envio de 
CD ao TCU contendo informações de débitos e dados de  cobrança administrativa sob 
responsabilidade da RFB. 

Resultados Obtidos 
É nosso entendimento que o aponte deve ser cancelado por baixa uma vez que o cliente 
cancelou formalmente através de registro no sistema Prevdemandas a remessa ao TCU de 
mídia magnética (CD) contendo informações sobre débitos e dados administrativos, tomando 
como premissa as informações contidas no Oficio 224/2007 da SRF /Codac/Cobra /Dicop. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 
Situação: Cancelado 

Acórdão 0086/2008 - TCU - Plenário - Inclusão no CD de campos  
Plenário -02 - Inclusão no CD de campos adicionais extraídos do INFORMAR 

9.5. - Determinar ao INSS, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Procuradoria Geral 
Federal e à Dataprev que adotem providências para criar e incluir nos CDs com a listagem dos 
devedores da Previdência Social enviados trimestralmente ao TCU o campo “fase agregada” 
(análogo ao campo “situação agregada” do INFORMAR) e o campo “situação agregada” 
(existente apenas no INFORMAR), bem como campos com informações sobre faixas de tempo 
na situação (créditos administrativos), faixas de tempo nas fases (créditos judiciais) e faixas de 
valor (créditos administrativos e judiciais). 

Providências Adotadas 
Baixa por cancelamento em função da resposta da CGIM contida no memorando nº 107/2009 
onde comunica que a Dataprev recebeu a demanda nº 463 do INSS cancelamento o envio de 
CD ao TCU contendo informações de débitos e dados de cobrança administrativa sob 
responsabilidade da RFB. 

Resultados Obtidos 
É nosso entendimento que o aponte deve ser cancelado por baixa uma vez que o cliente 
cancelou formalmente através de registro no sistema Prevdemandas a remessa ao TCU de 
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mídia magnética (CD) contendo informações sobre débitos e dados administrativos, tomando 
como premissa as informações contidas no Oficio 224/2007 da SRF/Codac/Cobra /Dicop. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 
Situação: Cancelado 

Acórdão 823/2005 - Encom Engenharia Ltda 
01 - Representação formulada pela Encom Engenharia Ltda em razão de possíveis 
irregularidades em contratação feitas pela Dataprev 

9.4. aplicar aos responsáveis  a multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei n.º 8.443/92, c/c o 
inciso II do art. 268 do Regimento Interno, nos valores consignados a seguir, fixando-lhes o 
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, 
inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro 
Nacional: 

• 9.4.1. R$ 3.000,00 (três mil reais); 

• 9.4.2. R$ 3.000,00 (três mil reais); 

• 9.4.3. R$ 3.000,00 (três mil reais); 

• 9.4.4. R$ 3.000,00 (três mil reais); 

• 9.4.5. R$ 3.000,00 (três mil reais); 

• 9.4.6. R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

• 9.4.7. R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

Providências Adotadas 
O Acórdão 361/2007, que trata de representação formulada, com fulcro no art. 113, § 1º, da Lei 
8.666/1993, pela empresa Encom Engenharia Ltda., versando sobre possíveis irregularidades 
praticadas no âmbito da Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social – 
Dataprev, Acordaram os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Plenária Extraordinária Pública, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente representação, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 237, VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la 
parcialmente procedente; 

9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Carlos Alberto Jacques de 
Castro, Sérgio Paulo Veiga Torres, Tito Cardoso de Oliveira Neto e José Roberto Borges da 
Rocha Leão, que não foram suficientes para justificar a irregularidade consubstanciada na não-
verificação dos pressupostos de aplicação do art. 24, IV, da Lei 8.666/93, consoante Decisão 
TCU nº 347/94, para a contratação emergencial, e respectiva homologação, das empresas 
GLS Engenharia e Consultoria Ltda. e Conbrás Engenharia Ltda., objetivando a prestação de 
serviços de manutenção predial nas dependências da Dataprev no Rio de Janeiro e em São 
Paulo; 

9.3. aplicar individualmente aos responsáveis acima indicados, bem como ao Sr. José Jairo 
Ferreira Cabral, então Presidente da Empresa, responsável pela ratificação das contratações 
referidas no subitem anterior, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8443/1992 c/c o art. 268, II, 
do Regimento Interno, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze 
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dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" 
do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional; 

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443/92, a cobrança 
judicial das dívidas atualizadas monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo 
ora estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a notificação, na forma da 
legislação em vigor. 

Resultados Obtidos 
Face o Acórdão 361/2007, dar providencias a representação formulada pela empresa Encom 
Engenharia Ltda, somos favoráveis ao cancelamento do aponte e discorrimento das 
determinações pelo referido Acórdão. 

Setor Responsável: TCU 

Situação: Cancelado 

Acórdão 823/2005 – Encom Engenharia Ltda 
01 - Representação formulada pela Encom Engenharia Ltda em razão de possíveis 
irregularidades em contratação feitas pela Dataprev 

9.2. fixar, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei nº 
8.443/92, o prazo de 15 (quinze) dias para que a Dataprev anule as Concorrências nºs 1 e 
7/2004, que tratam da contratação de serviços de manutenção predial, respectivamente   em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, em razão da violação ao disposto no art. 3º, caput e no art. 7º, 
§2º, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93. 

Providências Adotadas 
O Memo DESU nº 205 de 02/10/07, encaminha ao Diretor Financeiro, solicitação de 
cancelamento das Concorrências 001/2004 e 007/2004, referente à contratação de serviços de 
manutenção predial das unidades da Dataprev de São Paulo e Rio de Janeiro respectivamente. 
O referido Memo foi cotejado pelo Diretor Financeiro e teve sua publicação no Diário Oficial da 
União de 10 de outubro de 2007, às paginas 61. 

Resultados Obtidos 
Somos favoráveis a baixa do aponte, face ao integral atendimento as determinações. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 
Situação: Regularizado 

Acórdão 823/2005 – Encom Engenharia Ltda 
01 - Representação formulada pela Encom Engenharia Ltda em razão de possíveis 
irregularidades em contratação feitas pela Dataprev 

9.3. determinar à Dataprev que, findo o prazo acima mencionado, comprove a anulação dos 
certames, mediante o envio de cópia dos documentos pertinentes ao Tribunal; 

Providências Adotadas 
O Memo DESU nº 205 de 02/10/07, encaminha ao Diretor Financeiro, solicitação de 
cancelamento das Concorrências 001/2004 e 007/2004, referente à contratação de serviços de 
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manutenção predial das unidades da Dataprev de São Paulo e Rio de Janeiro respectivamente. 
O referido Memo foi cotejado pelo Diretor Financeiro e teve sua publicação no Diário Oficial da 
União de 10 de outubro de 2007, às paginas 61. 

Resultados Obtidos 
Somos favoráveis a baixa do aponte, face ao integral atendimento as determinações. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Acordão nº 00231/2005 - Auditoria nas BD de arrecadação da PS 
02 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social 

Subitem 9.1.1.5 - Determinar à Dataprev que corrija os sistemas de informação de forma que 
na base de dados PROCESSO não haja incompatibilidade da moeda utilizada nos processos 
com a data de constituição dos mesmos; não haja processos com valor original igual a zero; 
não fiquem vazios e não sejam inválidos os campos data da situação, data da atualização,data 
do evento ou data da constituição do processo; não contenha registro de eventos ou situações 
com data posterior à data da operação; não apresente valores irreais para o campo valor total 
atualizado; não possua códigos de identificação de UO zerados ou inexistentes na tabela de 
UO; não contenha códigos, que identifiquem o tipo de débito, zerados ou inexistentes na 
respectiva tabela de referência. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
O item 9.1.1 apresenta sete Determinações que foram objeto de avaliação pelo TCU no 
Acórdão 2030/2006. O TCU considerou os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3 como 
regularizados, considerou ainda os subitens 9.1.1.4 e 9.1.1.7 como insubsistentes e os 
cancelou, e ratificou como não regularizado o subitem 9.1.1.5 - "...não apresente valores irreais 
para o campo valor total atualizado" onde o TCU em sua avaliação apresentou 541 casos para 
correção e a Dataprev informou que a provável causa do problema seria valores expressos em 
moeda antiga, porém o campo DS-MOEDA indicando erroneamente a moeda "real" onde os 
técnicos do DEBC informaram que seria necessária uma verificação mais apurada. Também  
foi considerado como não regularizado o subitem  9.1.1.6 -  "...não possua códigos de 
identificação de UO zerados ou inexistentes na tabela de UO" fazendo com que no subitem 
9.4.1 do Acórdão 2030/2006 o TCU determinasse que "a Dataprev adotasse as providências 
necessárias á correção das informações dos processos 325958203, 350571937, 352642412, 
600131718, 600470008, e 600499308 na base DS-PROCESSO, cujos códigos de identificação 
de UO estão zerados ou inexistentes na tabela de UO." 

Desta forma, considerando que o atendimento está parcialmente regularizado mantemos o 
conjunto das Determinações (sete) como pendentes, até que sejam regularizados os subitens 
9.1.1.5 e 9.1.1.6. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação:Pendente 
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Acórdão nº 00231/2005 - Auditoria nas BD de arrecadação da PS 
05 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social 

Subitem 9.1.2.1 - Promova as correções nos sistemas informatizados de modo que não  se  
permita a mudança de situação (cobrança administrativa) ou de fase (cobrança judicial)  dos 
processos sem o devido registro do operador que a realizou; 

Subitem 9.1.2.2 - Promova as correções nos sistemas informatizados de modo que não se 
permitam quaisquer modificações em itens de cobrança dos processos sem o devido registro 
da matrícula do operador que as realizou, mesmo que haja registro de usercode. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
O TCU solicitou aos técnicos da Dataprev uma relação com a identificação dos eventos do 
Sicob que não são "automáticos" em atendimento, receberam a listagem acostada nos autos 
com a informação de que não são automáticos os eventos cujo campo "CS-TRATAMENTO"  
fosse igual a "1" . Foi feito o cruzamento dos dados e foi evidenciado que havia 1.744.510 
registros de eventos que não são automáticos (manuais) sem matrícula do operador, 
registrados em outro arquivo, o qual foi entregue aos gestores da Dataprev. O mesmo 
procedimento (identificar eventos manuais sem matrícula  do operador) deve ser feito na base 
de histórico das alterações dos itens de cobrança administrativos e na base de histórico de 
fases do sistema DIVIDA. Além disto, devem ser identificadas as causas do não registro das 
matrículas dos operadores e permitir as correções dos programas conforme determinado por 
meio dos subitens 9.1.21 e 9.1.2.2 do Acórdão monitorado,  razão pela qual o TCU considerou 
no Acórdão 2.030/2006 a Determinação como não cumprida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 00231/2005 - Auditoria nas BD de arrecadação da PS 
06 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social 

Subitem 9.1.2.6 - Promova as correções nos sistemas informatizados de modo que se 
mantenha intacta a data de inclusão do registro na base HISTÓRICO-PROCESSO, mesmo que 
venha a ser comandado evento de desistência para tal registro. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
Os técnicos do TCU em sua análise reportam que consultaram o processo 350.506.213  que 
apresenta o problema relatado, na presença dos técnicos da Dataprev e apresentaram um e-
mail da equipe do sistema INFORMAR admitindo o problema, evidenciando que o problema 
existe. Relatam que novamente a resposta encaminhada evidencia que os gestores da 
Dataprev sequer buscaram verificar a existência do problema apontado pela Corte. E, por fim 
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destacam, que solicitaram por meio do item "2" do Oficio de Requisição nº 01/-608/2006, o 
reconhecimento formal dos gestores da Dataprev que o problema existe, o que foi feito por 
meio do item "3" da resposta encaminhada à equipe, razão pela qual considerou no Acórdão 
2.030/2006 a Determinação como não cumprida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 
Situação: Pendente 

Acórdão nº 00231/2005 - Auditoria nas BD de arrecadação da PS 
07 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social 

Subitem 9.1.2.4 - Promova as correções nos sistemas informatizados de modo que não seja 
mais possível a inserção de datas, entre elas a de evento, situação e atualização, com formato 
inválido ou com indicação futura, existentes na base HISTÓRICO-PROCESSO. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
Os técnicos do TCU em sua análise informa que apresentou aos gestores da Dataprev o 
arquivo "DT_FUTURA.xls" contendo 208 registros com indicação de datas futuras. A resposta 
encaminhada pela Dataprev, segundo o TCU evidencia que os gestores sequer buscaram 
verificar a existência do problema apontado pela Corte, razão pela qual considerou no Acórdão 
2.030/2006 a Determinação como não cumprida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 00231/2005 - Auditoria nas BD de arrecadação da PS 
13 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social 

 

Subitem 9.1.12 - Determinar à Dataprev  que investigue os casos discriminados às fls. 52 a 86 
do anexo I a fim de verificar se foram considerados pelos sistemas informatizados os registros 
de guias de pagamento duplicado; 

Subitem 9.1.13 - Avalie os sistemas informatizados a fim de identificar se eles se comportam 
adequadamente ao receberem guias duplicadas que já tenham sido inclusive processadas e, 
em caso negativo, realize as correções necessárias.  

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
Os técnicos do TCU em sua análise  reportam que os gestores apresentaram, por meio de 
exemplos,  algumas possíveis causas para as inconsistências identificadas, porém de forma 
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genérica, sem a realização de uma investigação mais profunda dos casos concretos 
discriminados no relatório, como determina explicitamente o subitem 9.1.12 do Acórdão. diante 
da ausência de validação dos casos concretos  discriminados às fls. 52 a 86 do anexo I ao TC-
001.649/2004-1 (que foi encaminhado a Dataprev conforme subitem 9.9. do Acórdão), os 
gestores também não realizaram a avaliação da conformidade na apropriação dos pagamentos 
quando chegam guias duplicadas nas base. Por fim, o TCU destaca que causa estranheza os 
gestores da Dataprev concluírem que o TCU deveria "reconsiderar a Determinação", ainda que 
o achado tenha sido evidenciado nos autos e confirmado com a equipe do Sistema 
INFORMAR, sem sequer realizar estudo minucioso dos casos apontados, razão pela qual 
considerou no Acórdão 2.030/2006 a Determinação como não cumprida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 
Situação: Pendente 

Acórdão nº 0231/2005 - TCU – SIGILOSO - Apropriação efetuada  
10 - Apropriação efetuada em processos 

9.1.14.3 - O TCU determina que a Dataprev investigue e corrija os seguintes casos (item 2.17):  
apropriações efetuadas nos processos 354.100.572, 557.870.160,  557.854.172 cujo somatório 
dos respectivos títulos pagos não é suficiente para baixar os itens apropriados 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
Com o encaminhamento da CE-DICE-021/08 à DAPAR/RFB é nosso entendimento que a 
Determinação está em andamento carecendo de confirmação por parte da RFB da adoção das 
medidas sugeridas na DICE na correspondência supracitada, conforme descrito no item "3" do 
citado documento.  Somente após a efetividade da ação a ser empreendida pela RFB é que 
daremos como regularizada a Determinação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 0782/2009 – Licitações 
01 - Obediência à Lei de Licitações 

9.5 - Determinar à Dataprev que sejam incluídas, nas licitações realizadas pela entidade para a 
contratação de serviços de limpeza, conservação e asseio, somente as categorias profissionais 
que guardem relação com o objeto do contrato. 

Providências Adotadas 
A Divisão de Compras (DICO) ratifica que nos editais para contratação de empresa de limpeza 
e conservação cumpre exatamente o que determina a IN MARE nº 02, de 30/04/2008 e 
Portaria nº 4, de 31/08/2006 - SLTI, ao contratar apenas serventes e encarregados.  

Resultados Obtidos 
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Diante da posição formal oferecida pela área responsável pelas contratações é meu 
entendimento que a orientação em forma de Determinação dada pelo TCU já é praticada no 
âmbito da Dataprev. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1.888/2006 - TCU – Plenário - Contratação irregular 
01 - Relatório de Acompanhamento - Contratação irregular de empresa como mera 
intermediária 

9.3.1. inclua, em seu próximo relatório de gestão, informações acerca da adoção de 
procedimentos internos para que os estudos de capacidade e performance de seu parque 
tecnológico, quando identificarem a necessidade de sua adequação, contenham manifestação 
conclusiva, em termos técnicos e financeiros, quanto a alternativas de adequação do parque e 
seu momento de implantação, bem como sejam tais estudos realizados permanentemente por 
seus profissionais e não somente por ocasião de necessidade de atualização do parque, 
dotando a empresa de melhores subsídios de planejamento, evitando-se, dessa forma, tomada 
de decisões dissociadas de suas reais necessidades no tocante às alterações de seu parque 
tecnológico. 

Providências Adotadas 
A Dataprev estabeleceu um planejamento de ações necessárias para implementação de rotina 
de divulgação semestral da avaliação do Parque Computacional – Plataformas Alta/Baixa, de 
forma a disponibilizar informações detalhadas e abrangentes sobre a evolução da capacidade 
computacional instalada em face, às cargas submetidas e estimativas de novas demandas. 
Desde 2002, vêm sendo realizadas periodicamente avaliações globais do Parque de 
Mainframe UNISYS que consolidam as ações rotineiras, das áreas envolvidas nos processos 
de capacidade da Empresa. Dentre elas pode-se listar as realizadas desde o último relatório de 
gestão: Avaliação do Parque Computacional em Abril/2006. Este trabalho indicou a 
necessidade de adequação do ambiente de mainframes no tocante a sua capacidade de 
processamento, armazenamento e conectividade com a rede de telecomunicações, haja vista 
que ficou evidenciado que os limites superiores estavam sendo atingidos nos hosts DTPRJCV2 
(CNIS) e DTPRJCV3 (BENEFÍCIOS) com consequente necessidade de retirada de cargas para 
estabilização dos ambientes. Ainda segundo o estudo, foi identificado através de informações 
do site do fornecedor que os equipamentos dos ambientes do CNIS e Receitas Previdenciárias 
já haviam sofrido descontinuidade de suporte técnico da engenharia do fabricante desde junho 
de 2005, inicialmente para hardware, e posteriormente para software, ao término do suporte da 
release 10.0. O representante local antes de efetuar esta descontinuidade dá um prazo de no 
mínimo 1 ano a partir do comunicado oficial para a suspensão dos contratos de suporte, prazo 
este, de encerramento em junho de 2006. Por fim, o estudo sugeriu que a migração de 
plataforma tecnológica deverá ocorrer de forma mais ágil possível, proporcionando a retirada 
de cargas dos mainframes. A falta de êxito na migração de aplicações/bases de dados em 
conjunto com o histórico crescimento da capacidade de processar e armazenar dados irá, cada 
vez mais intensamente, provocar a necessidade de novos upgrades/adequações do parque 
computacional de mainframes.  

Avaliação do Parque Computacional em dezembro/2006 
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Este estudo ainda encontra-se em fase final de elaboração. Para a nova plataforma tecnológica 
que sustentará os processos do Novo Modelo de Gestão do INSS, foi adquirido por meio de 
licitação, via PNUD, a Solução de Gerenciamento de ambiente computacional CA Unicenter 
que encontra-se em fase de implantação. Esta solução contempla a manutenção de 
indicadores e métricas de performance e consumo de recursos para avaliação permanente do 
novo ambiente de processamento central e, consequentemente, o planejamento das 
necessidades de evolução do parque. Ao término do processo de implementação da solução 
de gerenciamento adquirida, os estudos de capacidade para a nova plataforma deverão ser 
realizados periodicamente de forma análoga ao ambiente de mainframe. 

A efetividade das informações fornecidas pela Empresa deverão ser objeto de exame e 
certificação em futuros trabalhos dos órgãos de controle. 

Resultados Obtidos 
Visto a resposta elucidativa do Relatório de Prestação de Contas de 2006, somos favoráveis a 
baixa do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1.888/2006 - TCU – Plenário - Contratação irregular 
01 - Relatório de Acompanhamento - Contratação irregular de empresa como mera 
intermediária 

9.3.2. instrua os processos de dispensa de licitação com a razão da escolha do fornecedor ou 
executante, prevista no art. 26, parágrafo único, II, da Lei nº 8.666/93, fundada em atestados 
de capacidade técnica que demonstrem objetivamente a experiência da futura contratada no 
fornecimento ou na execução do objeto da dispensa de licitação 

Providências Adotadas 
Foi criada a Comunicação de Serviço/DFC/Nº 004/2007, que trata da adoção de procedimentos 
para formalização de contratos realizados por meio de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade 
(arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93), visando aperfeiçoar os procedimentos já definidos no Manual 
de Compras da Dataprev. 

Resultados Obtidos 
Com a criação da Comunicação de Serviço nº 004/2007, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1.888/2006 - TCU – Plenário - Contratação irregular  
03 Contratação irregular Relatório de Acompanhamento - Contratação irregular de empresa 
como mera intermediária 

9.3.3. observe, nos processos de aquisição e contratação de bens e serviços de informática, o 
disposto nos arts. 7º, § 2º, II, e 40, § 2º, II, da Lei 8.666/93, realizando pesquisa de preço e 
elaborando orçamento detalhado em planilhas para os serviços a serem adquiridos, inserindo 
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nas pastas de todos os procedimentos licitatórios cópias dos levantamentos e estudos que 
fundamentaram o preço estimado 

Providências Adotadas 
O Relatório de Gestão de 2006 CGU nº 189.533, encaminhado através do Oficio nº 29.348 de 
10/09/2007, considerou em seu item 5.2.1 o referido aponte como atendido.  

Resultados Obtidos 
Considerar o aponte atendido, face análise da CGU, podendo ser certificado num futuro 
próximo pela COGI, ou pelo órgão externo.   

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1.888/2006 - TCU – Plenário - Contratação irregular 
04 - Contratação irregular Relatório de Acompanhamento - Contratação irregular de empresa 
como mera intermediária 

9.3.4. nas licitações de bens e serviços de informática tipo “técnica e preço”, observe o disposto 
no art. 3º, IV, do Decreto nº 1.070/94 e atribua ao fator de ponderação de índice técnico valor 
de 5 (cinco) a 7 (sete) 

Providências Adotadas 
O Relatório de Gestão de 2006 CGU nº189.533, encaminhado através do Oficio nº 29.348 de 
10/09/2007, considerou em seu item 5.2.1 o referido aponte como atendido.  

Resultados Obtidos 
Considerar o aponte atendido, face análise da CGU, podendo ser certificado num futuro 
próximo pela COGI, ou pelo órgão externo.   

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1.888/2006 - TCU – Plenário – Contratação irregular 
05 - Contratação irregular Relatório de Acompanhamento - Contratação irregular de empresa 
como mera intermediária 

9.3.5. observe os arts. 60 e 62 da Lei nº 8.666/93, evitando a prestação de serviços sem 
cobertura contratual. 

Providências Adotadas 
Em 2006 o DESU criou em sua estrutura a DIAF - Divisão de Administração de Contratos  com 
Fornecedores, que tem como um de seus objetivos disponibilizar informações de contratos com 
fornecedores, visando prover os envolvidos nos processos de contratação de todas as 
informações necessárias às boas práticas de gestão de contratos por parte dos responsáveis 
finalísticos, bem como subsidiar a tomada de decisão nos níveis  estratégicos. 
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A DIAF vem atuando intensamente desde então perante os Gestores de Contratos,  
subsidiando-os com informações no sentido de  manterem um maior controle e planejamento 
na gestão dos seus contratos. 

Tais iniciativas são traduzidas na prática com o envio de Memorando alertando os Gestores 
sobre o vencimento de seus contratos com prazo de antecedência de 180 dias e 
disponibilizando informações sobre os contratos no Portal de Suprimentos no endereço 
http://wtrjo098:8082/Suprimentos/home.asp 

Estas medidas visam coibir a prestação de serviços sem cobertura contratual. 

Por outro lado a atual Diretoria da Dataprev vem atuando de forma  rigorosa com a apuração 
de responsabilidade de quem der causa para estas situações com a implementação da Norma 
- Sindicância - NA/JU/001/00, que normatiza os procedimentos das Comissões de Sindicâncias 

Resultados Obtidos 
Em nossa avaliação o aponte pode ser regularizado, uma vez que trata-se de aponte 
orientativo. Alem da Norma NA/JU/001/00, vale citar o grupo de trabalho criado pela CS DESU 
nº 30/2007, que tem como objetivo revisar, atualizar e elaborar os instrumentos Normativos do 
DESU englobando o Manual de Compras e Contratações, a Norma de Requisição, a Norma de 
Estimativa de Preço e a Norma de Gestão de Contratos.  

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1146/2008 – Sistemas do MTE  
01 - Contrato 05/2007 - Sistemas do MTE Desenvolvimento e Implantação de sistemas do MTE 

8.2 - que a Dataprev observe os prazos estabelecidos no contrato nº 05/2007 no que se refere 
ao desenvolvimento e implantação dos novos sistemas e à migração dos dados que 
atualmente se encontram sob responsabilidade técnica da Datamec, consoante disposto na 
cláusula primeira do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público 
Federal. 

Providências Adotadas 
Posicionamento da Assessoria da Presidência da Dataprev pelo memo 011/2009 onde informa 
que as atividades estão atrasadas em relação ao acordado no contrato 05/2007, onde a 
previsão de início de transição prevista 01/12/2008, incluindo os 15% (03 meses) autorizados 
pelo MTE, em razão da mudança da camada de apresentação dos sistemas e Struds para JSF. 
Entretanto, este atraso não compromete o TAC, que considera o prazo total de 36 meses para 
todos os projetos, conforme controle e monitoramento realizado pela Assessoria da 
Presidência. 

Resultados Obtidos 
As ações sem curso empreendidas pelos gestores designados  pela Presidência da Dataprev 
indicam que a Determinação é objeto de gestão efetiva. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DETC 

Situação: Pendente 
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Acórdão nº 1402/2009 – Admissão de pessoas 
01 - Registro de atos de admissão de pessoal 

1.5.1.2 - Oficie ao DENIT - Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, ao INSS-
Instituto Nacional do Seguro Social, à Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informação da 
Previdência Social, à CEF - Caixa Econômicas Federal, e ao FNDE/MEC - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação para notificá-los da necessidade de disponibilizarem no sistema 
Sisac as admissões de Francisco Neves Siqueira, CPF 097.029.557-00, Helia Denise 
Fernandes Cavalleiro de Macedo, CPF 594.306.132-00, Rodrigo da Costa Lopes, CPF 
617.947.323-49, e Gerson José de Andrade Junior, CPF 700.741.191-68, para exame desta 
Corte. 

Providências Adotadas 
Notificação do DERH/DIRC informando que da relação de nomes apresentados no Acórdão 
1402/2009 apenas o nome da empregada HÉLIA DENISE FERNANDES CAVALLEIRO DE 
MACEDO, matrícula 332.364, foi empregada da Dataprev no período de 01 a 30/11/2006,    
lotada na CGCJ (Coordenação Geral Consultoria Judídica), tendo a mesma Pedido Demissão. 
foi incluída em 27/12/2006 no SISAC, com os seguintes nºs de Controle - Tipo Admissão 
10434100-01-2006-00154-8 e Tipo Desligamento 10434100-02-2006-000097-4. 

Resultados Obtidos 
Diante da informação prestada pela área de controle e registro de pessoal na Dataprev, é 
nosso entendimento que a Determinação foi regularizada tempestivamente. 

Setor Responsável: CA\CGAU\COAC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1510/2007 - TCU – Plenário - Modernização Tecnológica 
01 - Implementação do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social - PMT/PS 

Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, com 
fundamento no art. 43, I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 250, II, do Regimento Interno deste 
Tribunal, que: 

1.1.1 mantenha esta Corte informada acerca da implementação do Plano de Modernização 
Tecnológica da Previdência Social - PMT/PS, enviando relatórios mensais contemplando: 

1.1.1.1 o cumprimento dos prazos de conclusão de cada projeto, inclusive suas etapas 
intermediárias, 

1.1.1.2 as etapas implementadas até o momento; 

1.1.1.3 o cronograma de execução físico-financeira; 

1.1.1.4 a adequação da fase atual de implementação com o previsto no cronograma; 

1.1.1.5 os motivos que ensejaram eventual atraso no desenvolvimento dos projetos que 
compõem o PMT; 

1.1.1.6 as medidas adotadas para prevenir e solucionar os problemas detectados; 

1.1.1.7 as metas previstas e os indicadores apurados; 
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1.1.1.8 os ajustes feitos no PMT para dar pleno cumprimento ao disposto no item 8.9.3 da 
Decisão nº 1459/2002 - Plenário, conforme relatado no item 2.4 do relatório de fls.  362/396; 

1.1.1.9 os ajustes feitos no PMT para adequá-lo às recomendações constantes do Parecer 
Técnico NI nº 03/2005, conforme relatado no item 2.5 do relatório de fls. 362/396. 

Providências Adotadas 
Complementação da manifestação da Dataprev quanto a solicitação de prorrogação de prazo 
para desativação do mainframe CV2 acordado no TAC uma vez que a RFB não viabilizou a 
especificação de regras de negócio para implementação da Lei 11.941/09 e Súmula Vinculante 
nº 8. 

Resultados Obtidos 
As diversas ações em curso evidenciam que a Dataprev está efetuando gestão não só junto 
aos órgãos de controle como também aos gestores dos sistemas no sentido de viabilizar aos 
acordos firmados no TAC. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 1510/2007 - TCU – Plenário - Modernização Tecnológica 
02 - Implementação do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social -  PMT/PS 

Que a Dataprev, no prazo de 15 (quinze) dias, estabeleça um cronograma de reuniões mensais 
a serem realizadas com a Unidade Técnica deste Tribunal encarregada do presente 
acompanhamento para apresentação do relatório mensal referido no item anterior e do boletim 
mensal de acompanhamento do PMT, bem como de outros assuntos relacionados à 
implementação do PMT que julgue relevantes; 

Providências Adotadas 
Conforme memo nº 089/2007 da CGAU, em reunião ocorrida em 12/09/2007, presentes o 
Secretário de Controle Externo - SECEX/RJ, o Presidente da Dataprev e o Diretor da DRD 
ficou estabelecido que as reuniões mensais seriam realizadas na terceira quinta-feira de cada 
mês, conforme horário a ser estabelecido mensalmente entre a Dataprev e o TCU/SECEX/RJ. 

Resultados Obtidos 
Considerando o estabelecido pelas autoridades competentes, a determinação foi atendida.  

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1510/2007 - TCU – Plenário - Modernização Tecnológica 
03 - Implementação do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência Social -  PMT/PS 

Alertar a Dataprev para: 

• os baixos índices de execução do Plano de Modernização Tecnológica da Previdência 
Social - PMT/PS até o presente momento; 
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• o fato de que cada mês de atraso na conclusão dos projetos CNIS e SIBE gerará um custo 
adicional mensal para a Dataprev de R$ 926.664,00 e R$ 1.212.843,00, respectivamente, 
no contrato nº 01.0088.2007, firmado com a Unisys Brasil Ltda; 

Providências Adotadas 
A nova estratégia definida pela Dataprev para atender ao PMT e o conteúdo do TAC - Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado pela Dataprev e o MPF revela que a recomendação feita 
pelo TCU foi atendida. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev está ciente com relação a execução dos projetos relacionados ao PMT e também 
quanto a mudança de plataforma tecnológica.  Mais recentemente em função da emissão do 
TAC pelo MPF, documento que a Dataprev é uma das signatárias, que trata entre outros itens 
da mudança de plataforma tecnológica, e estabelece o cronograma para devolução dos 
equipamentos da Unisys, face a nova contextualização e nova estratégia para cumprimento do 
PMT. Assim sendo, considerando que as ações que dizem respeito à Dataprev foram 
contempladas, sendo nosso entendimento que a Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS - DATAPREV\PR\DIT\DEGT 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1573/2008 – Contratos 
01 - Prorrogação ou celebração de contratos 

9.5.1.  - Determinar à Dataprev em obediência ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal e ao 
art. 2º da Lei 6125/1974 e em atenção ao item 9.2.10 do acórdão 838/2004-Plenário, abstenha-
se de prorrogar ou celebrar contratos com pessoas físicas ou jurídicas, em especial empresas 
de consultoria ou fábricas de software, para execução de atividades inerentes a seu quadro de 
pessoal, salvo, de forma específica e transitória, apenas durante o período necessário à 
conclusão da tarefa ou à capacitação na nova tecnologia, aquelas que: 

. 9.5.1.1. não possam ser executadas por empregados da Dataprev; 

. 9.5.1.2. sejam pontuais, urgentes, transitórias e imprescindíveis para manutenção e 
desenvolvimento de sistemas de informação e de bases de dados da Previdência Social;  

. 9.5.1.3. não digam respeito aos sistemas e às bases de dados mencionados no item anterior; 

Providências Adotadas 
A organização já está tratando as Determinações do Tribunal de Contas da União com as 
áreas executivas estando as soluções em andamento, conforme correspondências internas 
que evidenciam as decisões da Direção.  

Resultados Obtidos 
As ações em curso demonstram que a Determinação encontra-se na fase de implementação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 
Situação: Pendente 
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Acórdão nº 1573/2008 – Adequação de Força de trabalho 
02 – Necessidade de adequação da força de trabalho 

9.5.2. - Determinar à Dataprev que no prazo de sessenta dias a contar da notificação desta 
deliberação, encaminhe ao Tribunal estudo conclusivo acerca das necessidades de adequação 
de sua força de trabalho, com indicação de quantos e quais cargos de seu quadro de pessoal, 
com que níveis de remuneração, devem ser criados e treinados e com cronogramas - que 
observem o prazo definido no item anterior - de realização de processos seletivos necessários 
ao provimento dos cargos vagos e aserem criados e de realização dos treinamentos de seu 
quadro de pessoal compatíveis com a capacitação em tecnologias necessárias à execução das 
atividades-fim da empresa, em consonância com o art. 2º da Lei 6125/1974 (Criação da 
Dataprev); 

Providências Adotadas 
A Dataprev, a partir de 2005, adotou uma série de medidas estratégicas dentre as quais se 
destacam: 

1. A não renovação dos respectivos contratos de terceirização; 

2. A reestruturação da Diretoria de Negócios, visando a otimização do processo produtivo; 

3. A implementação de melhorias no processo de desenvolvimento de software, orientadas por 
melhores práticas do mercado, com foco e orientação por projetos; 

4. A criação de Unidades de Desenvolvimento de Software nos estados do Ceará, Paraíba e 
Santa Catarina, após estudo realizado nas principais capitais do país conjugando a oferta de 
profissionais qualificados em TI com a capacidade de retenção da mão-de-obra no local; 

5. A realização de Concurso Público em 2006 para preenchimento de 325 vagas das quais 240 
se destinaram ao povoamento das Unidades de Desenvolvimento;   

Neste contexto também estão relacionados os processos de reestruturação das Diretorias e 
Infraestrutura, de Pessoas, de Finanças e Serviços Logísticos e Unidades Regionais da 
empresa. Como resultado deste processo, um conjunto de ações tem sido adotado pela 
direção da empresa no sentido de promover ajustes que busquem garantir a elevação da 
capacidade produtiva de sua força de trabalho. Em 2007 foram definidos critérios de gestão 
interna do quadro de lotação da empresa. No mesmo ano intensificaram-se as negociações 
com o DEST visando à revisão do Plano de Cargos da Empresa, cuja aprovação pelo 
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais foi efetivada em setembro 
de 2008. Também em 2008, a Dataprev está finalizando um processo de concurso público que 
visa o preenchimento de 347 vagas de seu quadro de pessoal. Além disso, as ações de 
capacitação, voltadas ao desenvolvimento de competências alinhadas com o atual estágio de 
evolução tecnológica da sociedade do conhecimento, também se intensificaram no ano de 
2008.  Dado que o planejamento da força de trabalho constitui-se num processo sistemático e 
contínuo de avaliação das necessidades futuras de recursos humanos no tocante ao 
quantitativo, composição e perfil, e dado que tal planejamento prescinde da definição de 
estratégias e ações que viabilizem o alcance dessas necessidades, importa ressaltar que no 
atual momento da vida organizacional da Dataprev um conjunto de ações que estão em curso 
inviabiliza, num curto espaço de tempo, um adequado e preciso processo de dimensionamento 
da sua força de trabalho. Dentre as ações em curso no âmbito interno da empresa destacam-
se: 
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1. O processo de concurso público iniciado em novembro/2008 com data de conclusão prevista 
para fevereiro/2008 onde 347 novos empregados serão incorporados ao quadro da empresa; 

2. O processo de implantação da revisão do PCS, com data de término prevista para  
março/2009 onde cerca de 3000 postos de trabalho serão auditados e cujo levantamento de 
informações obtidas por meio das auditorias de cargo servirão de subsídios ao processo de 
mapeamento das competências existentes na empresa; 

3.  A automação dos processos de trabalho das Diretorias de Pessoas e de Finanças  e 
Logística, a partir da aquisição de um sistema de gestão integrado (ERP) onde cerca de 11 
processos de trabalho na DFS e 22 processos na DPE serão automatizados e integrados 
possibilitando a geração de um conjunto de informações estratégicas sobre o capital humano 
existente na organização. 

Além dos aspectos apontados, também importa ressaltar que conforme consulta efetuada o 
Gartner sobre o tema planejamento da força de trabalho, a resposta obtida nos dá conta de 
que o estabelecimento de métricas para análises de capacidade da força de trabalho funciona 
muito bem quando aplicadas aos processos industriais e são difíceis de estabelecer quando 
aplicadas a tarefas específicas, onde o pensamento e o desenvolvimento intelectual, ativos 
intangíveis, são os fatores determinantes do processo produtivo.  Neste sentido, o Gartner 
assinala que na área de TI as métricas baseadas em pontos de função são bem aplicadas na 
mensuração de tarefas de desenvolvimento do código, mas são pouco precisas quando 
aplicadas às tarefas de geração ou projeção. O mesmo se aplica às atividades relacionadas as 
áreas-meio da organização.  

Considerando-se todos os aspectos relacionados neste documento e considerando as ações 
em curso na empresa, sobretudo aquelas relacionadas à Diretoria de Pessoas, o processo de 
análise das necessidades de adequação da força de trabalho prescinde da da conclusão de 
tais ações (concurso, revisão do PCS, implantação do ERP) e de um tempo de maturação, 
avaliação e ajustes de seus resultados. Entretanto, a agenda de compromissos firmados e as 
demandas resultantes do processo de consolidação da missão da Dataprev aliadas às 
constantes evoluções tecnológicas podem configurar uma necessidade futura de avaliação da 
evolução demográfica da força de trabalho da empresa conjugada à adequação dos perfis 
funcionais e quantitativo de pessoal necessário ao pleno funcionamento de cada segmenta da 
organização.  Neste sentido, considerando-se todas as variáveis apontadas, a Dataprev 
pretende realizar, no início de 2010, um processo de reavaliação da sua força de trabalho.  

Resultados Obtidos 
As ações em curso, em que pese a grande abrangência da Determinação, evidenciam 
conclusão de tais ações (concurso, revisão do PCS, implantação do ERP) e de um que a 
Dataprev está atendendo aos requisitos contidos nos termos do Acórdão. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 1573/2008 - Admissão por Concurso Público  
09 - Admissão por Concurso Público conforme regra constitucional 

9.7. - Reiterar a seguinte determinação à Dataprev: 
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9.7.1. - Reitera o item 9.2.10 do acórdão 838/2004 - Plenário, no sentido de que observe a 
regra constitucional do concurso público nas admissões de pessoal e se abstenha de contratar 
mão-de-obra terceirizada para desempenho de atividades inerentes a seu quadro de pessoal, 
observadas as peculiaridades definidas no item 9.5.1 deste acórdão; 

Providências Adotadas 
A Dataprev pela CS-/PR/051/2008 criou um Grupo de Trabalho com a finalidade de viabilizar 
um estudo conclusivo acerca das necessidades de adequação da sua força de trabalho 
objetivando atender ao estabelecido no item 9.5.2 do Acórdão 1573/2008.  No memo 071/2008 
do DEDP é apresentada uma análise dos fatos sob a visão do Grupo de Trabalho para efeito 
de contextualização das conclusões oferecidas. Na abordagem efetuada é evidenciada a 
realização de um Concurso Público em 2006 onde foram contratados 325 profissionais e a 
realização de outro em 2008, que se encontra na fase de finalização de contratação dos 
candidatos aprovados. Destaca outras ações em curso voltadas para a área de Recursos 
Humanos tais como a revisão e implantação de um PCS, e a implantação de um ERP, que são 
ações de médio prazo e sujeitas ainda a um ciclo de revisão periódico para reavaliação da sua 
força de trabalho. 

Resultados Obtidos 
Diante dos elementos apresentados é nosso entendimento que as ações em curso evidenciam 
que a ação recomendada vem sendo implementada, em que pese a magnitude e abrangência 
da Determinação. 

Setor Responsável: DATAPREV\DPE - DATAPREV\PR\DPE 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 1573/2008 - Editais de licitação  
04 - Minuta-padrão de editais de licitação 

9.5.4. - Determinar à Dataprev que aprimore as minutas-padrão de editais de licitações, com 
eliminação de disposições que possibilitem a dilatação do prazo processual pela interposição 
de recursos; 

Providências Adotadas 
A Dataprev já implementou este requisito na fase de elaboração dos Editais, e atualmente o 
percentual de recursos em relação ao número de pregões realizados é mínimo. 

Resultados Obtidos 
Com as medidas adotadas pela área executiva é nosso entendimento que a Determinação foi 
atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1573/2008 – Procedimentos internos para contratação 
05 - Procedimentos internos para contratação 
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9.5.5. - Determinar à Dataprev que estabeleça procedimentos internos de contratação dos 
quais constem: 

9.5.5.1. - exigência, na requisição de materiais e serviços, de realização de pesquisa de preços 
de mercado, de modo a permitir a aferição da adequação das propostas, nos termos do art. 43, 
inciso IV, da Lei 8666/1993, tendo em vista o observado no processo 2003.0519.01; 

9.5.5.2. - indicação da efetiva urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens quando de contratações emergenciais, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8666/1993, 
tendo em vista o observado nos processos 2002.0207.1 e 2004.0357.01; 

9.5.5.3. - exigência, como condição necessária à assinatura de contratos e termos aditivos, de 
comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento 
convocatório, na forma do art. 56 da Lei 8666/1993; 

9.5.5.4. - necessidade de atestação, por autoridade ou servidor designado, de que foi 
observado o princípio da vinculação do contrato aos termos do edital, na forma do art. 54, § 1º, 
da Lei 8666/1993; 

Providências Adotadas 
A Dataprev publicou e divulgou a Norma de Estimativa de Preços N/SU/008, que foi objeto de 
elogio por diversos órgãos e publicada tal iniciativa em uma das principais revistas do 
segmento, a Fórum de Contratação e Gestão Pública, em outubro de 2008, na seção 
denominada de "Modelos de Gestão Pública Eficaz", onde são publicados trabalhos e 
experiências realizadas pela Administração Pública nas três esferas de governo.(9.5.5.1) 

Por se tratar de exigência legal e ética, a Dataprev tem tido o cuidado permanente de observar 
(9.5.5.2). A Dataprev já vem praticando tal exigência, uma vez que nos Contratos referentes a 
processos licitatórios que indicam a necessidade de garantia consta uma cláusula  exigindo a 
prestação da garantia até o pagamento da primeira fatura.(9.5.5.3). A Dataprev através da sua 
Coordenação Geral de Consultoria Jurídica chancela o Edital, assim como elabora e chancela 
a Minuta de Contrato correspondente, além de chancelar o Contrato definitivo objetivando 
atender ao disposto no art. 54, § 1º da Lei 8666/1993.(9.5.5.4) 

Resultados Obtidos 
A evidência apresentada e as ações adotadas revelam que as Determinações foram 
implementadas. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1573/2008 - Pagamento de NF com CNPJ diferente  
06 - Pagamento de NF com CNPJ diferente do constante no contrato 

9.5.6. - Determinar à Dataprev que se abstenha de efetuar pagamentos de notas fiscais 
emitidas por estabelecimento de CNPJ diferente daquele constante do contrato ou autorização 
de fornecimento, exceto quando se tratar de subcontratação autorizada pela Administração, 
nos termos da minuta do contrato constante da licitação e do art. 72 da Lei 8666/1993, uma vez 
que tal prática pode constituir motivo para rescisão unilateral do contrato pela administração, 
conforme reza o art. 78, inciso VI, do citado diploma legal; 
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Providências Adotadas 
A Dataprev por intermédio do Departamento Financeiro encaminhou a Determinação às áreas 
executivas, estando tal Determinação sendo cumprida com o rigor que se faz necessário.  

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida e as evidências apresentadas pela área executiva demonstram que as 
medidas saneadoras foram adotadas, estando assim a Determinação atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DEFI 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1573/2008 - Faturamento junto ao INSS  
07 - Faturamento junto ao INSS de despesas com emissão e impressão de cartas 

9.5.7. - Determinar à Dataprev que adote, se ainda não o fez, medidas para faturar junto ao 
INSS as despesas incorridas com a emissão e impressão indevida de cartas enviadas aos 
segurados da Previdência Social; 

Providências Adotadas 
A Dataprev por intermédio do Departamento Financeiro já efetuou o faturamento, conforme 
Fatura nº 1897/08. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela área executiva evidencia que as ações adotadas atendem a 
Determinação emitida pelo TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DEFI 
Situação: Regularizado. 

Acórdão nº 1573/2008 – Definição de modalidade de contratação  
08 - Definição de modalidade de contratação com base em estatísticas 

9.6.  - Recomendar à Dataprev, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 
250, inciso III, do Regimento Interno, que se valha das estatísticas que o sistema Sartweb ou 
outros sistemas podem proporcionar, no que se refere ao histórico das avarias ocorridas em 
cada tipo de equipamento de microinformática, para subsidiar os setores competentes na 
avaliação do tipo de modalidade de contratação de manutenção mais apropriado para cada 
perfil de parque de equipamentos, bem como na elaboração dos orçamentos dos preços 
unitários, detalhados por insumos, para essas contratações; 

Providências Adotadas 
O sistema SART disponibiliza diversas informações e estatísticas relativas ao comportamento 
dos equipamentos de microinformática a todas as Unidades Regionais, que as utilizam como 
parâmetro de escolha entre as modalidades de Percall e Seguro, para auxílio na montagem 
das planilhas que irão subsidiar a contratação. 

Resultados Obtidos 
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A resposta oferecida pela área executiva denota que a Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1573/2008 – Pagamento de serviços 
10 - Pagto de serviços sem amparo contratual 

9.7.  - Reitera a seguinte determinação à Dataprev: 

9.7.2. - Reitera atendimento ao item 1.8 do acórdão 892/2005 - Plenário, no sentido de que 
observe os arts. 2º, 60 e 62 da Lei 8666/1993 e abstenha-se de aceitar e pagar a prestação de 
serviço sem amparo contratual; 

Providências Adotadas 
A Dataprev por intermédio do Departamento Financeiro encaminhou as Determinações às 
áreas executivas, mantendo controle efetivo sobre os pagamentos efetuados, após a 
centralização dos pagamentos, com estrita observância do que prevê a Lei vigente. 

Resultados Obtidos 
As ações empreendidas pela Dataprev revelam que a Determinação foi contemplada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DEFI 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1573/2008 - Especificação de objetos  
11 - Especificação de objetos a serem adquiridos mediante elaboração de projeto básico 

9.7. - Reitera a seguinte determinação à Dataprev: 

 9.7.3. Reitera atendimento ao item 9.2.3 do acórdão 838/2004 - Plenário, no sentido de que, 
nos processos de aquisição de bens e serviços de informática, especifique precisamente os 
objetos a serem adquiridos e elabore projeto básico ou documento equivalente para os 
serviços a serem prestados, conforme determinam os arts. 15, § 7º, inciso I, e 6º, inciso IX, da 
Lei 8666/1993; 

Providências Adotadas 
A Dataprev vem seguindo as orientações da Instrução Normativa nº 04 da SLTI,  tanto pelos 
órgãos responsáveis pelas compras como os órgãos gestores dos contratos que são os 
responsáveis não só pelas Requisições, assim como pela elaboração do Projeto Básico ou 
Termo de Referência, que é fundamental para o recebimento de bens e serviços adequados à 
finalidade a que se destinam. 

Resultados Obtidos 
A análise da resposta oferecida pela área executada demonstra que a Dataprev se adaptou  
aos instrumentos normativos vigentes e os vem cumprindo com a exatidão que o processo 
requer, sendo nosso entendimento que a Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS 
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Situação: Regularizado 

Acórdão nº 167/2006 - TCU – Plenário – Sigma Dataserv 
01 - Sigma Dataserv  

Representação formulada por Sigma Dataserv Informática S.A - Concorrência nº 009/2004 

9.2. fixar, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 
8.443/1992, c/c o art. 251 do Regimento Interno do TCU, o prazo de 15 (quinze) dias para que 
a Dataprev adote as providências necessárias à anulação do processo licitatório relativo  à 
Concorrência nº 009/2004; 

Providências Adotadas 
Ofício nº 128/2006/PR, encaminhado ao TCU, comunica a anulação da concorrência 009/2004, 
conforme publicado no Diário Oficial de 31/03/2006. 

Resultados Obtidos 
Ofício nº 128/2006/PR 

Setor Responsável: DEPS - Departamento de Projetos de Software - DEAS - Departamento 
de Arquitetura e Programação de Software - DEQS - Departamento de Qualidade de Software 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 167/2006 - TCU – Plenário – Sigma Dataserv 
02 - Sigma Dataserv  

Representação formulada por Sigma Dataserv Informática S.A - Concorrência nº 009/2004 

9.3.1. abstenha-se de incluir quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes 
tenham de incorrer em despesas que sejam desnecessárias e anteriores à própria celebração 
do contrato, ou que frustrem o caráter competitivo do certame, a exemplo dos quesitos que 
pontuam os licitantes que possuírem, já na abertura da licitação, determinado quadro de 
pessoal com técnicos certificados e qualificados; 

Providências Adotadas 
O Relatório de Gestão de 2006 CGU nº 189.533, encaminhado através do Oficio nº 29.348 de 
10/09/2007, considerou em seu item 5.2.1 o referido aponte como atendido.  

Resultados Obtidos 
Considerar o aponte atendido, face análise da CGU, podendo ser certificado num futuro 
próximo pela COGI, ou pelo órgão externo.   

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 167/2006 - TCU – Plenário – Sigma Dataserv 
03 - Sigma Dataserv  

Representação formulada por Sigma Dataserv Informática S.A - Concorrência nº 009/2004 
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9.3.2. estabeleça critérios de pontuação que guardem estrita correlação com cada item a ser 
licitado, explicitando no processo a fundamentação para todos os itens exigidos, objetivando, 
exclusivamente, identificar as empresas detentoras de maior capacitação técnica, abstendo-se 
de incluir quesitos cuja comprovação restrinja a competitividade da licitação, exceto nos casos 
em que tal comprovação seja estritamente necessária à consecução do objeto; 

Providências Adotadas 
O Relatório de Gestão de 2006 CGU nº 189.533, encaminhado através do Oficio nº 29.348 de 
10/09/2007, considerou em seu item 5.2.1 o referido aponte como atendido.  

Resultados Obtidos 
Considerar o aponte atendido, face análise da CGU, podendo ser certificado num futuro 
próximo pela COGI, ou pelo órgão externo.   

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 167/2006 - TCU – Plenário – Sigma Dataserv 
04 - Sigma Dataserv  

Representação formulada por Sigma Dataserv Informática S.A - Concorrência nº 009/2004 

9.3.3. abstenha-se de vedar o somatório de atestados para fins de comprovação de 
atendimento a quesitos de pontuação, nos casos em que a aptidão técnica das empresas 
puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado; 

Providências Adotadas 
O Relatório de Gestão de 2006 CGU nº 189.533, encaminhado através do Oficio nº 29.348 de 
10/09/2007, considerou em seu item 5.2.1 o referido aponte como atendido.  

Resultados Obtidos 
Considerar o aponte atendido, face análise da CGU, podendo ser certificado num futuro 
próximo pela COGI, ou pelo órgão externo.   

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1829/2004 - TCU – Plenário – Irregularidades em pregões  
01 - Irregularidades Pregões Representação da Procuradoria da República apontando 
irregularidades nos Pregões 039/2004 e 041/2004  

Com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei nº 8.443/92, 
fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que a Empresa de Tecnologia e Informação da 
Previdência Social - Dataprev adote as providências necessárias para a anulação do Pregão 
Presencial nº 039/2004 e dos atos dele decorrentes, haja vista a inobservância do art. 3º, 
caput, e § 1º, art. 6º, inciso X, art. 7º, § 2º, inciso II, c/c os §§ 6º e 9º, art. 12, incisos II e III, e 
art. 43, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, e do art. 8º, inciso II, do Anexo I do Decreto 3.555/2000; 
(item 9.1) 
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Providências Adotadas 
1- Em 11/10/2006 o MPF/Procuradoria da República no Distrito Federal, enviou Ofício nº 
221/06/PRDF ao Sr. Presidente da Dataprev, coma seguinte recomendação : " O Ministério 
Público Federal, com base no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, recomenda a 
Vossa Senhoria que, após a prévia notificação da empresa Siemens, revogue o Pregão nº 
039/04 e como decorrência lógica, o Contrato nº 01.531.2004." 

2 - Em 19/11/2006 a Dataprev enviou à empresa Siemens, Notificação Extrajudicial contendo a 
Decisão de Revogação com razão de justificativas em que revoga o Pregão 039/04 bem como 
o Contrato nº 01.531.2004.  

Resultados Obtidos 
Considerando a decisão da Dataprev , o pregão foi cancelado. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1829/2004 - TCU – Plenário – Irregularidades em pregões 
02 - Irregularidades Pregões Representação da Procuradoria da República apontando 
irregularidades nos Pregões 039/2004 e 041/2004  

Determinar ao INSS e à Dataprev que, na hipótese do cancelamento do presente pregão 
ocasionar dificuldades administrativas que ensejem a necessidade de garantir a continuidade 
da prestação dos serviços aos segurados do INSS, deve ser buscada a solução de 
prorrogação dos contratos em andamento, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias ou 
até a finalização do novo certame licitatório e da assinatura de novo contrato, caso isto ocorra 
antes do prazo ora fixado, atentando-se para a economicidade dos preços a serem praticados;  
( item 9.2 ). 

Providências Adotadas 
Notificação Extrajudicial enviada à empresa interessada e publicação no DOU. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev cancelou o referido pregão. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1829/2004 - TCU – Plenário – Irregularidades em pregões 
03 – Irregularidades em Pregões 

Irregularidades Pregões Representação da Procuradoria da República apontando 
irregularidades nos Pregões 039/2004 e 041/2004  

Com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei n° 8.443/92, determinar a audiência do Presidente 
da Dataprev, Sr. José Jairo Ferreira Cabral, e do Diretor de Administração e Finanças, Sr. José 
Roberto Borges da Rocha Leão, para que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de 
justificativa para as irregularidades a seguir indicadas, relacionadas aos Pregões Presenciais 
nºs 039/2004 e 041/2004 ( item 9.3 ): 
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9.3.1. exigência de microcomputadores com características atípicas no mercado para estações 
de trabalho, como monitor integrado, alça para transporte e peso máximo de 10 Kg, implicando 
restrição injustificada à competição no certame; 

9.3.2. especificação de marca e modelo para o processador utilizado nos microcomputadores, 
Intel Pentium IV, com inobservância do art. 3º, § 1º, inciso I, e do art. 15, § 7º, inciso I, da Lei 
n.º 8.666/93; 

9.3.3. estimativa de preços utilizada para a locação de cada um dos 7.000 microcomputadores 
referentes ao Pregão Presencial nº 039/2004, de R$ 251,00, levando-se em conta apenas 
contratos de locação de poucos equipamentos por prazos bem inferiores à contratação atual, 
contemplando parâmetros incompatíveis com a contratação em foco; 

9.3.4. ausência de termo de referência que contenha elementos capazes de propiciar a 
avaliação do custo dos bens e serviços pela Administração, por meio de orçamento detalhado, 
considerando os preços praticados no mercado, conforme previsto no art. 8º, inciso II, do 
Anexo I do Decreto 3.555/2000; 

9.3.5. não inclusão, no projeto básico, de justificativas referentes à economicidade e à 
adequação ao interesse público para fundamentar a preferência pela locação dos 
equipamentos, em desacordo com os arts. 3°, 6°, inciso IX, e 12 da Lei n° 8.666/93; 

9.3.6. aceitação dos microcomputadores fornecidos pela empresa SIEMENS, por preços 
unitários superiores aos estimados no orçamento prévio, em desacordo com o art. 43, inciso IV, 
da Lei 8.666/93; 

9.3.7. divergência entre as estimativas de preços máximos nos Pregões Presenciais nºs 
039/2004 e 041/2004, de R$ 146.000.000,00 e R$ 116.270.000,00, respectivamente, que 
embora tendo objetos semelhantes no que tange a microcomputadores, licenças e serviços 
correlatos, resultariam na desclassificação da proposta vencedora no primeiro certame, caso o 
valor unitário do primeiro fosse utilizado no segundo; 

9.3.8. elaboração de 2 pregões separadamente, em datas próximas e com objetos 
semelhantes, com inobservância do art. 39 da Lei nº 8.666/93; 

9.3.9. publicação do edital do Pregão Presencial nº 041/2004, com objeto e condições 
semelhantes ao Pregão Presencial nº 039/2004, estando este último suspenso por decisão 
judicial e sendo alvo de Representação do Ministério Público Federal junto a este Tribunal. 

Providências Adotadas 
A Dataprev apresentou em 11/01/2005 as justificativas que levaram à suspensão e revogação 
dos pregões 039 e 041, respectivamente. Por meio de Notificação Extrajudicial de 19/10/2006 
comunicou à empresa interessada da decisão de revogação do pregão nº 039. Por 
determinação judicial o pregão nº 041 foi cancelado.     

Resultados Obtidos 
Tendo a Dataprev cumprido recomendação da Procuradoria da República no Distrito Federal, 
considero o aponte regularizado. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 
Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 1921/2003 - TCU – Plenário – Emissão de PAB 
03 - Emissão de PAB 

Determinado ao INSS e Dataprev que: procedam à correção do sistema de benefícios 
pertinente para que sejam exigidos os dados de ação judicial de PAB, quando for esse o 
motivo do pagamento, bem como realize críticas básicas nesses dados a fim de que não ocorra 
inserção de informações inválidas, como as citadas no item 3.19.1. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 13/04/09 para a CGIM requerendo informações 
sobre o estágio atual de Determinações feitas pelo TCU objetivando atender solicitação do 
AECI/MPS. 

Resultados Obtidos 
A recomendação será reprogramada para dezembro/2009 e continuará pendente até que 
sejam apresentadas evidências de sua conclusão para que a Auditoria Interna possa executar 
as certificações necessárias.   

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 
Situação: Pendente 

Acórdão nº 1921/2003 - TCU – Plenário - 04 - Sistemas Procuradoria 
04 - Interligação com Sistemas da Procuradoria 

Determinado ao INSS e Dataprev que adotem as providências necessárias para a resolução da 
questão levantada a seguir, informando ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre as 
ações tomadas para a sua solução: interligação dos sistemas de benefícios com os sistemas 
da Procuradoria do INSS, de forma a validar a existência e o estado das ações judiciais que 
fundamentam qualquer concessão, modificação ou pagamento de benefícios, prevendo 
mecanismos de atualização imediata dos benefícios, dependendo do desfecho dos processos 
judiciais (item 3.14).  

Providências Adotadas 
Ratificação da data inicial de definição de escopo do projeto e definição de nomenclatura do 
mesmo. 

Resultados Obtidos 
O Memo DEBC 205/2009 solicita ao DEDS que indique as datas de inicio e término do projeto 
bem como a nomenclatura do projeto que implementará a funcionalidade requerida no 
Acórdão. Por sua vez o DEDS pelo Memo 008/09 informa ao DEBC que o projeto SIBE MDJ 
será o responsável pela implementação da funcionalidade, mas não dá nenhum indicativo de 
prazos, limitando -se a informar que o projeto encontra-se em fase final de definição escopo. O 
Memo DEBC 218/09 somente dá encaminhamento à CGIM do memo DEDS 008/09, e 
finalmente a CGMI ratifica que a data inicial do projeto é 31/112/09 sem apresentar indicativo 
de expectativa quanto a sua conclusão. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 
Situação: Pendente 
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Acórdão nº 1921/2003 - TCU – Plenário - 01 - Identificação Benefícios 
Determinado ao INSS e Dataprev que procedam a modificações no sistema de benefícios 
pertinente para realmente suspender aqueles em que não consta informação de CPF, após o 
prazo de tolerância estipulado pela Diretoria de Benefícios (item 3.2.1.2);  

Providências Adotadas 
Os Relatórios de Acompanhamento da Gestão nº 151.005/2004 e nº 161.025/2005 da 
CGU/SFC consideraram que a determinação foi atendida, uma vez que o sistema contempla a 
crítica solicitada desde 10/02/2004.  

Resultados Obtidos 
A determinação foi atendida face a leitura dos citados relatórios.  

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1921/2003 - TCU – Plenário - Dados essenciais -Benefícios 
02 - Dados essenciais de benefícios: Determinado ao INSS e Dataprev que: corrijam o sistema 
de benefícios pertinente para que não mais sejam concedidos/ atualizados benefícios sem 
informação de NIT e sem matrículas dos responsáveis por inclusões e atualizações (item 3.3); 

Providências Adotadas 
"Desde a implementação da Versão do PRISMA/SUB 8.0 de 09.01.2002, nenhum benefício é 
concedido sem a informação de NIT (PIS, PASEP e CICI). Na tela Atualização, a utilização do 
NIT é obrigatória. Para isto, o Sistema de Cadastramento e Alteração de Dados da Pessoa 
Física (CADPF) foi instalado nas Agências da Previdência Social." 

Resultados Obtidos 
O relatório CGU nº174441/2005, que trata dos exames realizados na gestão de 2005 da 
Dataprev, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1921/2003 - TCU – Plenário – Emissão de PAB  
03 - Emissão de PAB: Determinado ao INSS e Dataprev que: procedam à correção do sistema 
de benefícios pertinente para que não permita que o servidor emita PAB em nome próprio (item 
3.17); 

Providências Adotadas 
No relatório do Grupo de Trabalho (Portaria Conjunta nº 03 de 22/06/2005) formado pelo INSS 
e Dataprev, consta que a demanda já foi transferida da versão PRISMA/SUB 8.9 para a Versão 
9.0, pois será necessário efetuar o cruzamento dos dados do PAB com o cadastro da Receita 
Federal e também com o Sistema SIAPE. Consta ainda que o INSS aguarda pronunciamento 
do MPOG (Min. Orçamento Planejamento e Gestão).  No memo DEBC nº 042/07 de 
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31/01/2007 o DEBC registra que estando o INSS ciente da situação, quando demandado 
poderá atender à solicitação e aguarda definição do INSS para incluir em alguma versão.  

Resultados Obtidos 
De acordo com o Relatório apresentado pelo GT. e a manifestação do DEBC, considero 
atendida a recomendação, podendo ser objeto de certificação em futuros trabalhos de 
auditoria.  

Setor Responsável: DRD AG. INSS - Aguardando decisão do INSS 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1921/2003 - TCU – Plenário - Integração SUB e CNIS  
05 - Integração SUB e CNIS: Determinado ao INSS e Dataprev que adotem as providências 
necessárias para a resolução da questão levantada a seguir, informando ao Tribunal, no prazo 
de 90 (noventa) dias, sobre as ações tomadas para a sua solução: plano de integração entre o 
SUB e o CNIS, de forma a identificar segurados que sejam também servidores públicos 
federais, estaduais e municipais, de forma a coibir o pagamento indevido de benefícios, 
enviando também o calendário de implantação da rotina para novos benefícios e para o 
batimento dos benefícios já concedidos, priorizando as situações em que a legislação, de 
pronto, já veda a percepção de outra renda, como o caso dos amparos (item 3.21).  

Providências Adotadas 
O Relatório do GT Conjunto INSS/Dataprev (Portaria Conjunta nº 03 de 22/06/2005) estabelece 
que o "INSS aguarda pronunciamento do MPOG". O DEBC poderá atender à solicitação, 
quando demandado.   

Resultados Obtidos 
De acordo com a documentação apresentada, entendo que a recomendação foi atendida.  Esta 
recomendação poderá ser objeto de certificação em futuros trabalhos de auditoria.   

Setor Responsável: .DRD AG. INSS - Aguardando decisão do INSS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1921/2003 - TCU – Plenário versão 8.2 Prisma/SUB  
06 - Versão 8.2 - Prisma /SUB: Implantação da versão 8.2 do Prisma /SUB 

Determinado à Dataprev que encaminhe ao TCU no prazo de até 60 (sessenta) dias: 
cronograma para implantação integral da versão 8.2 do Prisma/SUB, especialmente no que se 
refere às funcionalidades tratadas no item 2, assunto CNIS da citada versão, que não foram 
implementadas (item 3.23). 

Providências Adotadas 
Foi concluída a implantação da nova versão do CADPF - Cadastramento de Pessoa  Física, em 
setembro/04, conforme Memorando-Circular Conjunto 28/INSS/DIRBEN/DIREP ." 

Resultados Obtidos 
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A determinação foi cumprida em Setembro de 2004 com a implantação da nova versão do 
CADPF.  

Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1921/2003 - TCU – Plenário - Ferramenta extração dados 
07 - 9.1.3.2 - Ferramenta de Extração de Dados 

Determinado à Dataprev que encaminhe ao TCU no prazo de até 60 (sessenta dias): estudo de 
viabilidade para o desenvolvimento de ferramenta de extração de dados de benefícios da 
Previdência Social, de forma a tornar mais acessíveis essas bases, tanto ao Ministério da 
Previdência Social e INSS, quanto aos órgãos de controle interno e externo (item 4.2). 

Providências Adotadas 
Nota Técnica da antiga DNG, atual DRD, remetida pelo Ofício PR nº 012/2005 ao TCU, 
apresenta razões baseadas na complexidade, integração dos bancos de dados, volumes de 
dados, tempos de processamento, regras de negócio, a utilização do software URSA/Dargal, 
não se configurando a necessidade do desenvolvimento de ferramenta de extração de dados.    

Resultados Obtidos 
Com as razões apresentadas na Nota Técnica e não havendo manifestação do TCU considero 
o aponte regularizado.  

Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 1921/2003 - TCU – Plenário - Dados e suporte técnico  
08 - 9.1.4 - Disponibilização dos dados e suporte técnico 

Determinado ao Ministério da Previdência Social, ao INSS e à Dataprev que tomem 
providências no sentido de facilitar a disponibilização dos dados para as unidades internas 
dessas entidades, voltadas à auditoria e detecção de irregularidades, de forma a tornar mais 
ágil a averiguação de situações potencialmente lesivas à Previdência Social, bem como 
forneçam o devido suporte técnico e logístico para que se desenvolvam plenamente as 
atividades da APE, dos grupos de Força-Tarefa atuantes nos vários estados da Federação e 
da comissão instituída pela Portaria MPAS nº 797/2003 (item 4.1). 

Providências Adotadas 
O DCRJ.N informou  que as solicitações de pesquisa e disponibilização de informações dos 
diversos órgãos voltados à auditoria e detecção de fraudes tem sido atendidas com todo o 
empenho e presteza. Entretanto com a ampliação do parque computacional de grande porte, a 
Dataprev dispõe de melhores condições para atendimento à estas solicitações.    

Resultados Obtidos 
Com as medidas adotadas na ampliação do parque computacional, considero o aponte 
regularizado. 
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Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2.178/2008 – Plenário – Japi Informática 
01 - Representação da empresa Japi Informática Ltda: Dar conhecimento da Decisão ao TCU. 

Providências Adotadas 
Proposta de baixa pela COGI uma vez que não houve ação recomendada direcionada à 
Dataprev, cabendo apenas a cientificação da decisão exarada pelo TCU. 

Resultados Obtidos 
Considerando a inexistência de Determinação à Dataprev, mas simplesmente a tomada de 
conhecimento sobre a Decisão da Egrégia Corte do TCU estamos requerendo a solicitação e 
baixa do aponte por cancelamento.  

Setor Responsável: CA\CGAU\COGI 

Situação: Cancelado 

Acórdão nº 2.350/2006 - TCU – Plenário – BD - Benefícios 
01 - Correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência Social.   

Item 9.2.1. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social que promovam, conjuntamente, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, as correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência 
Social face à codificação errônea das agências da previdência Social (APS) concessoras nos 
benefícios previdenciários devido a operações anteriores de ‘recodificação’ em face de 
mudanças na estrutura do INSS.  

Providências Adotadas 
A CGIM em seu Memo nº 043/2007 de 24/07/2007 informa que: "As recodificações realizadas 
nos sistemas do Benefício para os códigos de APS (antigas OLs) ocorreram e ocorrem, sempre 
, através de tabela "DE/PARA" definida pelo INSS. No processo de recodificações , ocorrido 
anteriormente, houve transformações do tipo N para 1 que impossibilitavam a identificação do 
código original.  Vislumbrando uma resolução futura para os casos e, também, por medida de 
precaução, a Dataprev armazenou no banco BDSISBEN o histórico dos códigos anteriores. A 
guarda do histórico permitiu que, posteriormente, em Março/2007, a Dataprev disponibilizasse 
na tabela CONBAS (Janela SISBEN), o código de até três OLs anteriores aos processos de 
recodificação. Na mesma época, a Dataprev em conjunto com o INSS, alterou o processo de 
revisão de benefícios, não permitindo mais atualizações no campo ID-OL-CONCESSÃO. 

Resultados Obtidos 
De acordo com as informações remetidas, considero atendida a recomendação, contudo 
justifica-se em futuros trabalhos de auditoria a certificação da ação recomendada. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 2.350/2006 - TCU – Plenário - BD - Benefícios 
02 - Correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência Social. 

Item 9.2.2 Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social que promovam, conjuntamente, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, as correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência 
Social face à ausência de validação do número de CPF informado com o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais ou com o Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, quando da 
concessão ou alteração cadastral de um beneficio. 

Providências Adotadas 
A CGIM em seu Memo nº 043/2007 de 24/07/2007 informa que: Os processos de concessão e 
atualização de um benefício são feitos, sempre, com batimento do Número de Identificação do 
Trabalhador - NIT no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS . A chave de 
identificação de um beneficiário na previdência é o NIT e não o CPF.  

Entretanto, o Cadastro Nacional de Informações Sociais realiza, eventualmente, batimento de 
suas informações cadastrais, incluindo-se CPF com o cadastro da Receita Federal. 
Recentemente fora concluído um dos cruzamentos entre os dois órgãos e validados 
aproximadamente, 60 milhões de registros de CPF com o CNIS. Além disso, existe um esforço 
por parte do Ministério da Previdência, no sentido de firmar convênio entre as duas Entidades, 
viabilizando a troca on-line de informações contidas no cadastro da Recita com o CNIS. 
Ressalta-se que esta ação não está sob gestão da Dataprev.   

Resultados Obtidos 
De acordo com as informações remetidas, considero atendida a recomendação, contudo, 
justifica-se em futuros trabalhos de auditoria a certificação da ação recomendada. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2.350/2006 - TCU – Plenário - BD - Benefícios 
 03 - Correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência Social. 

Item 9.2.3 Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social que promovam, conjuntamente, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, as correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência 
Social, face à falta de informação do código de APS concessora em 2,78 milhões de benefícios 
previdenciários - arquivo ‘TCU_COD_APS_ concessora_zerado. 

Providências Adotadas 
A CGIM em seu Memo nº 043/2007 de 24/07/2007 informa que: "A situação relatada deve-se 
ao fato de quando da implementação do SUB, o Cadastro do Beneficiário RURAL não possuía 
as sete posições definidas à época e por definições do cliente, os campos em branco ficaram 
zerados. A Dataprev apresentou, em Fevereiro/07, em reunião de trabalho, proposta ao cliente 
das seguintes alterações sistêmicas. 

Nos campos de inexistência de TBM ou TBB, povoar o campo ID-OL-CONCESSÃO com  ID-
OL-MANUTENÇÃO ; Nos casos de inexistência de TBM ou TBB, povoar o campo ID-OL-
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CONCESSÃO como primeiro registro do histórico. A Dataprev aguarda formalização do cliente 
para implementar as propostas apresentadas, procedendo a recuperação e o povoamento do 
código OL mantenedor. 

Resultados Obtidos 
De acordo com as informações recebidas, considero atendida a recomendação, contudo, 
justifica-se em futuros trabalhos de auditoria a certificação da ação recomendada. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2.350/2006 - TCU – Plenário – BD - Benefícios 
04 - Correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência Social.  

Item 9.2.4 Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia  e 
Informações da Previdência Social que promovam, conjuntamente, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, as correções nas bases de dados e no sistema de benefícios da Previdência 
Social  face a inexistência de correlação do código de APS concessora com alguma APS válida 
em 519 mil de benefícios - arquivo ‘TCU_COD_APS_sem_vinculação’ - e a mesma inexistência 
em 15 mil benefícios sem correlação no código de APS mantenedora - arquivo 
‘TCU_COD_APS_mantenedora_sem_vinculacao.TXT. 

Providências Adotadas 
A CGIM, em seu Memo nº 043/2007 de 24/07/2007, informa que : Nas diversas reestruturações 
e recodificações realizadas pelo cliente, algumas APS concessoras não foram incluídas como 
válidas. Por isso a diferença na correlação das duas naturezas. O que não quer dizer que a 
APS Concessora à época não fosse válida. Após averiguação na base do SUB, verificamos 
que foram encontrados somente 169 (cento e sessenta e nove) registros com APS encerradas, 
não havendo também, nenhum caso que não exista na tabela de APS do INSS (BDTRAB). 

Resultados Obtidos 
De acordo com as informações remetidas, considero atendida a recomendação, contudo 
justifica-se em futuros trabalhos de auditoria a certificação da ação recomendada.      

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2024/2007 – 1ª Câmara – TCU - Tellus S/A  
01 - Representação formulada por Tellus S/A Informática e Telecomunicações 

Ao TCU/SECEX-RJ 4ª DT arquivamento dos autos após ciência deste Acórdão à empresa  
representante e à Dataprev. 

Providências Adotadas 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União em Sessão da 1ª Câmara de 17/07/2007 
consideraram improcedente representação da Tellus S/A Informática e Telecomunicações, 
determinando o arquivamento dos autos.  
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Resultados Obtidos 
O TCU julgou improcedente a representação. Assim sendo o  aponte está regularizado.   

Setor Responsável: TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2124/2009 - TCU – Plenário - 01 - Migração tecnológica 
01 - Implementação do Projeto de Migração Tecnológica 

1.5.2.1- Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
encaminhe a esta Corte de Contas os seguintes documentos e informações: Síntese do 
resultado da simulação de antecipação de todas as ordens de serviço do projeto de migração, 
descrevendo os problemas encontrados e as medidas adotadas para solucioná-los. 

Providências Adotadas 
Definição pela CGIM dos prazos e área gestora para regularização das determinações do TCU. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGIM indica que após a reunião mensal com o TCU será 
apresentada a solução que a Dataprev deu face à determinação apresentada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2124/2009 - TCU – Plenário - 02 - Migração tecnológica 
02 - Implementação do Projeto de Migração Tecnológica 

1.5.2.2 - Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
encaminhe a esta Corte de Contas os seguintes documentos e informações: Síntese das ações 
adotadas pela Dataprev para definição da solução a ser adotada para tratamento dos sistemas 
legados após a desativação dos mainframes Unisys. 

Providências Adotadas 
Definição pela CGIM dos prazos e área gestora para regularização das determinações do TCU. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGIM indica que após a reunião mensal com o TCU será 
apresentada a solução que a Dataprev deu face à determinação apresentada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2124/2009 - TCU – Plenário - 03 - Migração Tecnológica 
1.5.2.3 - Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
encaminhe a esta Corte de Contas os seguintes documentos e informações: Relação dos 
valores mensais faturados ao INSS por conta do desenvolvimento e manutenção dos novos 
sistemas do Projeto de Modernização do CNIS e do Projeto SIBE 1.  
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Providências Adotadas 
Definição pela CGIM dos prazos e área gestora para regularização das determinações do TCU. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGIM indica que após a reunião mensal com o TCU será 
apresentada a solução que a Dataprev deu face à determinação apresentada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2124/2009 - TCU – Plenário - 04 - Migração Tecnológica 
1.5.2.4 - Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
encaminhe a esta Corte de Contas os seguintes documentos e informações: Síntese do estágio 
em que se encontra a implantação da suíte de desenvolvimento do projeto CNIS e qual o 
impacto para o cronograma do projeto. 

Providências Adotadas 
Definição pela CGIM dos prazos e área gestora para regularização das determinações do TCU. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGIM indica que após a reunião mensal com o TCU será 
apresentada a solução que a Dataprev deu face à determinação apresentada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2124/2009 - TCU – Plenário - 05 - Migração Tecnológica 
1.5.2.5 - Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
encaminhe a esta Corte de Contas os seguintes documentos e informações: Quantitativos - 
estimados e efetivamente entregues até o momento -  de pontos de função de cada subprojeto 
do Projeto de Modernização do CNIS e do Projeto SIBE 1. 

Providências Adotadas 
Definição pela CGIM dos prazos e área gestora para regularização das determinações do TCU. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGIM indica que após a reunião mensal com o TCU será 
apresentada a solução que a Dataprev deu face à determinação apresentada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2124/2009 - TCU – Plenário - 06 - Migração Tecnológica 
1.5.2.6 - Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
encaminhe a esta Corte de Contas os seguintes documentos e informações: Normatização dos 
itens 4.4, 4.9, e 4.10 do Plano Projeto de Migração - PPM. 
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Providências Adotadas 
Definição pela CGIM dos prazos e área gestora para regularização das determinações do TCU. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGIM indica que após a reunião mensal com o TCU será 
apresentada a solução que a Dataprev deu face à determinação apresentada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2124/2009 - TCU – Plenário - 07 - Migração Tecnológica 
1.5.2.7 - Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
encaminhe a esta Corte de Contas os seguintes documentos e informações,:normas e rotinas 
previstas para a execução de mudanças conforme previsto no tópico 2.5 do PPM. 

Providências Adotadas 
Definição pela CGIM dos prazos e área gestora para regularização das determinações do TCU. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGIM indica que após a reunião mensal com o TCU será 
apresentada a solução que a Dataprev deu face à determinação apresentada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2124/2009 - TCU – Plenário - 08 - Migração Tecnológica 
1.5.2.8 - Determinar a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
encaminhe a esta Corte de Contas os seguintes documentos e informações: Cópia do 
certificado de instalação das atualizações de software no equipamento fornecido, conforme 
previsto no item 3.2, referentes a cada tipo de equipamento, do Termo de Referência, anexo I 
do Edital do Pregão 098/2008. 

Providências Adotadas 
Definição pela CGIM dos prazos e área gestora para regularização das determinações do  
TCU. 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida pela CGIM indica que após a reunião mensal com o TCU será 
apresentada a solução que a Dataprev deu face à determinação apresentada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2229/2008 – Plenário - 01 - Processo TC-017.533/2005-8 
9.1.1 - Manter o TCU informado a respeito das consultas públicas, licitações e contratações 
referentes à migração e ao desenvolvimento de sistemas com impacto sobre a desativação dos 
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mainframes Unisys, encaminhando toda a documentação pertinente a esses itens, incluindo 
planilhas de acompanhamento, que indiquem a evolução dos trabalhos, a partir de indicadores 
que incluam o número de Pontos de Função entregues e aceitos para todos os sistemas 
desenvolvidos ou migrados. 

Providências Adotadas 
Os processos para aquisição de infraestrutura e de capacitação para o corpo funcional que 
visam atender ao processo de migração e de modernização foram contemplados e tendo sido 
encaminhados documentos comprobatórios ao TCU pelo Ofício/PR/nº. 359/2008 em 
01/12/2008.  Além disso, a Dataprev vem apresentando mensalmente ao TCU relatórios e 
cronogramas detalhados sobre os processos de migração tecnológica em curso, relatando em 
reuniões periódicas os estágios e fases nos quais se encontram os projetos 

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida revela que as ações empreendidas atendem a Determinação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2229/2008 – Plenário - 02 - Processo TC-017.533/2005-8 
9.2.1 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias versão atualizada das estratégias de execução 
e propostas de desativação dos mainframes, levando em consideração as observações 
contidas neste relatório, de modo a comprovar a viabilidade técnica e econômica das 
estimativas a serem apresentadas, atentando para os termos do item 8.9.3 do Acórdão TCU 
1.459/2002, que ainda não foram cumpridos. 

Providências Adotadas 
A Organização apresentou ao TCU informações relativas ao estágio atual da migração 
tecnológica em curso, contendo os sistemas e projetos que estão sendo migrados, relativos ao 
MTE e MPS, apresentando ainda um cronograma detalhado das etapas planejadas. A 
Dataprev tem demonstrado empenho no atendimento ao TAC firmado junto ao Ministério 
Público Federal em dezembro/2008.  Com a extinção do contrato firmado com o Consórcio  
INFO-PREV-BR em 29/08/08 foi contratado o Consórcio BRICON para a execução da 
migração. Atualmente a estratégia atualizada de execução compreende as seguintes 
ações:a)Migração simples dos mainframes CV3, MV2, e CV2 pelo consórcio Bricon, prevendo-
se a desativação do último mainframe antes do término do atual contrato com a Unisys em abril 
de 2010; b) Desenvolvimento interno do Projeto Modernização CNIS, implementando 
processos do NMG com vistas à desativação do CV2, até dezembro de 2009; c)
Desenvolvimento interno do Projeto SIBE I implementando processos do NMG com finalização 
prevista ao longo de 2010. A análise preliminar de viabilidade técnica e econômica das ações 
foi apresentada ao TCU em 23/04/2008 no documento “Estratégica de Execução para 
Atendimento às necessidades do Plano de Modernização Tecnológica”. 

Resultados Obtidos 
As ações adotadas indicam que a Determinação foi cumprida.  

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 2229/2008 – Plenário - 03 - Desativação dos mainframes 
9.2.2 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias a descrição, acompanhada de análise e 
justificativas, dos problemas ocorridos na execução do Contrato PNUD nº 06/47-2619, como 
apresentação do primeiro cronograma somente cinco meses após a assinatura do contrato e 
atuação das empresas contratadas de forma não integrada, acompanhada dos documentos 
comprobatórios das solicitações de serviço, manifestações dos contratados e ações tomadas 
pelos responsáveis pela fiscalização do contrato, incluindo gestão junto ao PNUD. 

Providências Adotadas 
A Dataprev por intermédio do Ofício/PR/nº. 359/2008 em 01/12/2008 encaminhou ao TCU uma 
proposta de aplicação de multa que reflete com clareza a visão dos fatos relacionados à 
execução do Contrato PNUD nº 06/47-2619 onde sempre atuou de forma a minimizar os 
impactos dos problemas. No Ofício supracitado, a Dataprev encaminhou também ao TCU a 
manifestação do PNUD acerca da questão.  

Resultados Obtidos 
A reposta oferecida pela Dataprev evidencia que as medidas requeridas foram adotadas, razão 
pela qual entendemos que a Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2229/2008 – Plenário - 04 - Processo TC-017.533/2005-8 
9.2.3 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias o detalhamento do processo de interface que 
se pretende adotar nos projetos a serem iniciados, para comunicação entre o Ministério da 
Previdência Social, INSS, Dataprev e fornecedores contratados, para os serviços de migração 
e desenvolvimento de sistemas. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento aos órgãos de Controle Interno, Externo e autoridades da 
Previdência Social (Ofícios PR 020 a 030/2009 de 30/01/09) do Relatório Mensal sobre a 
implementação do PMT relativo a dezembro de 2008, onde se encontra anexado o memo PR-
009/2008 de 27/01/09 o qual descreve em seu conteúdo que de comum acordo entre a 
Dataprev e os técnicos do TCU, as informações prestadas mensalmente para atendimento as 
Determinações do Acórdão 1510/2007 incorporarão também a partir de dezembro de 2008 
informações relativas ao acompanhamento também do Acórdão 2229/2008. 

Resultados Obtidos 
Considerando que as informações prestadas objetivando o atendimento às Determinações 
contidas no Acórdão15210/2007, também incorporarão informações pertinentes ao Acórdão 
2229/2008, e que Determinações guardam similaridade com aquelas contidas no Acórdão 
1510/2007, iremos considerar como atendida tal Determinação, uma vez que também é 
entendimento da CGU em seu relatório de acompanhamento nº 224.733/2009 que tal 
Determinação está regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 2229/2008 – Plenário - 05 - Processo TC-017.533/2005-8 
9.2.4 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias manifestação da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil sobre a proposta de migração simples dos sistemas de arrecadação existentes no 
mainframe MV2, de modo que sejam evitadas futuras demandas que inviabilizem a estratégia 
adotada. 

Providências Adotadas 
A Dataprev por intermédio do Ofício CE/DERC nº. 018/2008 encaminhou a questão 
apresentada pelo TCU à Receita Federal do Brasil, recebendo como resposta o Ofício 
COTEC/RFB 13915/2008 com a manifestação daquele Órgão sobre o processo de migração 
do mainframe MV2, tendo sido este documento encaminhado ao TCU em 01/12/2008.  

Resultados Obtidos 
A resposta oferecida demonstra que as ações requeridas foram efetivadas, estando desta 
forma a Determinação considerada como atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2229/2008 – Plenário - 06 - Processo TC-017.533/2005-8 
9.2.5 - Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias manifestação do INSS e do Ministério da 
Previdência social a respeito da estratégia a ser adotada para o desenvolvimento dos sistemas 
SIBE I e SIBE II, inclusive quanto á prorrogação ou não do contrato PNUD nº 06/47-2619, que 
hoje atende a esses sistemas. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento aos órgãos de Controle Interno, Externo e autoridades da 
Previdência Social (Ofícios PR 020 a 030/2009 de 30/01/09) do Relatório Mensal sobre a 
implementação do PMT relativo a dezembro de 2008, onde encontra-se anexado o memo PR-
009/2008 de  27/01/09 o qual descreve em seu conteúdo que de comum acordo entre a 
Dataprev e os técnicos do TCU, as informações prestadas mensalmente para atendimento as 
Determinações do Acórdão 1510/2007 incorporarão também a partir de dezembro de 2008 
informações relativas ao acompanhamento também do Acórdão 2229/2008. 

Resultados Obtidos 
Considerando que as informações prestadas objetivando o atendimento às Determinações 
contidas no Acórdão15210/2007, também incorporarão informações pertinentes ao Acórdão 
2229/2008, e que Determinações guardam similaridade com aquelas contidas no Acórdão 
1510/2007, consideramos como atendida tal Determinação, uma vez que também é 
entendimento da CGU em seu relatório de acompanhamento nº 224.733/2009 que tal 
Determinação está regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 
Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 2229/2008 – Plenário - 07 - Processo TC-017.533/2005-8 
Encaminhar ao TCU no prazo de 15 dias relatório com informações disponíveis sobre projetos 
atuais ou anteriores a cargo da Dataprev, referentes aos seguintes indicadores medidos ou 
estimados, tomando como referência a linguagem JAVA: 

9.2.6.1 - número de linhas de código por Ponto de Função; 

9.2.6.2 - número de horas trabalhadas por Ponto de Função; 

9.2.6.3 - tamanho em Pontos de Função e fator de ajuste; 

9.2.6.4 - duração em meses; 

9.2.6.5 - preço final; 

9.2.6.6 - número de pessoas alocadas à equipe em cada etapa, por função desempenhada no 
projeto e região geográfica; 

9.2.6.7 - número de linhas de código migrados por unidade de tempo e número de linhas de 
código por Ponto de Função, tratando-se de projeto de migração; 

9.2.6.8 - descrição detalhada da plataforma de hardware e software que irá hospedar os novos 
sistemas e bases de dados a serem desenvolvidos ou migrados, mencionando capacidade de 
processamento e de memória, bem como estudos que permitiram dimensioná-los para 
acomodar as respectivas aplicações. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento aos órgãos de Controle Interno, Externo e autoridades da 
Previdência Social (Ofícios PR 020 a 030/2009 de 30/01/09) do Relatório Mensal sobre a 
implementação do PMT relativo a dezembro de 2008, onde se encontra anexado o memo PR-
009/2008 de 27/01/09 o qual descreve em seu conteúdo que de comum acordo entre a 
Dataprev e os técnicos do TCU, as informações prestadas mensalmente para atendimento as 
Determinações do Acórdão 1510/2007 incorporarão também a partir de dezembro de 2008 
informações relativas ao acompanhamento também do Acórdão 2229/2008. 

Resultados Obtidos 
Considerando que as informações prestadas objetivando o atendimento às Determinações 
contidas no Acórdão15210/2007, também incorporarão informações pertinentes ao Acórdão 
2229/2008, e que Determinações guardam similaridade com aquelas contidas no Acórdão 
1510/2007, estaremos considerando como atendida tal Determinação, uma vez que também é 
entendimento da CGU em seu relatório de acompanhamento nº 224.733/2009 que tal 
Determinação está regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2229/2008 – Plenário - 08 - Processo TC-017.533/2005-8 
9.3.1 - Alertar o Ministério da Previdência Social - MPS, o Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev sobre a 
ameaça de novo descumprimento dos prazos para desativação dos mainframes, caso não 
sejam adotadas ações de comprometimento conjunto dos entes envolvidos nos processo de 
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migração e desenvolvimento das aplicações residentes no ambiente proprietário, cujo contrato 
de locação expira em abril de 2.010. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento aos órgãos de Controle Interno, Externo e autoridades da 
Previdência Social (Ofícios PR 020 a 030/2009 de 30/01/09) do Relatório Mensal sobre a 
implementação do PMT relativo a dezembro de 2008, onde se encontra anexado o memo PR-
009/2008 de 27/01/09 o qual descreve em seu conteúdo que de comum acordo entre a 
Dataprev e os técnicos do TCU, as informações prestadas mensalmente para atendimento as 
Determinações do Acórdão 1510/2007 incorporarão também a partir de dezembro de 2008 
informações relativas ao acompanhamento também do Acórdão 2229/2008. 

Resultados Obtidos 
Considerando que as informações prestadas objetivando o atendimento às Determinações 
contidas no Acórdão15210/2007, também incorporarão informações pertinentes ao Acórdão 
2229/2008, e que Determinações guardam similaridade com aquelas contidas no Acórdão 
1510/2007, estaremos considerando como atendida tal Determinação, uma vez que também é 
entendimento da CGU em seu relatório de acompanhamento nº 224.733/2009 que tal 
Determinação está regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2229/2008 – Plenário - 09 - Processo TC-017.533/2005-8 
Alertar o Ministério da Previdência Social - MPS, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e 
a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev sobre a 
impossibilidade de se admitirem atrasos adicionais para a desativação dos mainframes Unisys 
além da vigência do contrato atual, considerando-se excepcional a aceitação da proposta 
apresentada a este Tribunal, de ações redundantes de migração e desenvolvimento do 
conteúdo do ambiente CV3, com maiores custos, que só não configurarão atos antieconômicos 
no caso de implementação tempestiva. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento aos órgãos de Controle Interno, Externo e autoridades da 
Previdência Social (Ofícios PR 020 a 030/2009 de 30/01/09) do Relatório Mensal sobre a 
implementação do PMT relativo a dezembro de 2008, onde se encontra anexado o memo PR-
009/2008 de 27/01/09 o qual descreve em seu conteúdo que de comum acordo entre a 
Dataprev e os técnicos do TCU, as informações prestadas mensalmente para atendimento as 
Determinações do Acórdão 1510/2007 incorporarão também a partir de dezembro de 2008 
informações relativas ao acompanhamento também do Acórdão 2229/2008. 

Resultados Obtidos  
Considerando que as informações prestadas objetivando o atendimento às Determinações 
contidas no Acórdão15210/2007, também incorporarão informações pertinentes ao Acórdão 
2229/2008, e que Determinações guardam similaridade com aquelas contidas no Acórdão 
1510/2007, consideramos como atendida tal Determinação, uma vez que também é 
entendimento da CGU em seu relatório de acompanhamento nº 224.733/2009 que tal 
Determinação está regularizada. 
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Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2296/2006 - TCU – Plenário - 01 - TCE - Lantech  
À Dataprev, com fundamento no art. 8°, § 1° da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 197, § 1°, do RITCU, 
para no prazo de 60 (sessenta) dias, instaurar e encaminhar a este Tribunal a tomada de 
contas especial destinada a apurar os fatos referentes à Requisição DERH.A n° 6/00, ao 
Convite n° 71/00 (CP n° 2000.0361.01) e ao Contrato n° 1.0792.2000, quantificando o dano 
decorrente da não-implantação do sistema integrado de administração de pessoal e benefícios 
contratado junto à empresa Lantech Conectividade e Sistemas e identificando o(s) 
responsável(is). 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento à SECE do rol de pendências da Dataprev das recomendações 
feitas pelos órgãos de controle - CGU e TCU. 

Resultados Obtidos 
A análise procedida pela CGAU na Nota de Auditoria 002/07 está aderente aos procedimentos 
contidos no parágrafo 6ª do art. 15 do Decreto 3591/2000, com a redação dada pelo Decreto nº 
4304/2002. Até que seja concluída a tramitação que passa pela CGU e se esgote no TCU a 
recomendação encontra-se em andamento. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 
Situação: Pendente 

Acórdão nº 2296/2006 - TCU – Plenário - PCO 2005 - 017.797/2006-1  
À Dataprev:  

Fornecer os documentos e informações para atender a realização da presente diligência: 

II - autorizar a realização de diligência à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 
Social - Dataprev solicitando os documentos e informações relacionados abaixo, devendo as 
respostas, acompanhadas de cópias das fls. 1/10, 92 e 114/135, serem juntadas ao processo 
de prestação de contas da empresa relativa ao exercício de 2005 (TC 017.797/2006-1) para 
exame naqueles autos: 

- cópia dos atos de cessão/requisição; 

- cópia da publicação do ato de cessão/requisição; e 

- normas que regulam a cessão/requisição. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev efetuada pelo Oficio PR-226/2007 de 30/07/07 o qual 
encaminha a documentação requerida face á Determinação direcionada à Dataprev no 
Acórdão 2296/2007. 

Resultados Obtidos 
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A análise da documentação apensada ao Ofício Oficio PR-226/2007 de 30/06/07, revela que a 
Dataprev encaminhou toda a documentação requerida pelo TCU, razão pela qual 
consideramos a Determinação como regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
Determinar à Dataprev que encaminhe ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano 
de ação para documentar adequadamente as bases de dados de arrecadação, contendo, no 
mínimo, a elaboração de diagramas que representem os modelos conceitual e físico das 
bases, bem com dicionários de dados suficientes para o entendimento da semântica dos 
campos dos datasets. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev se louvou na cláusula terceira do contrato entre a Dataprev e a RFB cujo teor é : " 
não disponibilizar qualquer informação de contribuintes da SRP, por qualquer meio, a qualquer 
terceiro, e para qualquer finalidade, sem anuência expressa desta Secretaria, salvo por 
determinação judicial" para não apresentar à Egrégia Corte do TCU a documentação das 
bases de dados requerida, razão pela qual a mesma permanecerá pendente aguardando 
manifestação do TCU quanto a resposta apresentada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 
Situação: Pendente 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
Determinar à Dataprev que: promova as correções nos sistemas informatizados de modo que a 
informação de "valor pago" na base TÍTULO represente a realidade dos fatos, de forma que 
haja compatibilidade e consistência entre as informações das bases de dados relativas a guias, 
títulos e apropriações; investigue por que os processos discriminados no CD anexo, arquivo 
"valor_pago_titulos.XLS", encontra-se com a informação de "valor pago" na base TITULO 
incompatível com as respectivas guias de pagamento e averigue, ainda, a conformidade das 
apropriações procedidas nesses casos; encaminhe ao TCU o resultado do exame realizado 
nos processos discriminados no CD anexo, arquivo "valor_pago_títulos.XLS, explicitando as 
causas detectadas, que permitiram que a informação de "valor pago" na base TITULO esteja 
incompatível com as respectivas guias de pagamento, bem como os procedimentos adotados 
relativos à correção dos sistemas informatizados apropriados, no prazo de até 120 (cento e 
vinte) dias. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 
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Resultados Obtidos 
Do conjunto de documentos encaminhado pela CGIM no memo-105/2008, destacamos que o 
item “4” do memo 1506/2007 a COTEC cita textualmente: “ Isto posto, colocamo-nos á 
disposição para uma reunião ou teleconferência para discutir demandas que eventualmente 
não tenham sido cadastradas no sistema SCD ou que lá estejam cadastradas, envolvendo 
COTEC,. CODAC e Dataprev. Para viabilizar tal encontro, pedimos que se faça contato com 
nossa Divisão de controle e cobrança de Contribuições Previdenciárias (DICP), fone (61) 3412-
3222.”  Considerando que não nos foi dada nenhuma outra informação relevante que 
demonstre alguma evolução sobre o tratamento desta pendência, a não ser a solicitação de 
prorrogação de prazo para início de atendimento a partir de dezembro de 2008, e para que seja 
alterada a mudança de responsabilidade no atendimento do DERC para a RFB, solicitações 
com as quais não concordamos, tal questão permanecerá como pendente. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 
Situação: Pendente 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
15 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social  

Determinar à Dataprev que: seja inibida a inserção de guias negativas que contenham código 
de título para identificar o responsável pelo recolhimento;  avalie os impactos causados pela 
inserção das guias negativas discriminadas no CD anexo, arquivo 
"guia_negativa_para_titulo.XLS" (também no anexo I, fls 178 e179), cujo identificador do 
responsável pelo recolhimento refere-se a um título, e proceda às correções que se fizerem 
necessárias; encaminhe ao TCU a descrição dos impactos constatados e as providências 
tomadas acerca da existência de guias negativas, cujo identificador do responsável pelo 
recolhimento refere-se a um título, no prazo de até 90 dias.   

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
A resposta apresentada não agrega nenhuma informação relevante no que tange a 
implementação da ação requerida pelo TCU, uma vez que não foi  apresentado nenhum 
indicativo formal de que a Dataprev tenha direcionado à RFB tal solicitação, razão pela qual a 
Determinação continuará como pendente. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 
Situação: Pendente 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
Determinar à Dataprev que corrija os sistemas de informação de forma que na base de dados 
PROCESSO não haja incompatibilidade da moeda utilizada nos processos com a data de 
constituição dos mesmos; não haja processos com valor original igual a zero; não fiquem 
vazios e não sejam inválidos os campos data da situação, data da atualização,data do evento 
ou data da constituição do processo; não contenha registro de eventos ou situações com data 
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posterior à data da operação; não apresente valores irreais para o campo valor total atualizado; 
não possua códigos de identificação de UO zerados ou inexistentes na tabela de UO; não 
contenha códigos, que identifiquem o tipo de débito, zerados ou inexistentes na respectiva 
tabela de referência  ( item 9.1.1 ). 

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação.      

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
03 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social 

Determinar à Dataprev que identifique a que processos pertencem os itens que constam na 
base HISTÓRICO-ÍTEM e não constam na base ÍTEM, bem como valores a eles relacionados e 
proceda, em conjunto com o INSS, às medidas necessárias à correção do valor dos débitos; 
que encaminhe ao TCU esclarecimentos em até 90 dias, sobre a causa de existirem itens 
duplicados na base ITEM, relativos ao processo nº 326744576 e soluções para a correção do 
problema bem como a causa de itens constarem na base HISTÓRICO-ITEM e não constarem 
na base ITEM e soluções para que a situação não volte a ocorrer.  

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação. 

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
04 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social 

Que a Dataprev identifique as causas de o processo de cobrança administrativa nº  322295874 
estar na situação 090001- em cobrança pela Procuradoria - na base PROCESSO, e não 
constar na base INSCRITA e providencie as alterações necessárias nas referidas bases de 
dados para a regularização da situação desse processo.   

Providências Adotadas 
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A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação.   

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
05 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social  

Determinar à Dataprev que promova a correção dos sistemas informatizados de modo que não 
se permita a mudança de situação (cobrança administrativa) ou de fase (cobrança judicial) dos 
processos sem o devido registro do operador que a realizou; não se permitam quaisquer 
modificações em itens de cobrança dos processos sem o devido registro da matrícula do 
operador que as realizou, mesmo que haja registro de "usercode"; não se prevejam códigos de 
operador específicos para o registro das mudanças de situação ou de fase que sejam 
realizadas pelo sistema ("eventos automáticos"). 

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação.   

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
06 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social 

Determinar à Dataprev que se mantenha intacta a base de inclusão do registro na base 
HISTORICO-PROCESSO, mesmo que venha a ser comandado evento de desistência para tal 
registro.  

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação.   

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
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Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
07 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social  

Determinar à Dataprev que promova as correções nos sistemas informatizados de modo que 
não seja mais possível a inserção de datas, entre elas a de evento, situação e atualização, com 
formato inválido ou com indicação futura, existentes na base HISTÓRICO-PROCESSO. 

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação. 

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
08 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social  

Determinar a DATAREV que: promova as correções nos sistemas informatizados de modo que 
não mais se permita a emissão de CND/CPD-EN nas situações impeditivas para tal; examine 
as CPD-EN nº 0204472004-20001080 e CPD-EN nº 000902004-11027080  a fim de verificar as 
causas que permitiram suas emissões automáticas pelo sistema, apesar de os respectivos 
processos estarem em situação impeditiva para emissão de tais certidões (anexo I, fls 15 a 24); 
encaminhe ao TCU, o resultado do exame realizado nas CPD-EN nº 0204472004-20001080 e 
CPD-EN nº 000902004-11027080 , explicitando as causas detectadas, que permitiram que elas 
fossem emitidas automaticamente pelo sistema, apesar dos respectivos processos estarem em 
situação impeditiva para tais emissões, no prazo de até 90 dias.    

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação. 

Resultados Obtidos 
 A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
09 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social 
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Determinar à Dataprev que estude o motivo pelo qual os sistemas informatizados permitiram 
que os processos discriminados no CD anexo, arquivo "retif_decisao_difer_homologado.XLS", 
fossem retificados sem a respectiva decisão homologada devidamente cadastrada nos 
sistemas e solucione a causa encontrada a fim de que outros casos semelhantes não venham 
a ocorrer. 

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação.   

Resultados Obtidos 
 A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
10 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social  

Determinar à Dataprev que estude o motivo pelo qual os processos nº 325711232 e 
325775591foram retificados sem nenhuma decisão cadastrada nos sistemas e solucione a 
causa encontrada a fim de que outros casos semelhantes não venham a ocorrer.  

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação.   

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
11 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social  

Determinar a Dataprev que promova as correções nos sistemas informatizados de modo que o 
processo de retificação tenha seus registros devidamente armazenados, nas bases 
HISTORICO-PROCESSO, HISTORICO-ITEM e RETIFICAÇÃO, bem como a prévia decisão 
homologada na base DECISÃO, de forma que seja garantida a consistência e convergência de 
informações entre essas bases de dados; estude os motivos pelo qual os processos 
discriminados no CD anexo, arquivo "item_retif_sem_evento_historico.XLS", foram retificados, 
segundo consta na base RETIFICAÇÃO, sem que haja o registro de retificação na base 
HISTORICO-ITEM; estude os motivos pelo qual os processos discriminados no CD anexo, 
arquivo "proc_retif_sem_registro_no_retif.XLS" possuem registro de retificação na base 
HISTORICO-PROCESSO, mas não possuem registro na base RETIFICAÇÃO; estude o motivo 
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pelo qual os processos discriminados no CD anexo, arquivo "decisao_homol_sem_retif.XLS", 
possuem registro de decisão retificadora, mas não possuem registro em RETIFICAÇÃO, 
especialmente os casos em que o processo já não se encontra em situação de aguardo de 
registro de retificação. 

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação.   

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
13 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social  

Determinar à Dataprev  que investigue os casos discriminados às fls. 52 a 86 do anexo I a fim 
de verificar se foram considerados pelos sistemas informatizados os registros de guias de 
pagamento duplicado; avalie os sistemas informatizados a fim de identificar se eles se 
comportam adequadamente ao receberem guias duplicadas que já tenham sido inclusive 
processadas e, em caso negativo, realize as correções necessárias.    

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação.   

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
14 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social  

Determinar à Dataprev que investigue e corrija os seguintes casos: apropriações associadas 
aos títulos números 007166867,009270451, 009386054 e 008231052 e aos processos 
números 601102096, 315304383, 600005330, 556985818, 600105253 e 557199573 a fim de 
que seja elucidado o motivo pelo qual há referência a títulos iguais em processos distintos nos 
respectivos itens baixados; apropriações feitas nos processos números 328060348, 354100572 
e 557432740, que contêm itens baixados com referências a títulos inexistentes, não pagos e 
anulados; apropriações efetuadas nos processos números 354100572, 557870160 e 
557854172 cujo somatório dos respectivos títulos pagos não é suficiente para baixar os itens 
apropriados; informações conflitantes constantes das bases TITULO e PROCESSO, com 
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relação ao título nº 009335464 e processo nº 601083504, que possuem referências a 
devedores distintos; corrija as rotinas informatizadas pertinentes a fim de que situações como 
as descritas no item 2.17.1 do relatório não mais ocorram; que encaminhe ao TCU informações 
acerca das averiguações discriminadas no subitem 9.1.14 deste acórdão, das conclusões 
obtidas e das soluções empreendidas para solução daqueles casos e prevenção de outros, no 
prazo de 120 dias. 

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação.   

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 231/2005 - TCU – SIGILOSO 
16 - Auditoria nas bases de dados de arrecadação da Previdência Social  

Determinar à Dataprev que revise suas rotinas de atualização dos dados relativos ao REFIS, 
oriundos da SRF, afim de que possa garantir a compatibilidade entre as informações que 
recebe daquela Secretaria com as dos seus cadastros.  

Providências Adotadas 
A apresentação do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 7 de 10 de junho de 2005, remetido pelo Ofício nº 134/AECI-GM/MPS 
de 18/04/2006 ao TCU, responde à recomendação. 

Resultados Obtidos 
A certificação das ações requer a abertura de auditoria específica. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 269/2005 - TCU – Plenário – Valores em guias da PS 
01 - Valores apropriados em Guias da Previdência Social - GPS  

Desenvolver sistemática para identificação e correção de anomalias nas bases de dados de 
arrecadação incluindo o batimento entre valores lançados nas GFIPs e nas GPSs. 

Providências Adotadas 
O Acórdão 726/2007 Plenário, analisa denuncia de não cumprimento integral da determinação 
feita pelo Tribunal em relação ao Acórdão 269/2005. Encontramos no item 23 do Acórdão 
726/2007, Analise da resposta a este item. "(...) 23. Entendemos que as providências tomadas 
em conjunto pela SRP e Dataprev atendem de forma satisfatória à determinação contida no 
item 1.2 do Acórdão nº 269/2005-P. (...)" 
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Resultados Obtidos 
Face exame do TCU nas respostas apresentadas pela SRP e Dataprev, e manifestação quanto 
ao atendimento, solicitamos a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DERC - Departamento de Produtos Receita, Gestão e Contencioso 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 269/2005 - TCU – Plenário – Erros em Guias da PS 
02 - Erros em Guias da Previdência Social 

1. Informar as mudanças efetivamente realizadas nos sistemas de arrecadação da Previdência 
com o objetivo de reduzir os erros e anomalias decorrentes da inversão dos campos 
"Terceiros" e Acréscimos Legais" da GPS 

2. Demonstrar se as alterações acarretaram ou não redução da incidência de erros em guias.    

Providências Adotadas 
O Memo DEAR.N nº 016 de 19/04/2005, que trata a inversão de campos  preenchidos pela 
GPS, foi encaminhado ao TCU através do Oficio nº 026/2005/PR. 

Resultados Obtidos 
Visto resposta oferecida pelo Memo DEAR.N 016 de 19/04/2005, e encaminhada ao TCU,  
somos favoráveis a regularização do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 315/2003 – Contabilização e classificação das receitas 
01 - Contabilização e classificação das receitas 

Determinar à diretoria de Arrecadação do INSS que, em conjunto com a Dataprev, adote a 
seguinte providência: desenvolva procedimento para a correta contabilização e classificação 
das receitas com base nos dados constantes da GFIP evitando que a classificação seja feita 
por percentual estimado. 

Providências Adotadas 
A antiga Diretoria de Arrecadação do INSS solicitou através da demanda número 1575 
(Sistema PrevDemandas) , o desenvolvimento de sistema de apropriação de contribuições 
previdenciárias e de terceiros. Entre setembro e dezembro de 2004 o sistema funcionou como 
piloto, em paralelo com a apropriação tradicional, e em janeiro de 2005 o sistema foi 
implantado." 

Resultados Obtidos 
O Relatório CGU nº 1744441/2005, que trata dos exames realizados na gestão de 2005 da 
Dataprev, considerou a determinação atendida. Cabe ao TCU a avaliação final quanto ao 
atendimento da recomendação 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
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Situação: Regularizado 

Acórdão nº 315/2003 – Contabilização e classificação das receitas 
Determinar à diretoria de Arrecadação do INSS que, em conjunto com a Dataprev, adote a 
seguinte providência: desenvolva procedimento de classificação da receita arrecadada para 
terceiros com base nos dados constantes da GFIP para evitar repartição da mesma por meio 
de estimativa de arrecadação; 

Providências Adotadas 
A antiga Diretoria de Arrecadação do INSS solicitou através da demanda número 1575 
(Sistema PrevDemandas), o desenvolvimento de sistema de apropriação de contribuições 
previdenciárias e de terceiros. Entre setembro e dezembro de 2004 o sistema funcionou como 
piloto, em paralelo com a apropriação tradicional, e em janeiro de 2005 o sistema foi 
implantado." 

Resultados Obtidos 
O Relatório CGU nº 1744441/2005, que trata dos exames realizados na gestão de 2005 da 
Dataprev, considerou a determinação atendida. Cabe ao TCU a avaliação final quanto ao 
atendimento da recomendação 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 315/2003 – Contabilização e classificação das receitas 
Determinar à diretoria de Arrecadação do INSS que, em conjunto com a Dataprev, adote a 
seguinte providência: desenvolva procedimento de apuração da movimentação da dívida ativa, 
bem como da cobrança administrativa para que a contabilidade proceda aos registros dessa 
movimentação com base em documentos elaborados para esse fim; 

Providências Adotadas 
A antiga Diretoria de Arrecadação do INSS solicitou através da demanda número 1604 
(Sistema PrevDemandas), o desenvolvimento de sistema de apropriação de contribuições 
previdenciárias e de terceiros. Entre setembro e dezembro de 2004 o sistema funcionou como 
piloto, em paralelo com a apropriação tradicional, e em janeiro de 2005 o sistema foi 
implantado. 

Resultados Obtidos 
O Relatório CGU nº 1744441/2005, que trata dos exames realizados na gestão de 2005 da 
Dataprev, considerou a determinação atendida. Cabe ao TCU a avaliação final quanto ao 
atendimento da recomendação. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 315/2003 – Tramitação processos –Cobrança administr. 
02 - Tramitação de processos na cobrança administrativa 
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Determinar à diretoria de Arrecadação do INSS que, em conjunto com a Dataprev, adote a 
seguinte providência: providencie mecanismo de correção e depuração dos dados constantes 
dos cadastros geridos pelo sistema SICOB para evitar que os processos sejam impedidos de 
tramitar na cobrança administrativa ou remetidos para inscrição de débitos em Dívida Ativa em 
razão desses erros. 

Providências Adotadas 
Disponibilizada aplicação DICON que permite aos gestores realizar acertos sem a necessidade 
de intervenção da Dataprev. 

Resultados Obtidos 
O DERC no memo-074/07 (anexado como evidência objetiva) informa que foi desenvolvida  
uma aplicação denominada de DICON que proporcionar aos gestores a possibilidade  realizar 
acertos sem a necessidade de intervenção da Dataprev. Diante da declaração textual do DEBC 
nosso parecer é de acatar como regularizada a ação implementada, submetendo,   se for o 
caso,  a uma certificação posterior pelo TCU ou pela própria COGI. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 315/2003 – Cobrança de débitos do REFIS 
03 - Cobrança dos débitos de contribuintes excluídos do REFIS 

Determinar à diretoria de Arrecadação do INSS que, em conjunto com a Dataprev, adote a 
seguinte providência: providencie com a maior urgência possível a regularização das baixas de 
pagamentos oriundos do programa REFIS para que a Procuradoria-Geral dê prosseguimento 
nas ações de cobranças dos débitos de contribuintes excluídos do programa; 

Providências Adotadas 
Em 12/02/2004 o então DCRJ.N informava o processamento normal de informações com 
exclusões e encerramentos de empresas no REFIS. Nas exclusões do REFIS, quando do 
parcelamento, os débitos eram tratados como Administrativos e da Procuradoria. No Relatório 
de Avaliação da Gestão nº 139.817 a CGU/SFC considerou a determinação atendida.    

Resultados Obtidos 
O processamento dos movimentos do REFIS, oriundos do SERPRO  ocorrem normalmente. 

Setor Responsável: DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acordão nº 361/2007 - TCU – Plenário – Encom Engenharia Ltda 
01 - Representação formulada pela Encom Engenharia Ltda 

Aplicar individualmente aos responsáveis indicados nos itens 9.2 e 9.3, do referido Acórdão 
multa de R$ 2.000,00 e autorizar a cobrança judicial das dívidas atualizadas monetariamente a 
partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento. 

Providências Adotadas 
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Solicitação de baixa do aponte por cancelamento uma vez que não cabe nenhuma ação direta 
da Dataprev na questão abordada pelo TCU, uma vez que foi constatada falha de gestão por 
ex-dirigentes.  

Resultados Obtidos 
A solicitação de baixa por cancelamento do aponte é decorrente da interpretação de que não 
cabe à Dataprev nenhuma ação administrativa com relação a Determinação ao TCU que 
determinou aplicação de multa aos dirigentes relacionados no Acórdão 361/2007. Tal 
determinação foi no momento oportuno incorporada apenas para manter o registro histórico. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\SECE 

Situação: Cancelado 

Acórdão nº 403/2006 - 01 – 1 – Decisão TCU nº 1.459/2002 
Não cabe recomendação para a Dataprev uma vez que o assunto trata da rejeição às 
justificativas apresentadas com vista ao atendimento das recomendações da Decisão TCU nº 
1.459/2002. 

Providências Adotadas 
Não cabe recomendação para a Dataprev uma vez que o assunto trata da rejeição às 
justificativas apresentadas com vista ao atendimento das recomendações ds Decisão TCU nº 
1.459/2002. 

Resultados Obtidos 
O ponto foi criado para registro das decisões dos Ministros do Tribunal de Contas e  como não 
cabe ação da Dataprev, solicito o seu cancelamento. 

Setor Responsável: TCU 

Situação: Cancelado 

Acórdão nº 403/2006 - 05 – 1 – Rol dos Responsáveis 
Atualize o rol de responsáveis do SIAFI dos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002; 

Providências Adotadas 
A Dataprev não utiliza o Sistema SIAFI. A atualização do rol de responsáveis é efetuado pela 
SECE com a utilização do sistema SIEST que está sob a gestão da Coordenação das 
Empresas Estatais, vinculada ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Resultados Obtidos 
Cancelamento da determinação em virtude de não se aplicar à Dataprev. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\SECE 
Situação: Cancelado 
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Acórdão nº 403/2006 - 02 – 1 – Diversos DEFI 
Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), com 
base no inciso I do art. 43 da Lei n. 8.443/92 c/c o inciso II do art. 250 do Regimento Interno 
deste Tribunal, que: 

1. doravante, somente aceite, como comprovantes de despesas a serem ressarcidas, 
documentos originais ou cópias autenticadas; 

2. doravante, junte os comprovantes de despesas às autorizações de pagamento antes de seu 
pagamento, abstendo-se de juntá-los posteriormente; 

3. doravante, somente aceite DARFs para comprovação de reembolso de imposto de renda 
incidente sobre royalties cujos valores totais se refiram unicamente a faturas (commercial 
invoices) de softwares relativos a encargos iniciais de locação. 

Providências Adotadas 
O DEFI informou através do seu Memorando DEFI nº 047/06 que a recomendação já foi 
adotada no âmbito do Departamento Financeiro, tanto que o pagamento dos encargos iniciais 
com a Importação do equipamento LIBRA 185, cobrado pela Empresa COBRA TECNOLOGIA 
S/A, está condicionado à apresentação dos comprovantes que atendam às diretrizes 
apresentadas, valendo frisar que foi encaminhada correspondência ao referido prestador de 
serviços solicitando o integral cumprimento das diretrizes emanadas do Órgão de Controle 
Externo. 

Resultados Obtidos 
As ações adotadas no âmbito do Departamento Financeiro atendem a recomendação embora 
requeiram uma auditoria específica. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DEFI 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 403/2006 - 03 – 1 – Locação e manutenção de hw e sw 
Inclua, em seu próximo relatório de gestão, avaliação dos procedimentos e controles 
concernentes ao faturamento de serviços de locação e manutenção de hardware e software, 
propondo a implementação de soluções que contemplem a correção das falhas apontadas 
neste Relatório e que confiram clareza e transparência quanto ao que está sendo faturado; 

Providências Adotadas 
A Dataprev fez constar no item 8.2 do Relatório de Gestão, exercício 2006, que o Acórdão nº 
403/2006 refere-se especificamente ao ambiente computacional de grande porte, mas as 
medidas adotadas pela Empresa têm como objetivo reduzir a possibilidade de que falhas nos 
controles internos gerem erros em pagamentos de compromissos da Empresa com as 
contratadas para prestação de serviço. Os procedimentos adotados atualmente estão 
orientados pela Resolução Nº 2.615/2005, instituída em set/2005 pela presidência, que 
determinou que para um conjunto de contratos, que totalizam a maior parte do volume 
financeiro movimentado mensalmente pelo contas a pagar a fornecedores, as faturas só 
podem ser liquidadas após a conferência do Departamento de Controladoria. Cabe ao gestor 
do contrato de prestação de serviços emitir o Relatório Analítico de Prestação de Serviço para 
o referido órgão a quem compete atestar a execução do serviço para efetivação do pagamento. 
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A efetividade das informações fornecidas pela Empresa deverão ser objeto de exame e 
certificação em futuros trabalhos dos órgãos de controle. 

Resultados Obtidos 
As informações acerca dos estudos foram incluídas no Relatório de Gestão 2006, item 8.2, 
conforme determinação do Acórdão. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DEFI - DATAPREV\PR\CGPO  
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 403/2006 - 04 – 1 – informações sobre parque tecnológico 
Inclua, em seu próximo relatório de gestão, informações acerca da adoção de procedimentos 
internos para que os estudos de capacidade e performance de seu parque tecnológico sejam 
realizados permanentemente por seus profissionais, e não somente por ocasião de 
necessidade de atualização do parque, dotando a Empresa de melhores subsídios de 
planejamento, evitando-se, dessa forma, tomada de decisões dissociadas de suas reais 
necessidades, no tocante às alterações de seu parque tecnológico. 

Providências Adotadas 
A Dataprev fez constar no item 8.1 do Relatório de Gestão, exercício de 2006 que:   A Dataprev 
estabeleceu um planejamento de ações necessárias para implementação de rotina de 
divulgação semestral da avaliação do Parque Computacional – Plataformas Alta/Baixa, de 
forma a disponibilizar informações detalhadas e abrangentes sobre a evolução da capacidade 
computacional instalada em face, às cargas submetidas e estimativas de novas 
demandas.Desde 2002, vêm sendo realizadas periodicamente avaliações globais do Parque de 
Mainframe UNISYS que consolidam as ações rotineiras das áreas envolvidas nos processos de 
capacidade da Empresa. Dentre elas podem-se listar as realizadas desde o último relatório de 
gestão: Avaliação do Parque Computacional em Abril/2006. Este trabalho indicou a 
necessidade de adequação do ambiente de mainframes no tocante à sua capacidade de 
processamento, armazenamento e conectividade com a rede de telecomunicações, haja vista 
que ficou evidenciado que os limites superiores estavam sendo atingidos nos hosts DTPRJCV2 
(CNIS) e DTPRJCV3 (BENEFÍCIOS), com consequente necessidade de retirada de cargas 
para estabilização dos ambientes. Ainda segundo o estudo, foi identificado através de 
informações do site do fornecedor que os equipamentos dos ambientes do CNIS e Receitas 
Previdenciárias já haviam sofrido descontinuidade de suporte técnico da engenharia do 
fabricante desde junho de 2005, inicialmente para hardware, e posteriormente para software, 
ao término do suporte da release 10.0. O representante local antes de efetuar esta 
descontinuidade dá um prazo de no mínimo 1 ano a partir do comunicado oficial para a 
suspensão dos contratos de suporte, prazo este, de encerramento em junho de 2006. Por fim, 
o estudo sugeriu que a migração de plataforma tecnológica deverá ocorrer de forma mais ágil 
possível, proporcionando a retirada de cargas dos mainframes. A falta de êxito na migração de 
aplicações/bases de dados em conjunto com o histórico crescimento da capacidade de 
processar e armazenar dados irá, cada vez mais intensamente, provocar a necessidade de 
novos upgrades/adequações do parque computacional de mainframes.  

Avaliação do Parque Computacional em dezembro/2006:  
Este estudo ainda encontra-se em fase final de elaboração. Para a nova plataforma tecnológica 
que sustentará os processos do Novo Modelo de Gestão do INSS, foi adquirido por meio de 
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licitação, via PNUD, a Solução de Gerenciamento de ambiente computacional CA Unicenter 
que encontra-se em fase de implantação. Esta solução contempla a manutenção de 
indicadores e métricas de performance e consumo de recursos para avaliação permanente do 
novo ambiente de processamento central e, consequentemente, o planejamento das 
necessidades de evolução do parque. Ao término do processo de implementação da solução 
de gerenciamento adquirida, os estudos de capacidade para a nova plataforma deverão ser 
realizados periodicamente de forma análoga ao ambiente de mainframe. 

A efetividade das informações fornecidas pela Empresa deverão ser objeto de exame e 
certificação em futuros trabalhos dos órgãos de controle. 

Resultados Obtidos 
A determinação do Acórdão foi incluída no Relatório de Gestão 2006, item 8.1. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO - DEST - Departamento de Suporte Técnico 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 403/2006 - 06 – 1 – Prazos - Licitações 
Reiterar a determinação contida no item 8.1, ‘d’ da Decisão nº 370/97-Plenário, no sentido de 
respeitar os prazos previstos no art. 26, ‘caput’, do Estatuto das Licitações e Contratos, quando 
das dispensas e inexigibilidades de licitação e realizar pesquisa para constatar adequação das 
propostas aos preços de mercado, de conformidade com a Lei 8.666/93 (art. 43, inciso IV) e 
reiteradas Deliberações desta Corte em casos análogos. 

Providências Adotadas 
O DESU através do email de 05/06/2006 informou que "Os prazos previstos no art. 26, ‘caput’, 
do Estatuto das Licitações e Contratos, quando das dispensas e inexigibilidades de licitação, e 
a realização de pesquisa para constatar adequação das propostas aos preços de mercado, de 
conformidade com a Lei 8.666/93 (art. 43, inciso IV) foram devidamente reiterados e divulgados 
por meio do Manual de Compras e Contratações da Dataprev, instituído pela Resolução 
2593/2005, distribuído em cópia impressa para toda a Empresa e divulgado eletronicamente 
via Intranet.” 

Resultados Obtidos 
A alteração do Manual de Compras regulariza a determinação do TCU. Contudo não é 
condição suficiente para evitar que situações de não conformidade pontuais futuras tornem a 
ocorrer. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 409/2005 - TCU – SIGILOSO – SICOB  
05 - Envide esforços no sentido de ampliar a equipe técnica que cuida do sistema Sicob 

9.1.5. juntamente com a adoção de uma estratégia para a documentação dos sistemas, envide 
esforços no sentido de ampliar a equipe técnica que cuida do sistema Sicob, de forma a 
atender às demandas da Diretoria de Receitas Previdenciárias do INSS e a reduzir a 
dependência da organização em relação aos membros dessa equipe. 
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Providências Adotadas 
O Memo DERC 100 de 16/10/2007, cotejado pelo Memo CGIM 131 de 29/10/2007, informa 
que, houve uma reestruturação da área e redistribuição dos produtos SICOB entre duas 
equipes. O Memo da CGIM, encaminha também a CE 003 de 15/10/2007, enviada à 
SRFB/COTEC - Coordenação Geral de Tecnologia e Segurança da Informação referenciando o 
encaminhamento dos apontes de Auditoria do SICOB para a Coordenação Geral de 
Contencioso e Recuperação de Créditos. 

Resultados Obtidos 
Não foram enviadas novas evidencias em relação ao atendimento do aponte. Entretanto, com a 
criação da SRFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela Lei 11.457 de 16/03/2007, 
entendemos que o aponte não se aplica mais no âmbito da Dataprev. Solicitamos, portanto, o 
cancelamento do referido aponte por falta de oportunidade. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 
Situação: Cancelado 

Acórdão nº 409/2005 - TCU – SIGILOSO – Documentação sistemas 
01 - Elaboração de documentação dos sistemas Girafa, Piaf/Safis. 

9.1.1 Confeccione plano para elaboração de documentação mínima que permita uma plena 
compreensão dos sistemas Girafa, Piaf/Safis e seus módulos, tanto às equipes de auditoria 
quanto aos técnicos encarregados de sua  manutenção e operação. 

Providências Adotadas 
O resultado dos trabalhos realizados pelo grupo constituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 07 de 10/06/2005, foi encaminhado a SECE através do Memo nº 025 de 
04/05/2006. A SECE servindo-se das respostas, encaminhou todo trabalho ao TCU através do 
Ofício nº 12/2006. 

No referido trabalho, identificamos respostas aos apontes do Acórdão TCU nº 409/2006, como  
segue:  "......Os sistemas SAFIS e SISCOL possuem a documentação técnica mínima que está 
disponível para uso da equipe de desenvolvimento e gestores do projeto. 

 A descrição das funcionalidades está disponível no próprio sistema, através do módulo de 
ajuda, para consulta do usuário final." 

Resultados Obtidos 
O aponte foi atendido e encaminhado ao TCU através do Ofício SECE nº 12/2006.  

Somos favoráveis à baixa do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 409/2005 - TCU – SIGILOSO – Sincronia – Distr. Girafa 
02 - Crie mecanismos que sincronizem a distribuição do sistema Girafa 
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9.1.2. crie mecanismos que sincronizem a distribuição e a baixa de versões do sistema Girafa e 
de seus módulos, de forma a garantir que todos os usuários utilizem sempre as versões atuais; 

Providências Adotadas 
O resultado dos trabalhos realizados pelo grupo constituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 07 de 10/06/2005, foi encaminhado a SECE através do Memo nº 025 de 
04/05/2006. A SECE servindo-se das respostas, encaminhou todo trabalho ao TCU através do 
Ofício nº 12/2006. 

No referido trabalho, identificamos respostas aos apontes do Acórdão TCU nº 409/2006, como  
segue: "...Com a substituição do GIRAFA pelo SISCOL, será implementada a atualização 
automática de versões que executam a verificação da versão atual do sistema diariamente, 
independente da intervenção do usuário...". 

Resultados Obtidos 
O aponte foi atendido e encaminhado ao TCU através do Ofício SECE  nº 12/2006. Somos 
favoráveis à baixa do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 409/2005 - TCU – SIGILOSO – Segurança – Sistemas PS 
03 - Crie mecanismos de segurança aos sistemas da Previdência Social; 

9.1.3. crie mecanismos que garantam um mínimo de segurança aos sistemas e especifique 
esses procedimentos de segurança nos manuais dos usuários das Gerências-Executivas e das 
Agências da Previdência Social; 

Providências Adotadas 
O resultado dos trabalhos realizados pelo grupo constituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 07 de 10/06/2005, foi encaminhado a SECE através do Memo nº 025 de 
04/05/2006. A SECE servindo-se das respostas, encaminhou todo trabalho ao TCU através do 
Ofício nº 12/2006. 

No referido trabalho, identificamos respostas aos apontes do Acórdão TCU nº 409/2006, como  
segue: "...Os procedimentos de segurança definidos para o sistema, tais como autorização de 
acesso, privilégios de acesso, cópia e restauração dos dados estão definidos e descritos no 
manual do usuário, disponível no próprio sistema, através de ferramenta de ajuda on-line...". 

Resultados Obtidos 
O aponte foi atendido e encaminhado ao TCU através do Ofício SECE  nº 12/2006.  

Somos favoráveis à baixa do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 409/2005 - TCU – SIGILOSO – Segurança - Transf. dados 
04 - Mecanismos de segurança de transferências de dados 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

305 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

9.1.4. ouvido o INSS, crie mecanismos de segurança que assegurem a integridade e 
inviolabilidade dos dados quando da realização de transferências de dados entre as Agências 
da Previdência Social e as Gerências-Executivas; 

Providências Adotadas 
A partir da implantação do SISCOL, as transferências de dados entre as APS e a GEX não 
serão mais necessárias, pois os dados estarão disponíveis na base de dados centralizada do 
SISCRED. A referida resposta foi encaminhada ao TCU através do Oficio nº 279/2006/PR. 

Resultados Obtidos 
Visto não mais serem necessária as transmissões de arquivos entre as APS's e Gerências 
Executivas, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 409/2005 - TCU – SIGILOSO - 06 – Sicob - Arquivo de log 
9.1.6. crie, no Sicob, arquivo de log que registre com precisão as operações realizadas para 
alteração de valores contendo, no mínimo, a identificação do débito, data da operação, valor 
anterior, valor atual do débito, matrícula do operador responsável pela alteração e código que 
identifique o equipamento em que a operação foi comandada; 

Providências Adotadas 
O resultado dos trabalhos realizados pelo grupo constituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 07 de 10/06/2005, foi encaminhado a SECE através do Memo nº 025 de 
04/05/2006. A SECE servindo-se das respostas, encaminhou todo trabalho ao TCU através do 
Ofício nº 12/2006. 

No referido trabalho, identificamos respostas aos apontes do Acórdão TCU nº 409/2006, como  
segue: "Assim, o SISCOL substituirá o GIRAFA/SICAD e fará Integração com SAFIS, SICOB, 
BDCONTRIB e CNAF. Ele foi desenvolvido em ambiente Cliente-Servidor, aproveitando grande 
parte do código existente do SAFIS (mesma plataforma tecnológica). Utiliza banco de dados 
relacional Freeware (software livre), mantém as mesmas comunicações existentes com as 
bases centralizadas, não causando impactos nos sistemas atuais. As suas rotinas de cálculo e 
manutenção de débito estarão em um único ambiente (mesmo do SAFIS), evitando 
duplicidade. Com ele, serão eliminadas as bases descentralizadas de débitos e criada uma 
base nacional, com todos os débitos cadastrados, que utiliza a segurança e os controles do 
software de banco de dados ORACLE". 

Resultados Obtidos 
O aponte foi atendido e encaminhado ao TCU através do Ofício SECE  nº 12/2006.  

Somos favoráveis à baixa do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 
Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 409/2005 - TCU – SIGILOSO – Info – medidas adotadas 
07 – Informações sobre medidas adotadas: 9.1. 7. informe a este Tribunal, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, contados da ciência desta deliberação, acerca das medidas adotadas para 
dar cumprimento às determinações feitas acima; 

Providências Adotadas 
O resultado dos trabalhos realizados pelo grupo constituído pela Portaria Conjunta 
MPS/SRP/Dataprev nº 07 de 10/06/2005, foi encaminhado a SECE através do Memo nº 025 de 
04/05/2006. A SECE servindo-se das respostas, encaminhou todo trabalho ao TCU através do 
Ofício nº 12/2006. 

No referido trabalho, identificamos respostas aos apontes do Acórdão TCU nº 409/2006, como  
segue: "Conforme já relatado na introdução, os fatores externos ocorridos no ano de 2005 
afetaram a realização deste trabalho, o que culminou no atendimento parcial das 
determinações contidas nos Acórdãos em questão. 

Na oportunidade informamos que o encaminhamento do presente relatório à esse Egrégio  
Tribunal, estava previsto por esta Secretaria a ser realizado em 28.12.2005.  

Considerando o sinistro ocorrido na sede da Secretaria da Receita Previdenciária em 
27.12.2005, que culminou na perda do acervo documental (memorandos, ofícios, acórdãos, 
relatórios, arquivos, etc) referente aos Acórdãos desse Tribunal (Acórdão nº 231/2005, 
409/2005 e 691/2005), o relatório não foi encaminhado. 

Em razão do exposto, segue, em anexo, plano de continuidade dos trabalhos, indicando prazos 
possíveis de atendimento aos itens pendentes de resposta, os quais se espera sejam deferidos 
por este Egrégio Tribunal." 

Resultados Obtidos 
O aponte foi atendido e encaminhado ao TCU através do Ofício SECE  nº 12/2006.  

Somos favoráveis à baixa do aponte. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 44/2003 - 01 - Exercício/2000 – Faturas vencidas 
1.1 Contabilizar na rubrica “Contas a Receber” os encargos (juros e multa) sobre faturas 
vencidas de acordo com o art. 177 da Lei nº 6.404/1976 e art. 90 da Resolução nº 750/1993 do 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC; 

Providências Adotadas 
Acompanhamento das determinações emanadas pelos Srs. Ministros do Tribunal de Contas da 
União, em Sessão da 2ª Câmara, realizada em 06/02/2003.    

Resultados Obtidos 
Em contato com  a área de contabilidade fomos informados que em abril de 2001 foi criada a 
rubrica "1121-90 - Encargos Sobre Faturas Recebidas Com Atraso"  com a finalidade de 
contabilizar os encargos sobre as faturas vencidas, conforme determinação do TCU, fato que 
evidenciamos na leitura do Balancete Analítico da Dataprev.  
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Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 44/2003 - 01 - Exercício/2000 – Banking Solutions 
1.3 Determinar que a empresa fature ao INSS as despesas incorridas na contratação da 
empresa Banking Solutions para gerenciadores de filas (Autorização de Fornecimento/Contrato 
nº 103992000). 

Providências Adotadas 
O DEFI encaminhou através do memorando DEFI nº 085/2008 de 29/09/2008  a cobrança 
emitida ao INSS, conforme CE DEFI º 010/08 de 09/09/2008 referente as despesas incorridas 
na contratação da empresa Banking Solutions (Contrato nº 103992000), conforme documento 
anexo. 

Resultados Obtidos 
O DEFI atendeu a recomendação. 

Setor Responsável: DFC - Diretoria Financeira e Comercial 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 44/2003 - 01 - Exercício/2000 – Indicadores de gestão 
1.6 Definir indicadores de gestão, explicitando as fórmulas dos indicadores e os respectivos 
parâmetros que balizarão a avaliação da gestão a serem apresentados nas contas da unidade 
com evolução histórica dos últimos três exercícios; 

Providências Adotadas 
Os Relatórios de Gestão da Dataprev de 2004, 2005 e 2006 contemplaram indicadores que 
atendem à recomendação. Foi inclusive respondida ao TCU, quando solicitada por Memo º 
036/2005 referente ao Ofício TCU nº 621/2005 onde constam no item 2 determinações a serem 
atendidas.    

Resultados Obtidos 
Considero o aponte regularizado face à apresentação de seus indicadores nos Relatórios de 
Gestão de 2004, 2005 e 2006  

Setor Responsável: DATAPREV\PR\CGPO 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 44/2003 - 01 - Exercício/2000 - Segurança  
Observar a efetiva urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ao 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens quando 
das contratações emergenciais. nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993.  

Providências Adotadas 
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O memo DESU nº 095/2003 de 31/03/2003 informa as ações adotadas para o cumprimento da 
determinação. No Rel. nº 132/2003 Acompanhamento da Gestão, a CGU/RJ considera que 
cabe ao TCU o aceite ao cumprimento da determinação. 

Resultados Obtidos 
Considerando as ações adotadas e a manifestação da CGU/RJ em 2003 o aponte está 
regularizado.  

Setor Responsável: .DFC AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 44/2003 - 01 - Exercício/2000 – Contratações emergenciais 
Observar a justificativa de preços, nos termos do inciso II do parágrafo único, do art. 26 da Lei 
nº 8.666/1993, nos processos de contratação emergencial. 

Providências Adotadas 
Por meio do Mem. DESU.A Nº 095/2003, de 31/03/2003 informou-se que: 

"(...) A Dataprev vem, ao longo dos anos, aprimorando os controles quando da realização de 
contratações diretas, principalmente no tocante à justificativa de preço e razão da escolha do 
fornecedor. Além das recomendações/orientações dos órgãos de controle interno e externo, e 
no intuito de intensificar os mecanismos que garantam a observância dos preceitos da Lei 
8666/93 foi divulgada pela Presidência da Empresa a Resolução nº 2435/2001 que trata 
especificamente dos procedimentos a serem cumpridos quando forem realizadas contratações 
diretas.  O Departamento de Suprimentos alinhado ao cumprimento dessas determinações e 
em conjunto com as áreas gestoras, vem disponibilizando nos processos de contratação direta 
estudos de viabilidade econômica e financeira e pesquisas de mercado que possam subsidiar o 
preço ofertado, inclusive com a comparação de preços com outros órgãos públicos e com 
empresas que mantenham contratos equivalentes. No que tange aos processos de 
contratações emergenciais os mesmos são rigorosamente revestidos da justificativa da 
situação que assim o caracterize.(...)" 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU através do seu Relatório nº 
139817/2003 manifestou ter avaliado a resposta apresentada e que cabe ao TCU o aceite pelo 
aponte, não mais fazendo parte, nos seus relatórios como pendente de atendimento. 

Dos processos analisados pela Auditoria  observa-se que para as contratações mencionadas,   
têm sido apresentadas as devidas justificativas. 

Setor Responsável: .DFC AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado.  

Acórdão nº 44/2003 - 01 - Exercício/2000 – previsão para contratações 
Observar os dispositivos atinentes a previsão orçamentária para as contratações, nos termos 
dos arts 7º, § 2º, III e 14 da Lei nº 8.666/1993. 

Providências Adotadas 
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Acompanhamento da gestão Dataprev 2003, pela Controladoria-Geral da União no Estado do 
RJ. 

Resultados Obtidos 
A CGURJ considerou a Determinação 1.5 atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 44/2003 – Exercício 2002 – Dispensa licitação e pesquisa 
01 - Exercício/2000 – dispensas de licitação e pesquisa para constatar adequação de 
propostas de preços 

Respeitar os prazos previstos no art. 26, caput do Estatuto das Licitações e Contratos, quando 
das dispensas e inexigibilidades de licitação e realizar pesquisa para constatar adequação das 
propostas aos preços de mercado, de conformidade com a Lei nº 8.666/1993 (art. 43, inciso 
IV), com o Decreto nº 449/1992 (art 6º) e reiteradas Decisões desta Corte em casos análogos, 
Decisão nº 370/1997 - Plenário - Ata nº 24/1997 (TC 625.334/1996-5) 

Providências Adotadas 
Por meio do Mem. DESU.A Nº 095/2003, de 31/03/2003 informou-se que: 

"(...) A Dataprev vem, ao longo dos anos, aprimorando os controles quando da realização de 
contratações diretas, principalmente no tocante à justificativa de preço e razão da escolha do 
fornecedor. Além das recomendações/orientações dos órgãos de controle interno e externo, e 
no intuito de intensificar os mecanismos que garantam a observância dos preceitos da Lei 
8666/93 foi divulgada pela Presidência da Empresa a Resolução nº 2435/2001 que trata 
especificamente dos procedimentos a serem cumpridos quando forem realizadas contratações 
diretas. 

O Departamento de Suprimentos alinhado ao cumprimento dessas determinações e em 
conjunto com as áreas gestoras, vem disponibilizando nos processos de contratação direta 
estudos de viabilidade econômica e financeira e pesquisas de mercado que possam subsidiar o 
preço ofertado, inclusive com a comparação de preços com outros órgãos públicos e com 
empresas que mantenham contratos equivalentes. 

No que tange aos processos de contratações emergenciais os mesmos são rigorosamente 
revestidos da justificativa da situação que assim o caracterize.(...)" 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU através do seu Relatório nº 
139817/2003 manifestou ter avaliado a resposta apresentada e que cabe ao TCU o aceite pelo 
aponte, não mais fazendo parte, nos seus relatórios como pendente de atendimento. 

Setor Responsável: .DFC AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado.  
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Acórdão nº 44/2003 - 01 - Exercício/2000 – previsão para contratações 
Observar os dispositivos atinentes a previsão orçamentária para as contratações, nos termos 
dos arts 7º, § 2º, III e 14 da Lei nº 8.666/1993. 

Providências Adotadas 
Por meio do Mem. DESU.A Nº 095/2003, de 31/03/2003 informou-se que: 

"(...) A Dataprev vem, ao longo dos anos, aprimorando os controles quando da realização de 
contratações diretas, principalmente no tocante à justificativa de preço e razão da escolha do 
fornecedor. Além das recomendações/orientações dos órgãos de controle interno e externo, e 
no intuito de intensificar os mecanismos que garantam a observância dos preceitos da Lei 
8666/93 foi divulgada pela Presidência da Empresa a Resolução nº 2435/2001 que trata 
especificamente dos procedimentos a serem cumpridos quando forem realizadas contratações 
diretas. 

O Departamento de Suprimentos alinhado ao cumprimento dessas determinações e em 
conjunto com as áreas gestoras, vem disponibilizando nos processos de contratação direta 
estudos de viabilidade econômica e financeira e pesquisas de mercado que possam subsidiar o 
preço ofertado, inclusive com a comparação de preços com outros órgãos públicos e com 
empresas que mantenham contratos equivalentes. 

No que tange aos processos de contratações emergenciais os mesmos são rigorosamente 
revestidos da justificativa da situação que assim o caracterize.(...)" 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU através do seu Relatório nº 
139817/2003 manifestou ter avaliado a resposta apresentada e que cabe ao TCU o aceite pelo 
aponte, não mais fazendo parte, nos seus relatórios como pendente de atendimento. 

Setor Responsável: .DFC AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado.  

Acórdão nº 481/2007 - TCU – Plenário – Pregão 39/2004  
01 - Apuração de irregularidades no Pregão Presencial nº 39/2004  

Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. José Jairo Ferreira Cabral, ex-
Presidente da Dataprev, e José Roberto Borges da Rocha Leão, ex-Diretor de Administração e 
Finanças, com relação aos quesitos de audiência constantes do subitem 9.3 do Acórdão nº 
1.829/2004 – Plenário; 

Aplicar individualmente aos responsáveis nominados no item anterior a multa prevista no inciso 
II do art. 58 da Lei nº 8.443/92, c/c o inciso II do art. 268 do Regimento Interno/TCU, no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento 
Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional; 

Providências Adotadas 
Não há recomendação para a Dataprev, uma vez que se trata da rejeição às justificativas 
apresentadas por ex-dirigentes e a aplicação de multa aos mesmos.  
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Resultados Obtidos 
O ponto foi criado para registro das decisões dos Ministros do Tribunal de Contas da União. 

Setor Responsável: TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 481/2007 - TCU – Plenário – Pregão 39/2004 
02 - Representação autuada para apuração de irregularidades no Pregão Presencial nº 
39/2004 

Que a Dataprev zele para que seus editais obedeçam ao disposto no art. 7º, § 5º, da Lei de 
Licitações, no sentido de que não haja restrição à competitividade ou direcionamento de 
licitação resultante de indevida preferência por marca específica de equipamento de 
informática, ou pela inserção, no instrumento convocatório, de características atípicas desses 
equipamentos, em ambos os casos sem justificativa técnica. 

Providências Adotadas 
Certificação por amostragem do cumprimento de dispositivos legais contidos na Lei 8666/93, e 
orientação do DESU para que as áreas atendam aos requisitos da referida Lei. 

Resultados Obtidos 
Independente da ação orientadora do DESU por intermédio de correspondência eletrônica de 
10/04/2007 às áreas executivas no sentido de atender às determinações do Acórdão 481/2007, 
efetuamos por amostragem uma análise sobre as Ordens de Serviço 028/08, 040/08, 002/09, 
003/09, e 006/09  cujo objetivo, entre outros foi o de avaliar a obediência aos dispositivos legais 
na contratação de serviços ou aquisição de bens, que não revelou desobediência aos 
dispositivos legais descritos no referido Acórdão. Diante disso, é nosso entendimento que a 
Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acordão nº 481/2007 - TCU – Plenário – Pregão 39/2004 
03 - Representação autuada para apuração de irregularidades no Pregão Presencial nº 
39/2004 

Que a Dataprev atente para o disposto nos artigos 3º, 6º, inciso IX, e 12 da Lei nº 8.666/1993, e 
8º do Decreto nº 3.555/2000, fazendo constar dos projetos básicos e termos de referência 
atinentes licitações que objetivem a locações de equipamentos, em especial os de informática, 
informações detalhadas a respeito da economicidade de se efetuar tais locações em 
comparação com a possibilidade de aquisição desses bens. 

Providências Adotadas 
Certificação por amostragem do cumprimento de dispositivos legais contidos na Lei 8666/93, e 
orientação do DESU para que as áreas atendam aos requisitos da referida Lei. 

Resultados Obtidos 
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Independente da ação orientadora do DESU por intermédio de correspondência eletrônica de 
10/04/2007 às áreas executivas no sentido de atender às determinações do Acórdão 481/2007, 
efetuamos por amostragem uma análise sobre as Ordens de Serviço 028/08, 040/08, 002/09, 
003/09, e 006/09, cujo objetivo, entre outros foi o de avaliar a obediência aos dispositivos legais 
na contratação de serviços ou aquisição de bens, que não revelou desobediência aos 
dispositivos legais descritos no referido Acórdão. Diante disso, é nosso entendimento que a 
Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 481/2007 - TCU – Plenário – Pregão 39/2004 
04 - Representação autuada para apuração de irregularidades no Pregão Presencial nº 
39/2004. 

Que a Dataprev observe o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, no sentido de ser verificado, 
por ocasião do julgamento de suas licitações, se os preços ofertados pelos licitantes se 
coadunam com aqueles originalmente previstos no orçamento preparado pela Administração 

Providências Adotadas 
Certificação por amostragem do cumprimento de dispositivos legais contidos na Lei 8666/93, e 
orientação do DESU para que as áreas atendam aos requisitos da referida Lei. 

Resultados Obtidos 
Independente da ação orientadora do DESU por intermédio de correspondência eletrônica de 
10/04/2007 às áreas executivas no sentido de atender às determinações do Acórdão 481/2007, 
efetuamos por amostragem uma análise sobre as Ordens de Serviço 028/08, 040/08, 002/09, 
003/09, e 006/09  cujo objetivo, entre outros foi o de avaliar a obediência aos dispositivos legais 
na contratação de serviços ou aquisição de bens, que não revelou desobediência aos 
dispositivos legais descritos no referido Acórdão. Diante disso, é nosso entendimento que a 
Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 499/2009 - 01 - Impedimento de cobrança de créditos 
.3.2 - Adotem as medidas necessárias para priorizar a verificação e correção das 
inconsistências de competência, valor e moeda que estão impedindo a continuidade da 
cobrança do crédito 55.734.599-5. 

Providências Adotadas 
A CGIM por intermédio do memo 166/2009 de 18/08/09 requer dilatação de prazo para 
30/11/09 uma vez que a Dataprev solicitou orientações a SRF/DICOP mediante CE-029/2009 
de 29/07/09 

Resultados Obtidos 
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A Dataprev por intermédio do DERC/DICE dirige correspondência à SRF/DICP solicitando 
orientações sobre como proceder para efetuar procedimentos no crédito 31.839.401-4 visando 
atender determinação do TCU. Por extensão a CGIM diante da ingerência da Dataprev no 
processo requer dilatação de prazo no atendimento para 30/11/2009. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 499/2009 - 01 - Retificação de Fundamentação Legal 
9.3.1 - Retifiquem  a fundamentação legal dos créditos 35.106.963-1 e 35.656.958-6 e adotem 
as demais providências porventura necessárias ao saneamento dos respectivos processos.  

Providências Adotadas 
Implementações no sistema SICOB efetuadas nos registros dos créditos 35.106.963-1 e 
35.656.958-6  visando atender à Determinação do TCU. 

Resultados Obtidos 
A análise da documentação encaminhada revela que o DERC/DICE efetivou as ações 
necessárias que atendem a determinação proferida pelo TCU, razão pela qual consideramos a 
determinação como regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 691/2005 – Listagem de devedores da PS 
01 - Análise da listagem de Devedores da Previdência Social. 

Fixa o prazo de 60 dias para que a Dataprev: 

9.3.1. em conjunto com a Secretaria da Receita Previdenciária, identifique as circunstâncias 
pelas quais o Sistema Sicob não permite a tramitação do processo para situações que reflitam 
a real condição do crédito, a exemplo do que ocorre com a antiga avocatória ministerial 
(situação "aguardando decisão ministerial ", hoje pedido de revisão de acórdão), permitindo o 
retorno do processo, atualmente nestas circunstâncias, ao âmbito administrativo para 
saneamento e a atualização da quantidade de dias que o crédito efetivamente permanecerá 
em cada situação. 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
Conforme CE nº 001/2007 encaminhada à CGCRC/SRP/MPS, solicitando manifestação, fica o 
aponte pendente de regularização, ate pronunciamento daquele órgão. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 
Situação: Pendente 
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Acórdão nº 691/2005 – Listagem de devedores da PS 
01 - Análise da listagem de Devedores da Previdência Social. 

Fixa o prazo de 60 dias para que a Dataprev: 

9.3.2. solucione a pendência existente com relação ao processo 35.433.361-5, que impede a 
sua migração para a Procuradoria. 

Providências Adotadas 
O Memo DERC nº 071 de 30/08/2007, encaminha em anexo extrato extraído do aplicativo 
"Divida Ativa", onde pode ser visualizado o processo 34.433.361-5, cuja andamento mostra que 
a divida esta em poder da Procuradoria com Ação Judicial nº 200551130004542  

Resultados Obtidos 
Face Memo DERC nº 071/2007 e seu anexo, somos favoráveis à baixa do aponte, uma vez 
que entendemos que a pendência no referido processo foi resolvida. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 691/2005 – Listagem de devedores da PS 
01 - Análise da listagem de Devedores da Previdência Social. 

Fixa o prazo de 60 dias para que a Dataprev: 

9.3.3. atenda às demandas nº 884, de 26/04/01, e nº 119, de 06/05/02. oriundas da Secretaria 
da Receita Previdenciária, que tratam respectivamente da solicitação de adequação do sistema 
Sicob para permitir cadastramento de decisões de nulidade e de solicitação de revisão de 
acórdão ao CRPs. 

Providências Adotadas 
O Memorando DERC nº 107 de 30/10/06, informa que: "A demanda nº 884, referente ao 
cadastramento das Decisões de Nulidade, já foi atendida, encontrando-se inclusive em 
produção. 

Quanto à demanda nº 119, relativa à solicitação de revisão de acórdão ao CRPS,  conforme 
registrado acima, não foi possível atender pelos motivos já informados no Subitem 9.3.1 e 
dessa forma aguarda a realização da mencionada reunião." 

Resultados Obtidos 
Somos favoráveis a baixa do aponte, visto que a Demanda nº 884, foi atendida. Quanto a 
Demanda nº 119, estará sendo acompanhada pelo aponte 9.3.1 deste Acórdão. 

Setor Responsável: .DRD AG. SRP 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 7.154/2009 - 1ª Câmara – Prestação Contas - Viagens 
 01 - Processo de Prestação de Contas de Viagens à Serviço 
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1.6.1 - Determinação para que a Dataprev faça constar de todas as requisições referentes às 
Autorizações e Comprovação de Despesas de Viagens (ACDV) a justificativa do setor 
requisitante para o pagamento de despesas de viagens no final de semana. 

Providências Adotadas 
Encaminhamento por e-mail das Determinações contidas no Acórdão 7154/2009 pela 
DFS/DECO às áreas executivas para adoção de providências. 

Resultados Obtidos 
O encaminhamento dado pelo DECO demonstra que as determinações do TCU serão tratadas 
pelas áreas executivas.  

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS\DELG 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 7.154/2009 - 1ª Câmara - 02 - Processo de Prestação de 
Contas de Viagens à Serviço 
1.6.2 - Determinação para que a Dataprev faça constar da prestação de contas referentes a 
viagem a serviço os originais ou as cópias dos cartões de embarque utilizados no transporte 
aéreo. 

Providências Adotadas 
Encaminhamento por e-mail das Determinações contidas no Acórdão 7154/2009 pela 
DFS/DECO às áreas executivas para adoção de providências. 

Resultados Obtidos 
O encaminhamento dado pelo DECO demonstra que as determinações do TCU serão tratadas 
pelas áreas executivas. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEFI 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: - 9.2.1 
observe a exigência contida no art. 40, § 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93, a respeito da 
apresentação do orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a SFC considerou 
a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 
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Resultados Obtidos 
No Relatório nº 161.025 a SFC considerando a determinação atendida, cabendo o aceite do 
TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: -9.2.10 
explicite no edital e seus anexos a aceitação do uso do anemômetro ou do balometer para o 
balanceamento de dutos, apresentando também, em termos objetivos, os indicadores para 
avaliação dos resultados, os parâmetros que representam resultados satisfatórios e as normas 
específicas que devam ser observadas no desenvolvimento da atividade. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a SFC considerou 
a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Resultados Obtidos 
No Relatório nº 161.025 a SFC considerou a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: -9.2.2 
abstenha-se de exigir que as empresas prestadoras dos serviços tenham que manter, em seu 
quadro de pessoal, profissionais da área de biologia, visto que não há óbice na Resolução da 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária RE 09, de 16/01/2003 a que as atividades 
pertinentes a esta categoria sejam terceirizadas; 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 1/01/2004 a 
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31/12/2004, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a SFC considerou a 
determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Resultados Obtidos 
No Relatório nº 161.025 a SFC considerou a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: - 9.2.3 
abstenha-se de exigir que os licitantes apresentem atestado de visita emitido por profissionais 
da área de biologia, uma vez que não é requisito especificado na legislação pertinente à 
atividade (Norma Técnica NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 
16/01/2003 da ANVISA e Portaria GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998 do Ministério da Saúde) a 
manutenção no quadro de pessoal próprio destes profissionais. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a SFC considerou 
a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Resultados Obtidos 
No Relatório nº 161.025 a SFC considerou a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: -9.2.4 
exclua das parcelas definidas como “de maior relevância na execução do objeto” as atividades 
meio e de acompanhamento, que, por definição, estão fora do conjunto de competências 
essenciais à execução do serviço a ser contratado. 

Providências Adotadas 
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A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a SFC considerou 
a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Resultados Obtidos 
No Relatório nº 161.025 a SFC considerou a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Setor Responsável: DFC - Diretoria Financeira e Comercial 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: - 9.2.5 
abstenha-se de exigir o atestado de visita ao local da prestação do serviço por profissional da 
área de engenharia de segurança do trabalho, uma vez que tal requisito não está previsto na 
legislação específica que regulamenta a prestação de serviços em foco e ainda porque o art. 
30 da Lei nº 8.666/93 limita as exigências do dispositivo, relativas à capacitação profissional, às 
parcelas que são, efetivamente, de maior relevância para realização do objeto licitado. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a SFC considerou 
a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Resultados Obtidos 
No Relatório nº 161.025 a SFC considerou a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: - 9.2.6 
suprima a exigência prevista no subitem 1.6.6.1 do Anexo I ao edital, pois o item mencionado 
está em duplicidade, prevalecendo o exigido no subitem 1.9.2 do Anexo I ao edital, que atende 
ao disposto no item 6.2.2.5 da Norma Técnica NBR 14679 da ABNT, de abril de 2001. 
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Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a SFC considerou 
a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Resultados Obtidos 
No Relatório nº 161.025 a SFC considerou a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: - 9.2.7 
observe a livre opção do contratado quanto aos métodos de remoção dos poluentes, definida 
na Norma Técnica NBR 14679 da ABNT, subitem 6.2.2.1; 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a SFC considerou 
a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Resultados Obtidos 
No Relatório nº 161.025 a SFC considerou a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: - 9.2.8 
observe na descrição dos serviços, quanto à higienização em dutos e superfícies 
contaminadas, que a sanitização deverá ser executada somente se o diagnóstico 
microbiológico final apresentar contaminação que a indique, nos termos da Norma Técnica 
NBR 14679 da ABNT, item 6.4, subitens 6.4.1 e 6.4.2; 

Providências Adotadas 
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A CGU/RJ em seu Relatório nº 161.025 considerou que, concordando com as justificativas 
apresentadas pela Dataprev, a determinação deveria ser objeto de pedido de reconsideração 
ao TCU.  A empresa não apresentou o pedido de reconsideração ao Tribunal em razão de 
impossibilidade, uma vez que o prazo regimental já havia se esgotado.  

Adicionalmente a CGU/RJ no seu Relatório nº 174.441 considerou a determinação atendida. 

Resultados Obtidos 
Diante do posicionamento da CGU/RJ, consideramos a determinação regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC\DELG 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 72/2004 – TCU - 02 - Adequação do Edital da TP 005/2003 
Fixar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei nº 8.443/92, o prazo 
de 15 (quinze) dias para que a Dataprev dê exato cumprimento à lei, mediante a adequação do 
edital da Tomada de Preços nº 05/2003 (CP nº 2003.0303.01), destinada à contratação de 
serviços de higienização de sistemas de condicionamento de ar e ventilação (Norma Técnica 
NBR 14679, de abril de 2001 da ABNT, Resolução RE 09, de 16/01/2003 da ANVISA e Portaria 
GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde) às seguintes determinações: - 9.2.9 
exija que os biocidas utilizados sejam registrados no Ministério da Saúde, adequando-se ao 
exigido na Portaria GM/MS nº 3523, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde, art. 5º letra “b”; 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 161.025, que trata dos exames 
realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2004 
a 31/12/2004, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a SFC considerou 
a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Resultados Obtidos 
No Relatório nº 161.025 a SFC considerou a determinação atendida, cabendo o aceite do TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 748/2008 - 01 - Sistema de auditoria fiscal - Safis 
O TCU determina à Dataprev que altere, no prazo de 90 (noventa) dias, o sistema utilizado na 
fiscalização para gerar o relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD (Sistema de Auditoria 
Fiscal - Safis), de forma a incluir os termos necessários à fundamentação legal nos relatórios 
gerados nas fiscalizações, de modo a tornar possível ao sistema, quando necessário, a 
inclusão do termo "§ 3º do art. 33 da Lei nº 8.212/91". 

Providências Adotadas 
Baixa por cancelamento em função da fundamentação prestada pelo DERC no memo 069/08 
no itens "b" e  "d", tendo sido prestada esta informação ao TCU através do Ofício 180/2008 de 
23/06/2008  

Resultados Obtidos 
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É nosso entendimento que o aponte deve ser cancelado diante da argumentação prestada pelo 
DERC no Memo 069/2008 onde cita textualmente no item "b" que  "as alterações nas referidas 
tabelas são efetuadas pelo próprio pessoal da RFB, por meio de programas específicos, sem 
qualquer intervenção da Dataprev". Além disso, no mesmo documento reforça no item "d" que 
"é dada ao auditor fiscal a possibilidade de anexar ao processo o chamado Relatório Fiscal, 
redigido em TEXTO LIVRE (grifo nosso), destinado a registrar quaisquer informações 
consideradas relevantes para a instrução da cobrança". 

Tais informações foram encaminhadas ao TCU em 23/06/2008 pelo Ofício PR 130/2008, não 
havendo desde então nenhuma manifestação por parte daquela Egrégia Corte. Diante dos 
elementos apresentados nosso parecer que a Determinação não é de responsabilidade de 
execução pela Dataprev, até mesmo porque todas as demandas sistêmicas sobre os sistemas 
da RFB deverão ter a anuência expressa daquela Secretaria, razão pela qual opinamos pela 
baixa do aponte por cancelamento. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Cancelado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - 01 - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
Determinar ao Ministério da Previdência Social - MPS que, em conjunto com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS e com a Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social informem, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre o andamento das 
medidas adotadas e dos resultados obtidos, no que se refere às seguintes proposições, 
constantes do Memorando nº 001/DTI/SE/MPS, de 10/01/2005, e do Relatório do Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004: 

9.2.6. constituição de comissão de sindicância com vistas a apurar responsabilidades sobre as 
panes ocorridas no mês de novembro/2004 nos sistemas SABI e CNIS 

Providências Adotadas 
Em que pese a Dataprev não ter recebido o Relatório do GT constituído pela Portaria MPS 
1208/2004, no qual, tomamos conhecimento pelo oficio 318/2005 do TCU, haveria a 
recomendação de abertura de uma comissão de sindicância pela Dataprev. A Empresa, em 22 
de novembro, através da Resolução 2580/2004, instituiu Grupo de Trabalho, composto por 
técnicos das áreas da Presidência, Diretoria de Negócios e Diretoria de Operações com o 
objetivo de estabelecer Plano de Ação de curto prazo para definir: ações de otimização do 
Sistema de infraestrutura do SABI (Aplicação; -Software Básico do Sistema Operacional do 
IBM/Regatta/AIX e Software Básico de Banco de Dados – Oracle), alem de propor alternativas 
para estabilizar os acessos aos Aplicativos do CNIS através do MPACT, adequação do 
cronograma de centralização das bases de dados do SABI dos Estados de RJ e BA para o 
IBM/Regatta, cronograma de ações para o ambiente web que atende aos médicos peritos 
conveniados e ações conjuntas INSS/Dataprev, para adequação do processo de atendimento 
nas APS´s quanto à utilização dos Sistemas SABI e CNIS. O relatório final do GT foi concluído 
em 21/12/2004 e segue anexado. Entendemos não haver necessidade de abertura de 
sindicância na medida em que as indisponibilidades decorreram de falhas de processos e não 
de eventuais falhas de empregados engajados no processo aqui tratado. 

Resultados Obtidos 
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Foi entendimento da DEAP.O, que: "Entendemos não haver necessidade de abertura de 
sindicância na medida em que as indisponibilidades decorreram de falhas de processos e não 
de eventuais falhas de empregados engajados no processo aqui tratado". Com a finalização do 
grupo de trabalho e conclusão do relatório, somos favoráveis a baixa do aponte, ficando o 
mesmo sujeito a verificação e medição da performance do sistema SABI. 

Setor Responsável: DEAP - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Regularizado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
01 - 01 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social 
(SABI e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar ao Ministério da Previdência Social - MPS que, em conjunto com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS e com a Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social informem, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre o andamento das 
medidas adotadas e dos resultados obtidos, no que se refere àsseguintes proposições, 
constantes do Memorando nº 001/DTI/SE/MPS, de 10/01/2005, e do Relatório do Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004: 

9.2.2. verificação pormenorizada pela Dataprev da documentação do SABI. 

Providências Adotadas 
O Oficio PR nº175/2007, encaminhou Memo CGAU nº 046/2007, cotejando as respostas do 
DEBC no Memo 048/2007, que informa que a documentação do SABI, na ferramenta 
DESIGNER, foi completada. 

Resultados Obtidos 
Face à resposta do DEBC contida no Memo 048/2007, e encaminhada ao TCU através do 
Oficio PR 175/2007, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
01 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social (SABI 
e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar ao Ministério da Previdência Social - MPS que, em conjunto com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS e com a Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social, informem, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre o andamento das 
medidas adotadas e dos resultados obtidos, no que se refere às seguintes proposições, 
constantes do Memorando nº 001/DTI/SE/MPS, de 10/01/2005, e do Relatório do Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004: 

9.2.1. criação de grupo de trabalho com integrantes do INSS e da Dataprev para elaboração de 
plano de contingência para o SABI - Sistema de Atendimento de Benefícios por Incapacidade. 

Providências Adotadas 
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O Memo DEAP.O 014/2005, menciona que: " Em que pese a Dataprev não ter recebido o 
Relatório do GT constituído pela Portaria MPS 1208/2004, no qual, tomamos conhecimento 
pelo oficio 318/2005 do TCU, haveria a recomendação de abertura de uma comissão de 
sindicância pela Dataprev. A Empresa, em 22 de novembro, através da Resolução 2580/2004, 
instituiu Grupo de Trabalho, composto por técnicos das áreas da Presidência, Diretoria de 
Negócios e Diretoria de Operações com o objetivo de estabelecer Plano de Ação de curto 
prazo para definir: ações de otimização do Sistema de infraestrutura do SABI (Aplicação; -
Software Básico do Sistema Operacional do IBM/Regatta/AIX e Software Básico de Banco de 
Dados – Oracle), alem de propor alternativas para estabilizar os acessos aos Aplicativos do 
CNIS através do MPACT, adequação do cronograma de centralização das bases de dados do 
SABI dos Estados de RJ e BA para o IBM/Regatta, cronograma de ações para o ambiente web 
que atende aos médicos peritos conveniados e ações conjuntas INSS/Dataprev, para 
adequação do processo de atendimento nas APS´s quanto à utilização dos Sistemas SABI e 
CNIS. O relatório final do GT foi concluído em 21/12/2004 e segue anexado. Entendemos não 
haver necessidade de abertura de sindicância na medida em que as indisponibilidades 
decorreram de falhas de processos e não de eventuais falhas de empregados engajados no 
processo aqui tratado". 

Resultados Obtidos 
Face ao exposto no Memo DEAP.O 014/2005, cotejado pelo Memo CGAU 067/2005 e 
encaminhado ao TCU pelo Ofício PR nº 079/2005, somos favoráveis a baixa do aponte.  

Conforme menciona o próprio Memorando, foi criado um grupo de trabalho através da 
Resolução 2580/2004, com a finalidade de estabilizar os aplicativos e adequar as instalações.  

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
01 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social (SABI 
e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar ao Ministério da Previdência Social - MPS que, em conjunto com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS e com a Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social, informem, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre o andamento das 
medidas adotadas e dos resultados obtidos, no que se refere às seguintes proposições, 
constantes do Memorando nº 001/DTI/SE/MPS, de 10/01/2005, e do Relatório do Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004: 

9.2.3 Criação de ambiente de homologação. 

Providências Adotadas 
O Ofício nº 079/2005/PR, encaminhou o Memo DNG 025/2005, informando que: "O sistema 
SABI já contempla um ambiente de homologação, com todos os módulos do sistema e uma 
base de dados exclusiva, onde são testadas e homologadas pelo cliente INSS todas as 
implementações no sistema antes da implantação no ambiente de produção." 

Resultados Obtidos 
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Face a resposta da DNG através do Memo 025/2005 e encaminhada à TCU através do Ofício 
079/2005/PR, somos favoráveis a baixa do aponte.  

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
01 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social (SABI 
e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar ao Ministério da Previdência Social - MPS que, em conjunto com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS e com a Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social, informem, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre o andamento das 
medidas adotadas e dos resultados obtidos, no que se refere às seguintes proposições, 
constantes do Memorando nº 001/DTI/SE/MPS, de 10/01/2005, e do Relatório do Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004: 

9.2.4. identificação, pela Dataprev, para proposição ao Comitê de Tecnologia e Informação da 
Previdência Social, de possíveis necessidades complementares à aquisição da máquina RISC, 
que hoje hospeda o SABI. 

Providências Adotadas 
O Oficio PR nº175/2007, encaminhou Memo CGAU nº 046/2007, cotejando as respostas do 
DEAP no Memo 014/2007, que informa que várias implementações na aplicação SABI e no 
ambiente foram aplicadas a fim de garantir uma maior disponibilidade do ambiente que 
hospeda esse aplicativo. 

O sucesso das implementações permitiu a demanda de implantação de novas APS nesse 
equipamento, atualmente quase a totalidade das APS existentes utilizam o SABI.  

A fim de garantir a estabilidade do ambiente face as novas demandas de negócio e de usuários 
foi realizado um up-grade nos componentes do equipamento REGATTA. 

Esta implementação teve início em março de 2006, a partir da liberação de recursos 
orçamentários para aquisição dos componentes necessários a adequação do ambiente de 
produção para atender ao SABI e foi realizada focando os componentes mais críticos.   

Assim, em março de 2006, foi realizada a ampliação de memória e processador e em abril do 
mesmo ano, o up-grade do Storage. Complementarmente, foi realizada a reconfiguração do 
ambiente de produção para aproveitamento dos novos recursos instalados. 

Resultados Obtidos 
Face à resposta do DEAP contida no Memo 014/2007, e encaminhada ao TCU através do 
Oficio PR 175/2007, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DEAP - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Regularizado 
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Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
01 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social (SABI 
e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar ao Ministério da Previdência Social - MPS que, em conjunto com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS e com a Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social, informem, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre o andamento das 
medidas adotadas e dos resultados obtidos, no que se refere às seguintes proposições, 
constantes do Memorando nº 001/DTI/SE/MPS, de 10/01/2005, e do Relatório do Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004: 

9.2.5. avaliação do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais quanto a sua 
interferência em outros sistemas, especialmente no SABI 

Providências Adotadas 
O Ofício nº 079/2005/PR, encaminhou ao TCU Memo DNG 025/2005, informando: “Com a 
implantação do Reconhecimento Automático de Direito Previdenciário,  ocorrida em Janeiro/02, 
com a sanção da Lei 10.403,  os sistemas da Previdência (PRISMA e SABI) utilizam as 
informações constantes no Cadastro como prova plena para concessão de seus benefícios.   O 
período base de cálculo da remuneração para a concessão compreende o período de Julho/94 
até a data do inicio do benefício.  Sendo assim é total a interferência do CNIS em qualquer 
processo de concessão de benefícios”. 

Resultados Obtidos 
Face a resposta contida no Memo DNG 025/2005 e encaminhada ao TCU através do Ofício 
nº079/2005/PR, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DEAP - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Regularizado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
02 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social (SABI 
e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar à Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
informe, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre as conclusões e os resultados relacionados 
às atividades do Grupo de Trabalho instituído pela entidade, em 22/11/2004 (segundo notícia 
veiculada no Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004), com 
o objetivo de estabelecer plano de ação de curto prazo para: 

9.3.1. definir ações de otimização do sistema de infraestrutura do SABI - Sistema de 
Atendimento de Benefícios por Incapacidade. 

Providências Adotadas 
O Oficio PR nº175/2007, encaminhou Memo CGAU nº 046/2007, cotejando as respostas do 
DEAP no Memo 014/2007, que informa que várias implementações na aplicação SABI e no 
ambiente foram aplicadas a fim de garantir uma maior disponibilidade do ambiente que 
hospeda esse aplicativo. 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

326 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

O sucesso das implementações permitiu a demanda de implantação de novas APS nesse 
equipamento, atualmente quase a totalidade das APS existentes utilizam o SABI.  

A fim de garantir a estabilidade do ambiente face as novas demandas de negócio e de usuários 
foi realizado um up-grade nos componentes do equipamento REGATTA. 

Esta implementação teve início em março de 2006, a partir da liberação de recursos 
orçamentários para aquisição dos componentes necessários a adequação do ambiente de 
produção para atender ao SABI e foi realizada focando os componentes mais críticos.  

Assim, em março de 2006, foi realizada a ampliação de memória e processador e em abril do 
mesmo ano, o up-grade do Storage. Complementarmente, foi realizada a reconfiguração do 
ambiente de produção para aproveitamento dos novos recursos instalados. No referido 
memorando pode ser encontrada planilhas com as novas configurações das maquinas que 
atendem o SABI.  

Resultados Obtidos 
Face à resposta do DEAP contida no Memo 014/2007, e encaminhada ao TCU através do 
Oficio PR 175/2007, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DEAP - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Regularizado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
02 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social (SABI 
e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar à Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
informe, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre as conclusões e os resultados relacionados 
às atividades do Grupo de Trabalho instituído pela entidade, em 22/11/2004 (segundo notícia 
veiculada no Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004), com 
o objetivo de estabelecer plano de ação de curto prazo para: 

9.3.2. propor alternativas para estabilizar os acessos aos aplicativos do CNIS - Cadastro 
Nacional de Informações Sociais através do MPACT; 

Providências Adotadas 
Com relação ao Acórdão 756/2005 - Apuração das causas das panes nos sistemas 
informatizados da Previdência Social (SABI e CNIS) ocorridas em 11/2004 - temos a 
complementar que o equipamento REGATTA hospeda a base de dados do Sistema SABI - 
Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, em São Paulo.  

Várias implementações na aplicação SABI e no ambiente foram aplicadas a fim de garantir uma 
maior disponibilidade do ambiente que hospeda esse aplicativo. 

O sucesso das implementações permitiu a demanda de implantação de novas APS nesse 
equipamento, atualmente quase a totalidade das APS existentes utilizam o SABI.  

A fim de garantir a estabilidade do ambiente face as novas demandas de negócio e de usuários 
foi realizado um upgrade nos componentes do equipamento REGATTA. 
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Esta implementação teve início em março de 2006, a partir da liberação de recursos 
orçamentários para aquisição dos componentes necessários a adequação do ambiente de 
produção para atender ao SABI e foi realizada focando os componentes mais críticos.  

Assim, em março de 2006, foi realizada a ampliação de memória e processador e em abril do 
mesmo ano, o upgrade do Storage. Complementarmente, foi realizada a reconfiguração do 
ambiente de produção para aproveitamento dos novos recursos instalados. 

Resultados Obtidos 
Visto que o e-mail DEAP reporta-nos à pagina da intranet com subsídios de melhoria da 
performance dos acessos. Visto que o Memo DEAP 014/07, menciona o Up Grade das 
máquinas Regatta que atendem a demanda. Por fim foi encaminhado ao TCU, através do 
Ofício/PR/175/2007, material com evidencias da estabilização dos acessos. Somos favoráveis 
a baixa do aponte.  

Setor Responsável: DEAP - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Regularizado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
02 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social (SABI 
e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar à Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
informe, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre as conclusões e os resultados relacionados 
às atividades do Grupo de Trabalho instituído pela entidade, em 22/11/2004 (segundo notícia 
veiculada no Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004), com 
o objetivo de estabelecer plano de ação de curto prazo para: 

9.3.3. propor adequação do cronograma de centralização das bases de dados do SABI dos 
Estados do Rio de Janeiro e Bahia para o IBM/Regatta; 

Providências Adotadas 
No Plano de Providências encaminhado a CGU/RJ, quando da Auditoria da CGU/RJ, tendo por 
base resposta a follow-up de Auditoria Interna, por meio de e-mail, de quarta-feira, 19 de julho 
de 2006 09:13, a Coordenação de Monitoramento e Integração - CGIM informou que “no anexo 
do memorando DEAP.O 015/2005, pode ser encontrado em seu Quesito 3 item c) que a 
centralização das bases de dados do SABI, que operavam em servidores locados de pequeno 
porte foram migrados para o ambiente Regatta. O mesmo Anexo esclarece que cerca de 600 
agencias da Previdência Social, ainda aguardam a conclusão de aquisição de componentes 
necessários para expansão.   

Ratificando, as referidas centralizações das bases do SABI foram concluídas em: RJ em 
13/03/05 e 17/04/05, BA em 08/01/05 e UPGRADE realizado em 04/06 ". 

No Memo DEAP 014 de 16/04/2007, podem ser encontradas informações que mostra a 
evolução do ambiente com comparativo das maquinas antes e depois do Up-grade. O referido 
memo também menciona o aumento no quantitativo de APS, que passou de 679 em 
fevereiro/2006  para 1093 em fevereiro/2007.  

Resultados Obtidos 
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Uma vez que os memorandos da DEAP complementam a resposta ao aponte, em relação a 
infra estrutura do ambiente e centralização das bases, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DEAP - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Regularizado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
02 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social (SABI 
e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar à Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
informe, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre as conclusões e os resultados relacionados 
às atividades do Grupo de Trabalho instituído pela entidade, em 22/11/2004 (segundo notícia 
veiculada no Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004), com 
o objetivo de estabelecer plano de ação de curto prazo para: 

9.3.4. propor cronograma de ações para o ambiente web que atende aos médicos peritos 
conveniados. 

Providências Adotadas 
O Oficio PR nº175/2007, encaminhou Memo CGAU nº 046/2007, cotejando as respostas do 
DEBC no Memo 054/2007, que informa que em fevereiro de 2006 os médicos credenciados 
deixaram de ser usuários do sistema SABI. 

Resultados Obtidos 
Face a resposta do DEBC contida no Memo 054/2007, e encaminhada ao TCU através do 
Oficio PR 175/2007, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão Nº 756/2005 – Sigiloso - SABI e CNIS – Pane em 11/2004 
02 - Apuração das causas das panes nos sistemas informatizados da Previdência Social (SABI 
e CNIS), ocorridas em 11/2004 

Determinar à Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que 
informe, no prazo de 60 dias, a este Tribunal sobre as conclusões e os resultados relacionados 
às atividades do Grupo de Trabalho instituído pela entidade, em 22/11/2004 (segundo notícia 
veiculada no Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MPS nº 1.208/2004), com 
o objetivo de estabelecer plano de ação de curto prazo para: 

9.3.5. propor ações conjuntas do INSS/Dataprev para adequação do processo de atendimento 
nas APS's quanto à utilização dos sistemas SABI e CNIS; 

Providências Adotadas 
O Reconhecimento Automático de Direitos – RAD, aumentou em muito as demandas para 
consultas e atualizações as aplicações do CNIS, uma vez que o Cadastro passou a ser 
utilizado como prova plena para concessão de benefícios, conforme acima apresentado. 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

329 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Além disso, tornou-se indispensável, também, a implementação de novas funcionalidades nas 
aplicações, para gestão e viabilização do conceito da liberação do ônus da Prova para o 
Segurado da Previdência Social. 

Medidas de Contingência: 
Diante da necessidade de estabilizar, em níveis mínimos,  os  acessos às bases de dados do 
CNIS, preservar  a função que subsidia a concessão de benefícios e promover implementações 
urgentes, o Comitê Interno do CNIS, composto por Representantes do MPS, INSS e de 
técnicos da Dataprev, adotou medidas estratégicas voltadas para o negócio e apresentou as 
medidas necessárias para uma  infraestrutura tecnológica que possibilite não só estabilizar o 
ambiente como também implementar as evoluções necessárias ao Cadastro:  

No Negócio: 
O CNISE – CNIS Trabalhadores foi substituído pelo CNIS Cidadão, nas Agências da 
Previdência Social – APS, conforme MEMO CIRCULAR CONJUNTO 19 
CGBENEF/CGARREC/CGMBEN, de Junho/04.   

A substituição do aplicativo deveu-se ao fato de ser o CNIS Cidadão dotado de  um processo 
mais otimizado na recuperação das informações do Trabalhador.  Apenas numa única 
consulta, a aplicação faz acesso às bases correspondentes (Pessoa Jurídica, Física, Vínculos 
e Remunerações e Contribuinte Individual) e retorna com a informação consolidada.  

Com isso, reduziu-se o número de transações efetivadas, além da informação ser apresentada 
para o Cliente sob a ótica dos critérios definidos para a concessão de benefícios.  

Na Infraestrutura: 
A Dataprev apresentou as medidas que seriam adotadas, emergencialmente, na infraestrutura 
para estabilização do ambiente CNIS, conforme apresentadas abaixo: 

Substituição do Sistema Operacional nos servidores onde reside a aplicação do CNIS. 

Substituição dos atuais servidores por outros tecnologicamente adequados. 

As adoções acima mencionadas permitiram, somente, a implantação da obrigatoriedade na 
utilização da aplicação de Cadastramento da Pessoa Física - CADPF, não possibilitando, no 
entanto, implantar o CNISVR/HIPNET em todas as Agências e mesmo assim manteve uma 
performance insuficiente para sustentar os acessos as aplicações  do CNIS. 

Desde então, a Dataprev aguarda os recursos necessários à aquisição da infraestrutura que 
solucionariam os atuais problemas.  

Com o agravamento do desempenho da infraestrutura do ambiente que sustenta os acessos 
aos aplicativos do CNIS, as áreas de suporte da Dataprev passaram a emitir Notas Técnicas 
com as recomendações de ações de contorno de forma que o ambiente pudesse ser mantido 
com o mínimo de indisponibilidade. Uma destas recomendações, em reunião, foi apresentada 
pela Dataprev e avaliada pela Coordenação Geral de TI do INSS CGTI, que entendendo a 
gravidade do processo assumiu o ônus de tentar uma solução de contorno para os servidores, 
até que a Dataprev tivesse os recursos repassados  para aquisição da infra estrutura 
adequada. A CGTI/INSS iniciou um processo de aditivação de locação de servidores, sendo 
assim a configuração destes servidores é a mínima possível e não a adequada, conforme o 
projeto apresentado em 01/09, para suportar os acessos aos aplicativos do CNIS. 
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Todos os trabalhos técnicos que contemplam a estabilização e adequação da infra estrutura 
que hospeda os acessos aos aplicativos do CNIS, foram devidamente documentados,  
especificados e apresentados, a partir de setembro/2004, aos Ministros e Gestores de TI da 
Previdência  Social. 

Diante do exposto, o DECN.N em conjunto com os técnicos da Diretoria de Operações, 
consideram que todas as medidas técnicas para melhoria do ambiente CNIS já foram 
implementados, dentro da escassez dos recursos disponíveis pela Dataprev, dependendo a 
partir daí de infraestrutura adequada projetadas pelas áreas de suporte da Dataprev. 

Resultados Obtidos 
O Memo DNG 025/2005 menciona, "Medidas de Contingência: Diante da necessidade de 
estabilizar, em níveis mínimos,  os  acessos às bases de dados do CNIS, ... adotou medidas 
estratégicas voltadas para o negócio e apresentou as medidas necessárias para uma  
infraestrutura tecnológica que possibilite não só estabilizar o ambiente como também 
implementar as evoluções necessárias ao Cadastro: , No Negócio, e Na Infraestrutura:". Não 
encontrei no referido memorando cronograma de implementação das medidas relativas a 
infraestrutura. Diz também o documento, "Diante do exposto, o DECN.N em conjunto com os 
técnicos da Diretoria de Operações, consideram que todas as medidas técnicas para melhoria 
do ambiente CNIS já foram implementados, dentro da escassez dos recursos disponíveis pela 
Dataprev, dependendo a partir daí de infraestrutura adequada projetadas pelas áreas de 
suporte da Dataprev.". Fica, portanto, o aponte regularizado. 

Setor Responsável: DEAP - Departamento de Administração dos Ambientes de Produção 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias detectem as causas das falhas 
nos sistemas (SISOBI e SISBEN) que possibilitaram a continuidade indevida de pagamento de 
benefícios cujo titular constava como falecido no sistema Sisobi, a exemplo dos Quadros I e II, 
adotando as medidas corretivas nos sistemas. 

Providências Adotadas 
O processo TCU nº 019.586/2004-0, avaliou os apontes do Acórdão 1.921/03 e Acórdão 
791/04. Na referida documentação encontramos nas fls 102, informações de que o referido 
aponte foi analisado e a determinação atendida. 

Resultados Obtidos 
Como o TCU já manifestou atendimento do aponte, solicitamos sua baixa. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev: que, no prazo de 180 dias criem mecanismos automáticos 
de controle da data para renovação da senha dos cartões magnéticos (cuja periodicidade é de, 
no máximo, 12 meses) mantendo informado o INSS quanto aos benefícios cujo prazo de 
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renovação já esteja expirado e quanto à instituição pagadora que não procedeu à renovação, 
com vista a proceder a aplicação das punições cabíveis. 

Providências Adotadas 
O Memo BEBC 211 de 19/10/2007, cotejado pelo Memo CGIM 129 de 29/10/2007, informa que 
o Sistema SUIBE - Sistema Único de Informações de Benefícios, através do grupo "Mantidos" 
esta sendo utilizado pelo INSS. Juntamente com o Memorando foi enviada uma impressão da 
tela desse sistema que mostra através de seleção de Banco, Meio de Pagamento, Situação 
Beneficio e Data de Renovação da Senha, a quantidade de Benefícios por Banco cuja Data da 
Senha está expirada. Também foram encaminhadas telas que informam o numero do Beneficio 
o Órgão Pagador e a Data de renovação da Senha, através de critérios de seleções. 

Resultados Obtidos 
Face as evidencias apresentadas, e conforme determinação do TCU, somos favoráveis a baixa 
do aponte. A presente baixa não elimina nem substitui uma futura verificação na base com 
utilização do software ACL. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Detectar as causas das falhas no Sisben que possibilitaram a disponibilização de pagamentos 
em benefícios já encerrados, adotando as medidas corretivas nesse sistema. 

Providências Adotadas 
O Memo DEBC nº 100 de 06/02/2007, encaminhou o 6º Relatório do grupo de trabalho criado 
pela Portaria Conjunta nº 03 de 22/06/2005, que menciona: “O benefício estava ativo, gerando 
crédito até a competência 08/2003, tendo sido suspenso por não saque em 11/09/2003. 

Em 13/10/2003 a Agência da previdência Social – APS promoveu a cessação do benefício com 
data do óbito em 21/05/2001. 

NB 42/1117915341 (Aposentadoria por tempo de contribuição) titular Ademar Egea Ervilha, 
CPF 748.674.318-34; NIT: 1.170.388.244-4; Identidade 4515260 SP; Situação: Cessado em 
13/10/2003; Motivo: 13- óbito do titular do benefício DIB: 29/10/1998 MR BASE: R$ 199,46 
DER 29/10/1998 DCB: 21/05/2001. 

Não houve emissão de crédito para benefício cessado, como mencionamos anteriormente, a 
ação de cessação do benefício somente ocorreu em 13/10/2003 sendo lançado no sistema a 
data do óbito em conformidade com a certidão de óbito apresentada na APS. 

Resultados Obtidos 
Visto a regularização do beneficio NB 42/1117915341, conforme discriminado do documento e 
fulcro da recomendação da Auditoria, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias criem rotina computacional 
tornando obrigatória a homologação, pelo chefe da APS, da alteração dos seguintes dados nos 
benefícios: nomes do titular, instituidor, dependentes, e respectivos nomes de mãe e datas de 
nascimento, bem como de condição de dependência. 

Providências Adotadas 
O processo TCU nº 019.586/2004-0, avaliou os apontes do Acórdão 1.921/03 e Acórdão 
791/04. Na referida documentação encontramos nas fls 106, informações de que o referido 
aponte deixou de ser aplicado, face a implementação do módulo auditor no sistema CADPF. 

Resultados Obtidos 
Face manifestação do TCU, quanto a não aplicabilidade da determinação, solicitamos a baixa 
do aponte.   

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DEBC 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Implementar críticas nos sistemas com o fim de impossibilitar a concessão de benefício em que 
o instituidor e o titular sejam a mesma pessoa (nome, mãe e datas de nascimento iguais). 

Providências Adotadas 
“DRD - Desde a versão 7.0 do PRISMA,  de 22/12/2000,  o sistema não permite a concessão 
de benefício em que o instituidor e o titular da pensão sejam a mesma pessoa”. 

Resultados Obtidos 
O relatório CGU nº174441/2005, que trata dos exames realizados sobre os atos e 
consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, sob 
responsabilidade dos dirigentes da Dataprev, considerou a recomendação atendida. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias incluam campo no Sisben, a ser 
preenchido com a última data da efetiva suspensão/cessação do benefício, data essa que não 
corresponde, necessariamente, àquela em que cessou o direito ao benefício e que é 
representada pela Data de Cessação do Benefício - DCB. 

Providências Adotadas 
Na analise realizada pelo Relatório CGU nº174441. o ponto foi considerado como atendido. No 
mesmo relatório encontra-se a posição do gestor que informa: "DRD - Esta informação já 
consta no SISBEN". 

Resultados Obtidos 
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Considerar o aponte atendido face a analise da CGU. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias detectem as eventuais causas 
das falhas no Sisben que possibilitaram a figuração, como titular de benefícios, do curador, do 
tutor, do administrador provisório ou do procurador, ao invés da pessoa que efetivamente 
detém o direito, adotando as medidas corretivas no sistema. 

Providências Adotadas 
O Memo DEBC nº 100 de 06/02/2007, encaminhou o 6º Relatório do grupo de trabalho criado 
pela Portaria Conjunta nº 03 de 22/06/2005, que menciona: “Os benefícios concedidos em data 
anterior a 1995, apresentam distorções em relação aos dados dos titulares do beneficio, devido 
ao fato de que o formulário utilizado na época da concessão de benefícios denominado CCE – 
Comando de Concessão Eletrônica, não possuía campo para informação do nome do 
Representante Legal. Tal disfunção permitia informar o nome do recebedor (RL) no campo 
designado ao titular do beneficio. Quando da informatização do sistema SUB, houve uma 
migração dos dados cadastrais anteriores, onde os dados de recebedores foram migrados 
como sendo dos titulares dos benefícios. 

A partir de 1995, os Sistemas de Benefícios estão preparados com telas específicas para  
cadastramento do titular do benefício e outra tela para cadastramento de Representante Legal 
e procurador. 

Foi expedido Memorando Circular nº 05 INSS/DIRBEN de 25/02/2005: 

1. Considerando a determinação do Tribunal de Contas da União - TCU, contida no subitem 
9.1.27 do Acórdão nº 791/2004 TCU – Plenário, abaixo transcrito: 

"redação do item 9.1.27........" 

2. Orientamos que, no ato da habilitação ou atualização dos benefícios, seja observada a 
determinação acima, visando evitar que informações referentes à representante legal, 
procurador, dependente ou instituidor de pensão figurem no campo do titular do benefício. 

Os Sistemas de Benefícios possuem campos distintos para informação dos dados dos 
representantes legais, procuradores e titulares do benefício. Tal orientação tem por objetivo 
prevenir a ocorrência de possíveis disfunções. 

Resultados Obtidos 
Estendemos, segundo o relatório nº 6 do Grupo de Trabalho constituído pela  Portaria Conjunta 
nº 3 de 22/06/2005, que o aponte foi atendido. Ainda em relação ao aponte existe manifesto do 
INSS, através do Memorando  Circular nº 05 de  25/02/2005. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias criem procedimentos que 
impeçam que seja permitida a inclusão ou reativação de benefícios, cujos titulares constem na 
base de óbitos. Caso seja comprovada a regularidade da inclusão/reativação,a operação deve 
ser acompanhada de homologação superior e devem ficar registrados os elementos que 
serviram de base para comprovação da regularidade e explicações que se façam necessárias 
para justificar a operação. 

Providências Adotadas 
O Memo DEBC 028 de 31/01/2007, encaminhou argumentação quanto a posição do INSS 
descrita no relatório do grupo de trabalho constituído pela Portaria Conjunta nº 3 de 22/06/2005 
que menciona: "O INSS não pode proibir a reativação de benefícios cessados por óbito, pois 
pode tratar-se de homônimo. Todo óbito registrado no SISOBI, alimenta o Cadastro Nacional 
de Informações Sociais – CNIS. Estando essa data incluída no CNIS, o Sistema de Benefícios 
impede a concessão do benefício para o segurado falecido. Foi criado arquivo denominado 
OBIREAT no SISBEN que armazena as informações de todos os benefícios cessados por óbito 
e que foram reativados, indicando a matrícula do servidor e a data da reativação. Esta 
reativação é limitada ao Chefe de Benefício, pelo sistema PLENUS/SISBEN no aplicativo 
ATUALIZ/REATNB". 

Resultados Obtidos 
Solicitamos a baixa do aponte, uma vez que o INSS se manifestou sobre o assunto através do 
trabalho realizado pela Portaria Conjunta nº 3 de 22/06/2005. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias detectem as causas das falhas 
nos sistemas (Sisobi e Sisben) que possibilitaram a continuidade indevida de pagamento de 
benefícios cujo titular constava como falecido no sistema Sisobi e cujos pagamentos estavam 
sendo efetuados a representante legal ou procurador. 

Providências Adotadas 
”Foi detectado que as certidões incluídas antes de 2001 não apresentavam informação de 
folha, livro e termo A Dataprev disponibilizou tela, somente para a DIRBEN, para permitir a 
atualização destes dados. As Gerências Executivas do INSS receberam da SFC o quadro III 
para que sejam procedidos os acertos”. 

Resultados Obtidos 
O relatório CGU nº174441/2005, que trata dos exames realizados sobre os atos e 
consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, sob 
responsabilidade dos dirigentes da Dataprev, considerou a recomendação atendida. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 
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Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias adotem providências que 
garantam que não restaram benefícios ativos cuja informação do óbito fornecida pelo Sisobi 
tenha promovido apenas a cessação de um dos benefícios existentes em nome de um mesmo 
de cujos. 

Providências Adotadas 
O Memo DEBC 212 de 19/10/2007, cotejado pelo Memo CGIM 129 de 29/10/2007, encaminha 
anexo mensagem eletrônica do Sr Francisco Antonio de Souza Filho – INSSDF, autorizando:  

a) cessação imediata dos Benefícios constantes da tabela com critérios que indicam cessação 
do Beneficio (quadro I), também anexo. No referido quadro encontramos Benefícios ativos com 
critérios como: NB + Nome; NB + CPF; NB + Dt. Nasc. + Munic.; entre outros.  

 b) Com relação  aos Benefícios constantes da tabela com critérios que indicam suspensão do 
Beneficio (quadro II): 

1- Batimento com a base de benefícios já recenseados pelo Censo Previdenciário para 
identificar se houve recenseamento..... 

2- Batimento com o SUB, para identificar os Benefícios que foram suspensos pelo SISOB e 
posteriormente reativados “homônimos”..... 

3- Concluídos os batimentos acima proceder à suspensão dos benefícios restantes. 

Resultados Obtidos 
Numa avaliação superficial dos critérios utilizados, pareceu que os mesmos não fornecem 
garantias de que o Beneficiário é realmente a pessoa selecionada pelo critério.  

No entanto, não nos cabe esse tipo de avaliação, visto que os critérios foram definidos pelo 
INSS. Como a suspensão/cessação de Beneficiários depende de formalização do INSS, somo 
pela aceitação da documentação enviada.  Solicitamos a baixa do aponte, ficando o mesmo 
condicionado a uma avaliação futura na Base de Benefícios. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias detectem as causas das falhas no 
sistema Sisben que possibilitaram a continuidade indevida de pagamento de benefícios cujo 
dependente filho capaz havia completado 21 anos de idade. 

Providências Adotadas 
O Memo DIMB nº 022 de 27/08/07, cotejado pelo Memo nº 187 de 31/08/07, informa no 
penúltimo parágrafo que "O que ocorre é a falta de informações, em alguns casos, no cadastro 
de dependentes. A açao para acerto dos dados é pertinente ao INSS."  O referido Memo 
informa ainda que "não existem falhas no sistema." 
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Resultados Obtidos 
Face manifestação da DIMB, respaldada pelo DEBC de que não existem falhas no sistema, 
somos favoráveis a baixa do aponte. Vale mencionar que uma certificação poderá ser realizada 
posteriormente pela COGI e/ou TCU. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias implementem rotina, tão logo seja 
disponibilizada a utilização do Sistema CPF, para que, ao ser feito o cadastramento do 
benefício no Sisben, seja feita checagem do nome, data de nascimento, nome da mãe e CPF, 
somente procedendo o registro quando essas informações forem idênticas. 

Providências Adotadas 
O processo TCU nº 019.586/2004-0, avaliou os apontes do Acórdão 1.921/03 e Acórdão 
791/04. Na referida documentação encontramos nas fls 104, informações de que o referido 
aponte foi analisado e a determinação atendida. 

Resultados Obtidos 
Face a regularização do aponte, informada pelo TCU, solicitamos a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev que, no prazo de 180 dias implementem críticas no Sisben 
que impeçam a concessão de benefícios não-acumuláveis. 

Providências Adotadas 
O Processo TC 019.586/2004-0, encaminhado através do Oficio TCU nº 851/2007, considerou 
o aponte como atendido depois de analise feita no item 3.44.2 do relatório de monitoramento 
(fls. 56/57) 

Resultados Obtidos 
Considerar o aponte como regularizado, visto exames realizados pelo TCU no relatório de 
monitoramento. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias implementem crítica no Sisben de 
forma a não permitir o desdobramento de benefício a dependente de classe posterior, em 
prejuízo ao de classe anterior, nos termos do art. 16 da Lei 8.213/91. 

Providências Adotadas 
O Memo DEBC nº 100 de 06/02/2007, encaminhou o 6º Relatório do grupo de trabalho criado 
pela Portaria Conjunta nº 03 de 22/06/2005, que menciona: “ Implementada no Sistema de 
Benefícios na Versão 9.0 item CON28 - no requerimento de pensão por morte desdobrada, o 
Sistema Único de Benefícios – SUB identificará a existência de pensão concedida para 
dependentes de classes distintas, não permitindo o desdobramento da pensão entre classes.  

A mencionada Versão foi disponibilizada em 14.04.2006." 

Resultados Obtidos 
Visto estar implementada a versão 9 do SUB que resolve o problema do requerimento de 
pensão por morte com desdobramento, somo favoráveis a regularização do aponte. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 791/2004 – TCU - 09 - Concessão de Benefícios 
Determinar ao INSS e a Dataprev, que, no prazo de 180 dias implementem críticas nos 
sistemas que impeçam a concessão de benefícios quando não forem preenchidos campos-
chave tais como: nome, nome da mãe, data de nascimento e CPF (do titular, do instituidor, do 
dependente, do representante legal ou do procurador). 

Providências Adotadas 
“A crítica já existe no sistema A Concessão de Benefícios é impossibilitada quando não  são 
informados campos obrigatórios, tais como: Nome do Titular, Nome da Mãe e Data de 
Nascimento. A informação do CPF pode ser aceita no prazo de até 60 dias após a concessão 
do benefício, findo o qual, se não apresentado pelo segurado o número do CPF, o benefício é 
suspenso, podendo ser liberado somente após  o lançamento desse dado. Salientamos que o 
CPF é obrigatório somente para o dependente titular do benefício, não sendo para os demais 
dependentes.” 

Resultados Obtidos 
O relatório CGU nº174441/2005, que trata dos exames realizados sobre os atos e 
consequentes fatos de gestão, praticados no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, sob 
responsabilidade dos dirigentes da Dataprev, considerou a recomendação atendida. 

Setor Responsável: DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios e Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 

Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 816/2003 - 01 - TCU - 2ª Câmara – Eliminação dubiedade 
9.3.1 - Encaminhe ao Tribunal, no prazo de até 60 dias, os resultados da revisão atualmente 
em andamento do Anexo XI - Tabela de Serviços de Contrato nº 47 /2002 firmado com o INSS, 
com vistas à eliminação de dubiedade de itens faturáveis e à correção de inadequação de 
métricas utilizadas para o faturamento, informando, na oportunidade, a solução adotada para 
as inconsistências apontadas nos itens I.5.39.1 a I.5.39.3 deste relatório de auditoria; 

Providências Adotadas 
O Memorando DEAC.N Nº 470/03, de 06/08/2003, encaminhou resposta ao Ofício nº 342/2003 
do TCU - 4ª SECEX - Processo TC nº 013.636/2002-0. Informou que foi eliminada a dubiedade 
dos itens faturáveis, bem como corrigidas as inadequações métricas utilizadas para 
faturamento. 

Resultados Obtidos 
A CGURJ no seu Relatório nº 139.817 que trata da Avaliação da Gestão de 2003, considerou a 
determinação atendida, cabendo ao TCU o seu aceite. No Relatório nº 161025 que a trata da 
Avaliação da Gestão de 2004 não consta a determinação pendente de atendimento. 

Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 816/2003 - 01 - TCU - 2ª Câmara – Referenciação serviços 
9.3.2 - Mantenha este Tribunal informado acerca do andamento dos trabalhos do Grupo 
instituído pela Resolução nº 2.483/02, notadamente no tocante à conclusão dos estudos 
relativos à referenciação dos serviços prestados com os preços praticados. 

Providências Adotadas 
O Memorando DEAC.N Nº 470/03, de 06/08/2003, encaminhou resposta ao Ofício nº 342/2003 
do TCU - 4ª SECEX - Processo TC nº 013.636/2002-0.  No documento, o DEAC.N informa que 
segue anexo ao Memorando 470/03 cópia da Resolução nº 2483/02 e Relatório Final do Grupo 
de Trabalho.   Destacam-se as prioridades estabelecidas pelo Grupo que foram: a revisão de 
todos os anexos componentes do instrumento, a definição de padrões de relacionamento com 
o INSS e a implantação do 1º Termo Aditivo contemplando todas as melhorias e correções 
necessárias, como também a impossibilidade da realização pelo Grupo dos estudos relativos 
aos serviços prestados com os preços praticados. 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU/RJ  no seu Relatório nº 139.817 
que trata da Avaliação da Gestão de 2003, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 816/2003 - 01 - TCU - 2ª Câmara - Exclusão Itens 17e18 
9.4.1 Excluam do Contrato nº 47/2002 os serviços constantes dos itens 17 (Ponto Elétrico) e 18 
(Telefonia) do anexo XI - Tabela de Serviços, uma vez que a natureza desses serviços não é 
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compatível com a finalidade da Dataprev nem com o fundamento legal adotado para dispensa 
de licitação, podendo ser prestados por qualquer empresa ou pessoa especializada. 

Providências Adotadas 
O Memorando DEAC.N Nº 470/03, de 06/08/2003, encaminhou resposta ao Ofício nº 342/2003 
do TCU – 4ª SECEX – Processo TC nº 013.636/2002-0. Foi informado que a exclusão já foi 
realizada quando da elaboração do 1º Termo Aditivo e mantidas no 3º, conforme as novas 
Tabelas de Serviços. 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU/RJ  no seu Relatório nº 139.817 
que trata da Avaliação da Gestão de 2003, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 816/2003 - 01 - TCU - 2ª Câmara – Quantitativo objetivo 
9.4.2 Excluam do parágrafo primeiro da cláusula sexta do Contrato nº 47/2002 a expressão em 
muito" ali utilizada, adotando providências para o estabelecimento de um quantitativo objetivo 
para a realização da revisão dos preços dos serviços nele especificados 

Providências Adotadas 
O Memorando DCRJ.N nº 002/04, de 12/02/2004, informa que a expressão “em muito” foi 
excluída na nova redação da Cláusula Sexta nas novas propostas de contratos apresentados 
ao INSS e ao MPS. 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU/RJ no seu Relatório nº 139.817 
que trata da Avaliação da Gestão de 2003, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 816/2003 - 01 - TCU - 2ª Câmara – Exclusão de item 
9.4.3 Excluam o item 25 (Deslocamento e Viagens) do Anexo XI - Tabela de Serviços do 
Contrato nº 47/2002, uma vez que possui a natureza de custo da Dataprev e não de um serviço 
faturável; 

Providências Adotadas 
O Memorando DCRJ.N nº 002/04, de 12/02/2004, informa que "nos novos contratos que estão 
sendo negociados com o INSS e o MPS, os itens Deslocamento e Viagens não serão mais 
faturados como serviços". 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU/RJ  no seu Relatório nº 139.817 
que trata da Avaliação da Gestão de 2003, considerou a determinação atendida. 
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Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 816/2003 - 01 - TCU - 2ª Câmara – Exclusão de serviços 
9.4.4 Excluam do Contrato nº 47/2002 os serviços constantes do Anexo X - MPAS. 

Providências Adotadas 
O Memorando DCRJ.N nº 002/04, de 12/02/2004, informa que "o Anexo X foi transformado em 
proposta de contrato à parte apresentada ao MPS"- Contrato nº 010/2004. 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU/RJ no seu Relatório nº 139.817 
que trata da Avaliação da Gestão de 2003, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Encaminhe a esta Corte de Contas relatório 
semestral acerca do andamento da ação judicial que suspendeu a Concorrência nº 009/2000, 
bem como sobre a realização dos demais contratos emergenciais firmados com as operadoras 
Brasil Telecom, Telefônica e Telemar, demonstrando que os preços contratados estão em 
consonância com a política de preços traçada no Relatório RP354-1/02 da FIA-USP. 

Providências Adotadas 
O DEFI pelo memo 135/09 informa que o processo de liquidação junto a Telemar S/A foi 
concluído sendo efetuada a compensação com as faturas a pagar pendentes na DIEF, com 
quiatação até setembro de 2006. Já a dívida com a Brasil Telecom não houve manifestação do 
fornecedor estando a Dataprev aguardando para que seja procedida a regularização. 

Resultados Obtidos 
As ações adotadas pelo DEFI demonstram evolução quanto à regularização da pendência, que 
teve atendimento parcial em virtude da regularização junto a Telemar S/A. 

Contudo para que seja finalizado processo depende que o fornecedor Brasil Telecom se 
manifeste para que a Dataprev regularize os pagamentos, razão pela qual o aponte 
permanecerá pendente. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFS\DEFI 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Observe a regra constitucional do concurso 
público nas admissões de pessoal, abstendo-se de contratar mão-de-obra terceirizada para o 
desempenho de atividades inerentes ao seu quadro de pessoal. 

Providências Adotadas 
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A Assessoria da DIT, encaminhou resposta ao aponte mencionando "A Dataprev não renovou  
contratos antigos com empresas prestadoras de serviços nas áreas-fim nem realizou nova 
contratação para a prestação desses serviços. Dessa forma, solicitamos que seja dada baixa 
do apontamento." 

Resultados Obtidos 
Mediante resposta oferecida pela assessoria da DIT, e consulta a COAO, que por amostragem 
não encontrou contratos em vigor que caracterizem a inobservância da recomendação  somos 
favoráveis a baixa do aponte, estando o mesmo sujeito a certificação posterior por parte da 
COGI. 

Setor Responsável: DFC - Diretoria Financeira e Comercial 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Realize estudo para identificar em que medida 
as ações judiciais impetradas por licitantes estão relacionadas a deficiências técnicas ou 
jurídicas dos editais ou da análise de recursos. 

Providências Adotadas 
A CGAL.A através de s/memo. nº 438/2004 de 16/12/2004 responde que "Nas licitações a 
cargo da CGAL.A, as raras ações judiciais que ocorreram foram por conta de documentações 
devidamente solicitadas aos licitantes em Edital, e em estando estas desatualizadas em função 
de greve de órgãos como Caixa Econômica Federal-CEF e Receita Federal, foram requeridos 
Mandados de Segurança, a fim de que fosse garantida a participação da empresa licitante, 
mesmo com determinada documentação com prazo de validade vencido." 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU/RJ no seu Relatório nº 161025 
que trata da Avaliação da Gestão de 2004, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DFC AG. TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Faça constar, nos processos de aquisição e 
contratação de bens e serviços de informática, estudo que demonstre a necessidade, a 
prioridade e a conveniência da contratação, sua adequação com o plano diretor de informática 
da empresa, o projeto a que se refere e a sua vinculação a objetivos atuais ou a estratégias de 
longo prazo da empresa; 

Providências Adotadas 
O DESU.A através do s/memo. nº 457/2004 de 30/12/2004 informa que o "o Departamento de 
Suprimentos - DESU.A implantou uma série de medidas em atendimento ao TCU" 

Resultados Obtidos 
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O relatório CGU nº174441/2005, que trata dos exames realizados na gestão de 2005 da 
Dataprev, considerou a determinação permanece pendente de avaliação quando surgir 
licitações novas para que possa ser avaliado o grau de atendimento à determinação.  

Sendo assim estamos regularizando o aponte deixando a avaliação para as próximas 
auditorias 

Setor Responsável: .DFC AG. CGU/SFC 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Especificar precisamente, nos processos de 
aquisição e contratação de bens e serviços de informática, os objetos a serem adquiridos e 
elaborar projeto básico ou documentos equivalentes para os serviços a serem prestados, 
conforme determinam respectivamente os arts. 15, § 7º, I, e 6º, IX, da Lei nº 8.666/93; 

Providências Adotadas 
O DESU.A através do s/memo. nº 457/2004 de 30/12/2004 informa que o "o Departamento de 
Suprimentos - DESU.A implantou uma série de medidas em atendimento ao Acórdão TCU 
838/2004, quais sejam: Verificação de que os processos de aquisição e contratação de bens e 
serviços de informática estão revestidos de especificações precisas, contendo projeto Básico 
ou documentos equivalentes para os serviços a serem prestados, conforme determinam 
respectivamente os arts. 15, § 7º, I, e 6º, IX, da Lei nº 8.666/93. 

Resultados Obtidos 
O relatório CGU nº174441/2005, que trata dos exames realizados na gestão de 2005 da 
Dataprev, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DFC AG. SFC 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Observar, nos processos de aquisição e 
contratação de bens e serviços de informática, o disposto no art. 7º, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93, 
realizando pesquisa de preço e elaborando orçamento detalhado em planilhas para os serviços 
a serem adquiridos, inserindo nas pastas de todos os procedimentos licitatórios cópias dos 
levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado, em conformidade com a 
legislação; 

Providências Adotadas 
O DESU.A através do s/memo. nº 457/2004 de 30/12/2004 informa que o "o Departamento de 
Suprimentos - DESU.A implantou uma série de medidas em atendimento ao TCU. 

Resultados Obtidos 
O relatório CGU nº174441/2005, que trata dos exames realizados na gestão de 2005 da 
Dataprev, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DFC AG. SFC 
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Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Observar, nos processos de aquisição e 
contratação de bens e serviços de informática, o art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 
8.666/93 e instruir os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação com justificativa de 
preço que evidencie a razoabilidade dos preços contratados; 

Providências Adotadas 
O DESU.A através do s/memo. nº 457/2004 de 30/12/2004 informa que o "o Departamento de 
Suprimentos - DESU.A implantou uma série de medidas em atendimento ao TCU. 

Resultados Obtidos 
Entendo que o ponto deve ser regularizado e aguardar uma nova avaliação numa auditoria 
futura. 

Setor Responsável: .DFC AG. CGU/SFC 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Concluir, no prazo máximo de 6 meses, a 
contar da publicação desta deliberação, o devido procedimento licitatório, para contratação dos 
serviços referentes aos processos CP 2001.0179.01 e CP 2000.0344.01, por não haver 
amparo legal para contratação direta por inexigibilidade de licitação; 

Providências Adotadas 
A CGAL.A através  do s/memo. nº 438/2004 de 16/12/2004 informou que foi realizado 
licitações, na modalidade Concorrência, para as CP's 2003.0192.01 e 2003.0178.01  tendo sido 
concluídas  e encaminhadas ao DESU.A para fins de homologação em 09/12/2004 e 
01/12/2004 respectivamente. 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU/RJ no seu Relatório nº 161025 
que trata da Avaliação da Gestão de 2004, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DFC AG. TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
 01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Proceder às verificações pertinentes de modo 
a certificar-se da efetiva exclusividade de fornecedores e prestadores de serviço, quando forem 
apresentados tão-somente atestados emitidos por juntas comerciais e sindicatos como meio de 
comprovação dessa exclusividade. 

Providências Adotadas 
O DESU através do s/memo. nº 457/2004 de 30/12/2004 informa que  "...está ampliando a 
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verificação da efetiva exclusividade de fornecedores e prestadores de serviço para demais 
objetos e que em alguns casos o objetivo essencial deste ponto somente será alcançado de 
maneira eficiente à medida que determinadas  ferramentas de  tecnologia proprietária hoje 
adotadas na Dataprev forem efetivamente substituídas por tecnologia aberta, proporcionando a 
ampla e real competição entre o mercado fornecedor...." 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU/RJ  no seu Relatório nº 161025 
que trata da Avaliação da Gestão de 2004, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DFC AG. TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos – Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Oriente suas unidades regionais para que, nas 
licitações na modalidade convite, requeira o mínimo de 3 propostas válidas para continuidade 
do procedimento, em conformidade com o art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93, realizando novo 
certame caso não seja atingido esse número ou, em caso de manifesto desinteresse, observe 
o disposto no art. 22, §7º da referida Lei. 

Providências Adotadas 
O DESU.A através do s/memo. nº 457/2004 de 30/12/2004 informa que o "..o Departamento de 
Suprimentos - DESU.A implantou uma série de medidas em atendimento ao Acórdão TCU 
838/2004...", tais como "...orientação às unidades regionais da Dataprev para que, nas 
licitações na modalidade convite, requeira o mínimo de 3 propostas válidas para continuidade 
do procedimento..." 

Resultados Obtidos 
Diante das justificativas apresentadas pela empresa, a CGU/RJ no seu Relatório nº 161025 
que trata da Avaliação da Gestão de 2004, considerou a determinação atendida. 

Setor Responsável: .DFC AG. TCU 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 838/2004 – TCU – Procedimentos - Processos licitatórios 
01 - Procedimentos nos Processos Licitatórios: Consigne nas licitações tipo técnica e preço 
para aquisição e/ou contratação de bens e serviços de informática a justificativa para exclusão 
de até dois fatores de pontuação técnica, conforme exige o Decreto nº 1.070/94, art. 3º, § 1º. 

Providências Adotadas 
A Coordenação Geral de Apóio a Licitação, antiga CGAL.A,  através de s/memo. nº 438/2004 
de 16/12/2004 responde que " Conforme preceitua o Decreto nº 1070, em seu art. 3º, os 
critérios e parâmetros são aplicados e previamente estabelecidos no Ato Convocatório de 
acordo com a importância relativa desses fatores às finalidade do objeto da licitação. 

Resultados Obtidos 
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O relatório CGU nº174441/2005, que trata dos exames realizados na gestão de 2005 da 
Dataprev, considerou que "Nos processos analisados não foi possível aferir o cumprimento da 
determinação. A determinação permanece pendente de avaliação do grau de atendimento à 
determinação." Entendo que o ponto deve ser regularizado e aguardar uma nova avaliação 
numa auditoria futura. 

Setor Responsável: .DFC AG. CGU/SFC 
Situação: Regularizado 

Acórdão nº 2.030/2006 – Eventos automáticos 
01 - Eventos automáticos - item 9.1.2.3 do Acórdão 231/05: Alterar a redação da determinação 
contida no subitem 9.1.2.3 do Acórdão 231/2005 - TCU - Plenário para: "9.1.2.3. - se prevejam 
informações específicas para o registro das mudanças de situação ou de fase que sejam 
realizadas pelo sistema ("eventos automáticos"), a fim de permitir a identificação da origem da 
tramitação. (item 9.2 do Acórdão 231/2005) 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
O assunto continua pendente aguardando resultado das tratativas em andamento no âmbito da 
Receita Federal do Brasil na busca da melhor solução para atendimento a determinação do 
TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2.030/2006 - 02 - Determinações não atendidas 
Reitera as determinações contidas nos subitens 9.1.1.5, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.4, 9.1.2.6, 
9.2.1.8, 9.1.2.9, 9.1.11, 9.1.12, e 9.1.13 do Acórdão 231/2005 - TCU - Plenário, estabelecendo 
prazo de 120 dias para seu cumprimento. (item 9.3 do Acórdão 2.030/2006) 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
É nosso entendimento que as Determinações contidas nos subitens 9.1.1.5, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 
9.1.2.4, 9.1.2.6, 9.1.2.8, 9.1.2.9, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13 citadas no item 9.3 do Acórdão 
2.030/2006 passarão a ser acompanhadas no Acórdão 231/2005, razão pela qual estamos 
efetuando  o presente registro para manutenção do histórico de acompanhamento, mantendo 
tal aponte como referência até todos as Determinações acima citadas sejam sanadas. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 
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Acórdão nº 2.030/2006 - 03 - Correção de informações em processos 
Determinar, com fulcro no artigo 43, inciso I da Lei 8443/92 c/c o artigo 250, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social  
Dataprev, que adote as providências necessárias à correção das informações do processos 
325958203, 350571937, 352642412, 600131718,600470008, e 600499308 na base DS-
PROCESSO, cujos códigos de identificação de UO estão zerados ou inexistentes na tabela de 
UO. (item 9.4.1. do Acórdão 2.030/2006) 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
O assunto continua pendente aguardando resultado das tratativas em andamento no âmbito da 
Receita Federal do Brasil na busca da melhor solução para atendimento a determinação do 
TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2.030/2006 - 04 - Operações diretamente nas Bases Dados 
Estabelecer procedimentos formais para a execução de operações diretamente nas bases de 
dados da Dataprev com a utilização de utilitários ou de programas específicos para corrigir 
eventuais inconsistências, documentando os procedimentos realizados, em conformidade com 
o previsto no subitem 11.5.4. da NBR ISO/IEC 17799:2005. (item 9.4.2 do Acórdão 2.030/2006) 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
O assunto continua pendente aguardando resultado das tratativas em andamento no âmbito da 
Receita Federal do Brasil na busca da melhor solução para atendimento a determinação do 
TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2.030/2006 - 05 - Cadastramento de Decisões na BD 
Adotar as providências necessárias ao cadastramento das decisões dos processos 325711232 
e 325775591 na base DECISÃO. (item 9.4.3. do Acórdão 2.030/2006) 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
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O assunto continua pendente aguardando resultado das tratativas em andamento no âmbito da 
Receita Federal do Brasil na busca da melhor solução para atendimento a determinação do 
TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2.030/2006 - 06 - Controle de mudança nos sistemas 
Incluir nos procedimentos de controle de mudanças de sistemas trilhas de auditoria de todas as 
mudanças solicitadas, contendo, inclusive, informações sobre os programas-fonte que foram 
alterados por conta de cada solicitação de alteração, de acordo com o previsto no subitem 
12.5.1 da NBR ISO/IEC 17799:2005, em especial na sua diretriz "i" . (item 9.4.4. do Acórdão 
2.030/2006) 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
O assunto continua pendente aguardando resultado das tratativas em andamento no âmbito da 
Receita Federal do Brasil na busca da melhor solução para atendimento a determinação do 
TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2.030/2006 - 07 - Cronograma de atendimento ao TCU 
Que quando formalmente informada sobre fiscalização de equipe técnica deste Tribunal, 
organize um cronograma para atendimento alocando os técnicos que detenham as 
informações necessárias à fiscalização na data informada de forma a dar cumprimento ao 
artigo 42 da Lei 8.442/93, ou avise com antecedência a indisponibilidade dos técnicos para o 
período informado, sob pena de a não prestação das informações  solicitadas pela equipe em 
tempo hábil ser considerada obstrução a fiscalização, nos termos previstos no inciso VI, do 
artigo 58 da lei 8.443/92. (item 9.4.5 do Acórdão 2.030/2006).  

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
O assunto continua pendente aguardando resultado das tratativas em andamento no âmbito da 
Receita Federal do Brasil na busca da melhor solução para atendimento a determinação do 
TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 
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Acórdão nº 2.030/2006 - 08 - Execução e aprovação de códigos-fonte  
Adotar as medidas necessárias à observação do princípio de segregação de funções no que 
diz respeito à autorização, execução e aprovação das alterações em códigos-fonte de sistemas 
mantidos pela empresa, de acordo com o previsto no subitem 10.1.3 da NBR 17799:2005. 
(item 9.4.6. do Acórdão 2.030/2006). 

Providências Adotadas 
Registro de encaminhamento de e-mail em 01/04/09 para a CGIM anexando um conjunto de 
apontes pendentes sob responsabilidade de implementação pelas áreas executivas da DRD. 

Resultados Obtidos 
O assunto continua pendente aguardando resultado das tratativas em andamento no âmbito da 
Receita Federal do Brasil na busca da melhor solução para atendimento a determinação do 
TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DERC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº2205/2009 – Plenário - 01 - Inconsistências no SABI 
9.1 - Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, determinar ao INSS e à Dataprev que, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, adotem as providências cabíveis com vistas à:  

9.1.1. identificação e solução das inconsistências que estão dando causa ao cálculo a maior do 
valor do auxílio-doença, em virtude da contagem em duplicidade, pelo sistema Sabi, de 
vínculos empregatícios do segurado. 

Providências Adotadas 
A CGIM informa que face prioridade no cumprimento ao PMT/PS  a Dataprev somente irá 
acolher as alterações mediante demanda expressa do INSS. 

Resultados Obtidos 
Diante da estratégia vigente a recomendação permanecerá como pendente até que haja 
manifestação do INSS no sentido de demandar as implementar necessárias para cumprimento 
às Determinações. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº 2.205/2009 – Plenário - 02 - Inconsistências no SABI 
9.1 - Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, determinar ao INSS e à Dataprev que, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, adotem as providências cabíveis com vistas à:  

9.1.2. apuração dos benefícios de auxílio-doença pagos a maior em razão do cômputo em 
duplicidade, pelo sistema Sabi, de contribuições dos segurados, interrupção dos pagamentos 
indevidos, revisão dos benefícios e recuperação dos valores pagos indevidamente. 
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Providências Adotadas 
A CGIM informa que face prioridade no cumprimento ao PMT/PS  a Dataprev somente irá 
acolher as alterações mediante demanda expressa do INSS. 

Resultados Obtidos 
Diante da estratégia vigente a recomendação permanecerá como pendente até que haja 
manifestação do INSS no sentido de demandar as implementar necessárias para cumprimento 
às Determinações. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº2205/2009 – Plenário - 03 - Inconsistências no SABI 
9.1 - Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, determinar ao INSS e à Dataprev que, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, adotem as providências cabíveis com vistas à:  

9.1.3. correção das seguintes falhas identificadas no sistema Sabi: tratamento de empregados 
como não empregados; acerto de vínculos e remunerações por parte dos servidores, em 
decorrência da falta de atualização das demais bases de dados utilizadas pela Previdência 
Social; e, impossibilidade de recebimento do resultado da perícia médica em decorrência do 
processamento de benefícios de auxílio-doença com inconsistências de endereço. 

Providências Adotadas 
A CGIM informa que face prioridade no cumprimento ao PMT/PS  a Dataprev somente irá 
acolher as alterações mediante demanda expressa do INSS. 

Resultados Obtidos 
Diante da estratégia vigente a recomendação permanecerá como pendente até que haja 
manifestação do INSS no sentido de demandar as implementar necessárias para cumprimento 
às Determinações. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº2205/2009 – Plenário - 04 - Inconsistências no SABI 
9.3. Recomendar ao INSS e à Dataprev que promovam alterações no sistema Sabi de forma 
que passe a subsidiar a execução das atividades médico-periciais por meio da emissão de 
alertas sobre situações potencialmente indicativas de fraudes, tais como a fixação do início da 
incapacidade em data posterior à entrada do requerimento e a existência de requerimentos 
anteriores indeferidos ou formulados imediatamente após o cumprimento de carência. 

Providências Adotadas 
A CGIM informa que face prioridade no cumprimento ao PMT/PS  a Dataprev somente irá 
acolher as alterações mediante demanda expressa do INSS. 

Resultados Obtidos 
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Diante da estratégia vigente a recomendação permanecerá como pendente até que haja 
manifestação do INSS no sentido de demandar as implementar necessárias para cumprimento 
às Determinações. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DEBC 

Situação: Pendente 

Acórdão nº443/2008 - TCU – Plenário - 01 - Execução orçamentária 
9.1.1 - Apresentar síntese dos fatores que levaram á baixa execução orçamentária no exercício 
de 2007, em que somente R$ 20.772.191,00 foram executados, de um total de R$ 
65.169.245,00 orçados para o referido exercício, conforme fls. 24 do relatório mensal entregue 
em dezembro. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev ao TCU pelo Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 que anexa 
informações prestadas no memo PR nº102/08 que apresenta respostas às Determinações 
exaradas pelo TCU no Acórdão 443/2008 relativas ao PMT – Plano de Modernização 
Tecnológica.  

Resultados Obtidos 
Considerando que a questão envolve a execução orçamentária das diversas áreas da 
empresa, vinculadas ao PMT, a resposta foi também segmentada por área, de forma a dar  
uma visão mais ampla dos fatores solicitados. A Diretoria Financeira e Comercial (DFC) 
informou que: segundo dados extraídos da Nota Técnica NT/DECO/005/2008, de 10/04/2008, a  
programação de investimentos da Dataprev em 2007 contemplou um orçamento total de R$ 
55,8 milhões. Tendo por base a realização de investimentos ao longo do exercício de 2007, em 
cerca de 6,5% do valor orçado e considerando a expectativa otimista para os principais 
investimentos no âmbito do PMT programados para o último trimestre, o orçamento da 
Empresa foi reprogramado, por iniciativa da Empresa, reduzindo-o para R$ 35 milhões.  Diante 
da dotação orçamentária apresentada, os investimentos executados em 2007 totalizaram R$ 
8,2 milhões e representaram 23,4% dos recursos orçamentários autorizados.  Este nível de 
realização, abaixo das previsões foi resultante da insuficiência de caixa  percebida no primeiro 
semestre do exercício e de dificuldades de ordem operacional, que podem ser justificadas por 
cada uma das demais Diretorias da Empresa, gestoras dos respectivos projetos de 
investimento e capacitação que não se realizaram. A Dataprev não dispõe de sistema 
integrado que permita o acompanhamento de processos de aquisição desde a requisição à 
fase de aceitação e implementação dos produtos e serviços. Considerando este cenário e 
buscando encontrar alternativas para viabilizar o acompanhamento das ações do PMT, 
inclusive aquisições, sem gerar retrabalho e desperdício de na utilização de recursos, optou-se 
por expandir o cronograma de acompanhamento dos projetos em MS-Project, com informações 
que viabilizassem o acompanhamento orçamentário dos planos e projetos do PMT. Em 
resumo, além de servir de instrumento gerencial para o acompanhamento físico dos projetos, o 
cronograma em MS-Project contempla também as informações de realização e previsão 
orçamentária. Este cronograma é atualizado, mensalmente, pelos coordenadores, em cada 
Diretoria (DFC – Plano PIL -, DRD – Plano PSS -, DIT – Plano PAI – e DPE – Plano PCT), dos 
planos do PMT. A seguir, com base nas informações prestadas pelos representantes das 
Diretorias é gerada, pela DFC, uma planilha EXCEL que consolida as informações de previsão 
e realização orçamentária, viabilizando a geração de indicadores de comparação entre a 
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previsão e a realização de cada empreendimento que contempla alguma despesa. 
Inicialmente, convém ressaltar que a origem da informação referente ao investimento de R$  

20.772.191,00, de um total de R$ 65.169.245,00, citado no item do Acórdão em pauta, está 
baseada na Sistemática descrita acima, cuja posição foi consolidada, na Dataprev, com base 
nos dados disponíveis até 30/11/2007, conforme se observa no quadro constante da Figura 1 
(arquivada em pasta própria). Destaque-se que parte significativa desses recursos (R$ 
13.188.567,00) corresponde a recursos oriundos de financiamento externo geridos pelo MPS e 
INSS, que não serão objeto de análise.  

Abordando a questão sob o ponto de vista dos investimentos previstos (no conceito do 
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais) e não realizados, com a  
Dataprev como fonte de recursos, foi elaborado o quadro constante da Figura 21 (docu8mento 
arquivado em pasta própria).  O valor de R$ 988.111,00, correspondente às tarefas 208 e 209 
da figura foi incorretamente associado à previsão de investimentos, não sendo, portanto, 
existente. Este fato foi identificado pela DFC e comunicado à Coordenação do PMT em 
20/03/2008. Na composição dos R$ 22.977.391,00 de investimentos não realizados até 
30/11/2007, R$ 30.000,00 são referentes ao Projeto para a Substituição do Sistema de Ar 
Condicionado do Site de Brasília, cuja realização só ocorreu no mês de dezembro de 2007. 
Este projeto foi iniciado em 04/10/2008, com a assinatura da autorização de fornecimento Nº 
23.0125.2007 e foi concluído em 18/01/2008, com o atesto dos serviços. Com relação aos 
demais investimentos, estes necessitam manifestação das respectivas Diretorias.  

A Diretoria de Pessoas (DPE) informou que: 

No que se refere às ações de capacitação cabe informar que os valores previstos no 
orçamento 2007 eram R$ 605.697,05 para o plano da DRD e R$ 857.799,98 para a DIT, 
totalizando o valor de R$ 1.463.397,03.  Do montante do valor estimado foram realizados R$ 
60.017,52 na DRD e R$ 86.888,34 na DIT, totalizando R$ 146.905,86. O valor do investimento 
realizado na capacitação dos técnicos da DRD e da DIT apontam para um percentual de 
10,04% do valor total do orçamento previsto para o ano de 2007. A baixa utilização dos 
recursos financeiros destinados ao aprimoramento do corpo funcional está relacionada às 
dificuldades financeiras encontradas na Dataprev no primeiro semestre de 2007. Soma-se a 
isso o período prolongado de greve dos trabalhadores da empresa que culminou por 
comprometer os cronogramas e as ações de execução externa de treinamento previstas para o 
segundo semestre. Importa ressaltar, entretanto, que apesar dos baixos percentuais de 
execução orçamentária, o percentual de atendimento às demandas de capacitação relativas ao 
PMT atingiu o índice de 75,36% o que corresponde a 578 treinandos de um total de 767 
previstos, em virtude da utilização do treinamento interno como estratégia para a capacitação.  

A Diretoria de Infraestrutura de TIC (DIT) informa que o quadro 3 (documento arquivado em 
pasta própria) traz os itens previstos no orçamento do Plano de Arquitetura e Infraestrutura 
Tecnológica (PAI/PMT) para o ano de 2007, com as respectivas justificativas para os gastos 
que não foram executados como previsto.  

Diante das justificativas apresentadas nosso entendimento é de a Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 
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Acórdão nº 443/2008 - TCU – Plenário - 02 - Recursos do INSS 
9.1.2 - Apresentar as medidas adotadas para incluir, nas informações do PMT relativas à 
previsão orçamentária e à execução financeira, os recursos oriundos do orçamento do INSS. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev ao TCU pelo Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 que anexa 
informações prestadas no memo PR nº102/08 que apresenta respostas às Determinações 
exaradas pelo TCU no Acórdão 443/2008 relativas ao PMT – Plano de Modernização 
Tecnológica.  

Resultados Obtidos 
A Dataprev informa que os recursos mencionados como “recursos oriundos do orçamento do 
INSS” em versões anteriores do PMT e de alguns documentos que fizeram parte dos relatórios 
mensais referem-se, na verdade, aos recursos oriundos do Programa de Modernização da 
Previdência Social (PROPREV), contratado com o Banco Interamenricano de Desenvolvimento 
(BID), sob a coordenação técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvovlimento 
(PNUD) e tendo o INSS como beneficiário, e que não está prevista, a priori, a destinação direta 
de recursos outros do orçamento do INSS para custear os projetos que hoje são abrangidos 
pelo PMT. 

Diante das justificativas apresentadas pela Dataprev é nosso entendimento que a 
Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 443/2008 - TCU – Plenário - 03 - Indicadores PGI 
9.1.3 - Apresentar medidas adotadas para desenvolver indicadores no que se refere à 
concretização das contratações e investimentos previstos e à gestão de recursos humanos, a 
exemplo daqueles inicialmente previstos no PGI. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev ao TCU pelo Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 que anexa 
informações prestadas no memo PR nº102/08 que apresenta respostas às Determinações 
exaradas pelo TCU no Acórdão 443/2008 relativas ao PMT – Plano de Modernização 
Tecnológica.  

Resultados Obtidos 
A Dataprev informou que os indicadores definidos como parâmetros de avaliação da execução 
das ações de desenvolvimento de pessoas são, conforme descritos no relatório de gestão/2007 
da Dataprev, os seguintes:  

• Quantidade de demandas atendidas = quantidade de treinandos  

• Quantidade de empregados treinados  

• Quantidade de treinandos por diretoria  

• Quantidade de treinandos por tema de capacitação (TI ou Gestão)  
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• Quantidade de treinandos por natureza de evento (cursos, seminários, congressos)  

• Percentual de investimento por diretoria  

• Percentual de investimento por tema de capacitação (TI ou Gestão)  

• Percentual de investimento por natureza de evento 

Diante da apresentação do cenário acima, é nosso entendimento que a Determinação foi 
atendida.  

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 443/2008 - TCU – Plenário - 04 - Suspensão de Projetos 
9.1.4 - Apresentar síntese das razões da suspensão dos projetos IGEPER e CONTENCIOSO, 
do programa SIBE-1ª etapa. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev ao TCU pelo Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 que anexa 
informações prestadas no memo PR nº102/08 que apresenta respostas às Determinações 
exaradas pelo TCU no Acórdão 443/2008 relativas ao PMT – Plano de Modernização 
Tecnológica.  

Resultados Obtidos 
A Dataprev em suas considerações informou ao TCU que o Projeto IGEPER foi suspenso em 
31/08/07 porque a sua especificação, na fase em que se encontrava, dependia de informações 
do Projeto AGEPER que ainda não haviam sido definidas pelo INSS. Foi então discutida uma 
nova estratégia para condução do projeto e a sua reativação foi realizada em 01/09/07.  

Quanto ao Projeto CONTENCIOSO, na época de seu planejamento, foi decidido, em comum 
acordo com o INSS, que o projeto não deveria ser iniciado sem que houvesse uma solução 
Enterprise Content Management (ECM) para atendimento aos novos processos do NMG, tais 
como foram concebidos pelo INSS. 

Considerando que o TCU na sua Determinação solicitou uma síntese sobre o que levou à 
desativação dos projetos mencionados, somos de opinião que dentro deste contexto a 
Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 443/2008 - TCU – Plenário - 05 – Suficiência de RH 
9.1.5 - Apresentar manifestação acerca da suficiência, em termos quantitativos e qualitativos, 
dos recursos humanos alocados pelo Consórcio Info-Prev-BR aos projetos do NMG no âmbito 
do contrato nº06/47-2619. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev ao TCU pelo Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 que anexa 
informações prestadas no memo PR nº102/08 que apresenta respostas às Determinações 
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exaradas pelo TCU no Acórdão 443/2008 relativas ao PMT – Plano de Modernização 
Tecnológica.  

Resultados Obtidos 
A Dataprev informa que em 21 de setembro de 2007, foi apresentado ao TCU “Relatório sobre 
a execução do Contrato com o Consórcio INFO-PREV-BR no âmbito do PMT”, que apresenta o 
balanço da execução do contrato Nº 06/47-2.619, incluindo a insuficiência de recursos do 
Consórcio alocados aos projetos, tanto em número quanto em relação à qualidade, para o 
cumprimento dos prazos estabelecidos.  

No “Relatório de Avaliação da Execução do Contrato com o Consórcio INFO-PREV-BR, após o 
acordo de setembro/07” apresentado ao TCU em 19 de março, a insuficiência de recursos do 
Consórcio é novamente destacada. Junto ao ofício PR-0147/2008 que responde a esta 
Determinação são encaminhados os relatórios citados. 

Diante desta exposição de motivos, é nossa opinião que a recomendação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº 443/2008 - TCU – Plenário - 06 - Situação das OS 
9.1.6 - Apresentar quadro atualizado da situação das ordens de serviço emitidas para a Fábrica 
de Software, nos moldes da tabela às fls. 12 do "Relatório sobre a execução do Contrato com o 
Consórcio Info-Prev-BR no âmbito do PMT", elaborado pela DRD em 21/9/2007. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev ao TCU pelo Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 que anexa 
informações prestadas no memo PR nº102/08 que apresenta respostas às Determinações 
exaradas pelo TCU no Acórdão 443/2008 relativas ao PMT – Plano de Modernização 
Tecnológica. 

Resultados Obtidos 
Na documentação encaminhada pelo Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 a Dataprev incorporou 
uma tabela  denominada de Controle de Entregas dos Produtos Contratados nas Ordens de 
Serviço ( páginas 09 a 13 ) do documento incorporado como evidência onde apresenta a 
situação atual das ordens de Serviço. 

Com base na documentação apresentada nosso parecer é de que a Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº443/2008 - TCU – Plenário -07 - Relatórios – Fábrica SW 
9.1.7 - Apresentar cópia dos "Relatórios de Execução do Contrato" da Fábrica de Software. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev ao TCU pelo Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 que anexa 
informações prestadas no memo PR nº102/08 que apresenta respostas às Determinações 
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exaradas pelo TCU no Acórdão 443/2008 relativas ao PMT – Plano de Modernização 
Tecnológica.  

Resultados Obtidos 
A Dataprev informa que foram elaborados dois relatórios de balanço de execução do contrato 
com o Consórcio INFO-PREV-BR, conforme mencionado no item 9.1.5. Os relatórios 
solicitados foram entregues ao TCU por ocasião das reuniões, e se encontram anexados ao 
Ofício  PR nº147/2008 de 23/04/08 direcionado ao TCU. 

Diante do exame da documentação é nosso parecer que a Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº443/2008 - TCU – Plenário - 08 - Atingimento das metas  
9.1.8 - Apresentar medidas adotadas para mitigar ou solucionar os problemas que dificultaram 
o atingimento das metas planejadas, conforme fls. 7 do "Relatório sobre a execução do 
Contrato com o Consórcio Info-Prev-BR no âmbito do PMT", elaborado pela DRD em 21 de 
setembro de 2007. 

Providências Adotadas 
Registro de resposta da Dataprev ao TCU pelo Ofício PR nº147/2008 de 23/04/08 que anexa 
informações prestadas no memo PR nº102/08 que apresenta respostas às Determinações 
exaradas pelo TCU no Acórdão 443/2008 relativas ao PMT – Plano de Modernização 
Tecnológica.  

Resultados Obtidos 
A Dataprev informa que foi implementada uma série de medidas visando habilitar a Dataprev à 
gestão técnica do Contrato nº 06/47-2619. Dentre essas medidas destaca que: 1) Foi criada na 
estrutura da DRD a Coordenação Geral de Projetos de Software, responsável pelo 
acompanhamento e controle do portfólio de projetos de desenvolvimento; 2) Foram 
identificadas necessidades de melhorias nos processos de  desenvolvimento, em constante 
evolução; 3) Técnicos da Dataprev foram treinados no novo paradigma de desenvolvimento 
OO; 4) Está sendo elaborado edital para contratação da consultoria de apoio para evolução do 
grau de maturidade dos processos de desenvolvimento - CMMi 2; 5) Está sendo elaborado 
edital para aquisição de ferramentas de apoio ao desenvolvimento e gerenciamento de projetos 
de software; 6) Foram estabelecidos procedimentos para acompanhamento e controle de 
projetos. 

Diante do conjunto de ações implementadas pela Dataprev objetivando mitigar ou solucionar os 
problemas que dificultaram o atingimento das metas estabelecidas, é nosso parecer que a 
Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

356 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Acórdão nº443/2008 - TCU – Plenário - 09 - Baixo índice de execução 
9.2.1 - Alertar a Dataprev quanto aos baixos índices de execução dos programas SIBE-1ª 
etapa e SIBE-2ª etapa, que apresentam, até dezembro de 2007, percentuais de execução de 
8% e 0%, respectivamente. 

Providências Adotadas 
A nova estratégia definida pela Dataprev para atender ao PMT e o conteúdo do TAC - Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado pela Dataprev e o MPF revela que a recomendação feita 
pela CGU/SFC foi atendida. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev está ciente com relação a execução dos projetos relacionados ao PMT. A evidência 
que comprova tais preocupações reside no fato de que mensalmente a Dataprev vem 
reportando ao TCU por relatórios mensais o andamento dos projetos sob sua responsabilidade 
de desenvolvimento, face determinação contida no Acórdão 1510/2007 onde consta o 
cronograma de desenvolvimento do SIBE.  Mais recentemente em função da emissão do TAC 
pelo MPF do qual a Dataprev é uma das signatárias, foi estabelecido um novo cronograma, 
dependendo a Datapev de decisão do seu cliente INSS para o desenvolvimento da segunda 
etapa do SIBE (SIBE II). Considerando que as ações que dizem respeito a Dataprev foram 
contempladas, é nosso entendimento que a Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº443/2008 - TCU – Plenário - 10 - Atraso - Programas 
9.2.2 - Alertar à Dataprev quanto ao adiamento do prazo de conclusão dos programas CNIS e 
SIBE, que apresentam, até dezembro de 2007, um atraso acumulado de seis e nove meses, 
respectivamente, em relação ao cronograma original do Plano de Modernização Tecnológica 
da Previdência Social - PMT/PS. 

Providências Adotadas 
A nova estratégia definida pela Dataprev para atender ao PMT e o conteúdo do TAC - Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado pela Dataprev e o MPF revela que a Determinação feita 
pelo TCU foi atendida. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev está ciente com relação a execução dos projetos relacionados ao PMT. A evidência 
que comprova tais preocupações reside no fato de que mensalmente a Dataprev vem 
reportando ao TCU por relatórios mensais o andamento dos projetos sob sua responsabilidade 
de desenvolvimento, face determinação contida no Acórdão 1510/2007 onde consta o 
cronograma de desenvolvimento do SIBE.  Mais recentemente em função da emissão do TAC 
pelo MPF, que trata não só da mudança de plataforma tecnológica como também da migração 
e desenvolvimento de sistemas,  documento que a Dataprev é uma das signatárias, prevê o 
tratamento de ambos os sistemas (CNIS E SIBE) para os quais foi definido um novo 
cronograma, que encontra-se sob acompanhamento do próprio TCU pelo Acórdão 1510/2007 
mediante encaminhamento mensal da Dataprev de relatórios informando o andamento dos 
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projetos. Assim sendo, considerando que as ações que dizem respeito a Dataprev foram 
contempladas, é nosso entendimento que a Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão nº443/2008 - TCU – Plenário - 11 - Atraso acumulado no CNIS 
9.2.3 - Alertar à Dataprev quanto ao atraso acumulado no programa CNIS, que fará com que a 
Dataprev deixe de economizar, no período de janeiro a julho de 2008, R$ 6.486.648,00, 
correspondentes a R$ 926.664,00 para cada um dos sete meses de atraso na devolução do 
equipamento CV2. 

Providências Adotadas 
A nova estratégia definida pela Dataprev para atender ao PMT e o conteúdo do TAC - Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado pela Dataprev e o MPF revela que a recomendação feita 
pelo TCU foi atendida. 

Resultados Obtidos 
O Acórdão 1459/2002 emitiu uma Determinação (8.9.3) que já vislumbrava a desmobilização 
do parque computacional Unisys (grande porte/mainframe) tendo como contra-partida a 
instalação de plataformas abertas (microcomputadores) que suportassem novos sistemas. A 
Determinação contextualizada no Acórdão 443/2008 faz em alerta para a Dataprev no sentido 
de que os atrasos no cronograma para desenvolvimento dos novos sistemas e na migração 
das plataformas cronograma traz um forte impacto financeiro mensal. Paralelamente uma nova 
estratégia definida entre a Dataprev e o INSS para a migração de sistemas e de plataforma 
tecnológica e da assinatura do TAC pelo INSS, Dataprev e MPS foram estabelecidos novos 
compromissos claramente definidos para que as Entidades signatárias do documento citado 
cumpram o que ficou ajustado junto ao Ministério Público Federal. Diante dos fatos expostos, a 
Dataprev está ciente dos novos prazos, e pelo teor da Determinação é nosso entendimento 
que a mesma está regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\CGPS 

Situação: Regularizado 

Acórdão TCU nº 561/2003 - Plenário Sigiloso – Diretrizes LDO/2003 
01 - Informação à Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração da efetiva 
Implementação das Diretrizes contidas na LDO/2003. 

Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg informações 
referentes aos contratos e convênios firmados, para fins de adequar os relacionamentos com 
os respectivos programas de trabalho. 

Encaminhar cópia da resposta à solicitação da Subsecretária de Planejamento, Orçamento e 
Administração.para a Coordenação de Auditoria Contábil - COAC.P 

Providências Adotadas 
Com base nas informações contidas no relatório de gestão da empresa, transcrevemos o 
seguinte texto; "A Dataprev enviou os ofícios PR nº 140 e o de nº 141 de 18/08/2003 ao Sr. 
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Claudio S. Altounian - Secretário da Secretária de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União 
e ao Sr. Alvaro Solon de França - Secretário Executivo do MPS, informando a data de 
01/11/2003 para implementação das Diretrizes contidas na LDO/2003. O Departamento de 
Suprimentos - DESU.A, mediante memorando de 079, de 04/03/04, informou que: Viabilizar a 
disponibilização de informações referentes aos contratos  de serviços terceirizados no Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG dependeu de soluções eminentemente 
técnicas. Para implementá-las, o Departamento de Suprimentos recorreu à área competente, 
no caso, a Divisão de Negócios Sistemas Corporativos - DISC.N.Várias dificuldades foram 
encontradas no transcorrer do processo, que geraram a demora da implementação, tais como: 
1) o Manual de Procedimentos, que não estava disponível para os Órgãos não integrantes do 
SISG, que é o caso da Dataprev; 2) a aplicação desenvolvida em tecnologia xml, até então não 
empregada e de pouco domínio por nossos técnicos; 3) durante os trabalhos de 
desenvolvimento o MPOG alterou os procedimentos, disponibilizando um novo manual, o que 
gerou a revisão e alteração de todo o trabalho que já estava desenvolvido, e; 4) a captação de 
dados em bases não estruturadas e com problemas de compatibilidade com os padrões 
exigidos pelo MPOG.Após sanados os problemas acima elencados, a primeira transmissão de 
dados da Dataprev para o SIASG foi realizada em 03/03/2004, sendo determinado que neste 
período de implementação, se realize o acompanhamento permanente pelas áreas envolvidas, 
para a realização da crítica e eventuais ajustes visando a melhoria e o refinamento da 
aplicação."  

Resultados Obtidos 
A recomendação encontra-se atendida conforme informações extraídas do Relatório de Gestão 
da Empresa.  

Setor Responsável: DATAPREV\DAF\DESU.A 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 1098/2002 - 01 - Controle de Acesso aos Sistemas 
Item 8.2.1 - A unificação dos sistemas de controle de acesso em todas as plataformas 
utilizadas pela Previdência (Unisys, Oracle, Unix, Windows, Netware e Pick).    

Providências Adotadas 
A UDCE (Unidade de Desenvolvimento do Ceará ) remeteu evidências que confirmam a 
homologação e implantação do SAA nos sistemas TCE (INSS) e CAND (SPC) .  

Resultados Obtidos 
De acordo com as evidências recebidas, considero o aponte regularizado. Por tratar-se de 
vasta documentação, estas se encontram arquivadas em pasta relativa à Decisão TCU nº 
1098/2002 . Com vistas à eventual certificação, sou favorável à inclusão do SAA em futuras 
atividades da COGI. 

Setor Responsável: DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

Situação: Regularizado 
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Decisão TCU 1098/2002 - 02 - Controle de Acesso aos Sistemas  
Item 8.2.2 - A implantação de cadastro único de servidores ( MPAS, INSS, Dataprev e externos 
), mantidos pelas áreas de recursos humanos e controlados pelo gestor de controle de acesso 
do INSS. 

Providências Adotadas 
A UDCE (Unidade de Desenvolvimento do Ceará ) remeteu evidências que confirmam a 
homologação e implantação do SAA nos sistemas TCE (INSS) e CAND (SPC)  

Resultados Obtidos 
De acordo com as evidências recebidas, considero o aponte regularizado. Por tratar-se de 
vasta documentação, estas se encontram arquivadas em pasta relativa à Decisão nº 
1098/2002. Com vistas à eventual certificação, sou favorável a inclusão do SAA em futuras 
atividades da COGI.   

Setor Responsável: DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 1098/2002 - 03 - Controle de Acesso aos Sistemas 
Item 8.2.3 - A unificação das ferramentas de concessão de acesso e de autorização em um só 
sistema 

Providências Adotadas 
A UDCE (Unidade de Desenvolvimento do Ceará ) remeteu evidências que confirmam a 
homologação e implantação do SAA nos sistemas TCE (INSS) e CAND (SPC) .  

Resultados Obtidos 
De acordo com as evidências recebidas, considero o aponte regularizado. Por tratar-se  de 
vasta documentação, estas encontram-se arquivadas em pasta relativa à Decisão TCU nº 
1098/2002 . Com vistas à eventual certificação, sou favoraáel à inclusão do SAA em futuras 
atividades da COGI. 

Setor Responsável: .DOP AG. INSS - Aguardando decisão do INSS 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 1098/2002 
04 - Controle de Acesso aos Sistemas  

Item 8.2.4 - A obrigatoriedade de utilização do cadastro de servidores nas concessões  de 
acesso, não somente para a concessão de acesso . 

Providências Adotadas 
A UDCE (Unidade de Desenvolvimento do Ceará) remeteu evidências que confirmam a 
homologação e implantação do SAA nos sistemas TCE (INSS) e CAND (SPC)  

Resultados Obtidos 
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De acordo com as evidências recebidas, considero o aponte regularizado. Por tratar-se de 
vasta documentação, estas se encontram arquivadas em pasta relativa à Decisão TCU nº 
1098/2002 . Com vistas à eventual certificação, sou favorável à inclusão do SAA em futuras 
atividades da COGI. 

Setor Responsável: DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 1098/2002 - 05 - Controle de Acesso aos Sistemas 
Item 8.2.5 -- O impedimento da concessão de autorização sem a devida existência de 
permissão para acesso.  

Providências Adotadas 
A UDCE (Unidade de Desenvolvimento do Ceará) remeteu evidências que confirmam a 
homologação e implantação do SAA nos sistemas TCE (INSS) e CAND (SPC). 

Resultados Obtidos 
De acordo com as evidências recebidas, considero o aponte regularizado. Por tratar-se de 
vasta documentação, estas se encontram arquivadas em pasta relativa à Decisão TCU nº 
1098/2002. Com vistas à eventual certificação, sou favorável à inclusão do SAA em futuras 
atividades da COGI.  

Setor Responsável: DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 1098/2002 - 06 - Controle de Acesso aos Sistemas 
Item 8.2.6 - A automatização de procedimento de cancelamento de acessos e autorizações no 
caso de mudança de situação do servidor 

Providências Adotadas 
A UDCE (Unidade de Desenvolvimento do Ceará) remeteu evidências que confirmam a 
homologação e implantação do SAA nos sistemas TCE (INSS) e CAND (SPC).  

Resultados Obtidos 
De acordo com as evidências recebidas, considero o aponte regularizado. Por tratar-se de 
vasta documentação, estas se encontram arquivadas em pasta relativa à Decisão TCU nº 
1098/2002 . Com vistas à eventual certificação, sou favorável à inclusão do SAA em futuras 
atividades da COGI.  

Setor Responsável: DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 1098/2002 - 07 - Controle de Acesso aos Sistemas 
Item 8.2.7 - O impedimento de exibição na tela de transações ou funções às quais o usuário 
não tenha autorização 

Providências Adotadas 
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A solução foi implementada para os usuários de entidades externas da Previdência Social. Em 
muitas aplicações as exigências estão atendidas, permanecem outras situações, cuja solução 
seria extremamente complexa e que o benefício obtido não justifica o ônus administrativo. Por 
fim, em outras aplicações este é um requisito do sistema.   

Resultados Obtidos 
Recomendação atendida pela Dataprev, conforme consta do Rel. de Prestação de Contas e 
Gestão 2003, pág 147, anexo ao Ofício/PR nº 22/2004 de 12/03/2004 encaminhado à CGU/RJ    

Setor Responsável: DOP AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 1098/2002 - 08 - Controle de Acesso aos Sistemas 
Item 8.2.8 - A implementação da rotina de conformidade de operadores, nos moldes da 
existente no sistema SIAFI, conforme já determinado por este Tribunal   

Providências Adotadas 
A UDCE (Unidade de Desenvolvimento do Ceará ) remeteu evidências que confirmam a 
homologação e implantação do SAA nos sistemas TCE (INSS) e CAND (SPC). 

Resultados Obtidos 
De acordo com as evidências recebidas, considero o aponte regularizado. Por tratar-se de 
vasta documentação, estas encontram-se arquivadas em pasta relativa à Decisão TCU nº 
1098/2002 . Com vistas à eventual certificação, sou favorável à inclusão do SAA em futuras 
atividades da COGI.  

Setor Responsável: DOP - Diretoria de Operações e Telecomunicações 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 1098/2002 - 09 - Controle de Acesso aos Sistemas 
Item 8.2.9 - A manutenção de logs de concessão de acesso e de autorização, permitindo 
consultas rápidas.  

Providências Adotadas 
No Relatório Técnico da DIAR.O recebido em 01/07/2003, o processo de extração de 
informações utiliza o modulo SECURE da ferramenta SAFE SECURE. Os arquivos de log são 
armazenados em fitas cartucho e quando necessário, estes arquivos podem ser solicitados à 
área responsável (BDPRODRJ ou BDPRODSP). Quando disponíveis os arquivos, as 
informações são gravadas em CDROM para pesquisas pelos órgãos de controle interno e 
externo. 

Resultados Obtidos 
Com a solução adotada ,no Relatório de Avaliação da Gestão nº114954 de 21/03/2003 a SFC 
considerou atendida a determinação, estando portanto o aponte regularizado.    

Setor Responsável: DOP AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado 
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Decisão TCU 286/98 Plenário – Confronto entre fluxos - Arrecadação 
01 - Fluxos Financeiro e Documental da Arrecadação : Determinado ao INSS e Dataprev que: 
implementem as informações e os procedimentos de confronto entre os fluxos financeiro e 
documental da arrecadação das contribuições previdenciárias. 

Solicitado à Dataprev que informe no prazo de 15 dias, com ciente em 10/12/2003: que 
medidas foram adotadas para dar cumprimento à determinação feita à Empresa contida na no 
item 2.1 Decisão Plenária nº 286/98, esclarecendo se a geração de informações do sistema 
AGUIA para o sistema SCF foi concluída (Diligência constante do Ofício Nº 1774/2003 
SECEX/RJ - 4ª DT de 28/11/2003; processo TC Nº 012.170/2003-8). 

Providências Adotadas 
Foi disponiblizada a integração entre o sistema AGUIA com o SCF. 

Resultados Obtidos 
O DERC informa no memo 075/07 que a integração entre o Sistema AGUIA e o SFC foi 
efetivada atendendo desta forma a determinação feita pelo TCU conforme decisão Plenária sob 
número 286/98, razão pela qual acatamos esta ação como regularizada, regularização da 
pendência, e se julgado necessário e oportuno a COGI ou o TCU fará uma certificação quanto 
a efetividade da integração dos sistemas mencionados. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 287/96 – Plenário - 04 - Processo de Informatização 
O TCU determinou ao INSS que, em conjunto com a Dataprev, tome a seguinte providência: 

- agilize o processo de informatização das unidades de ponta em especial as GRAFS, PAFS e 
Procuradorias Estaduais. 

Providências Adotadas 
O Memorando DERC 007/07, solicita que o aponte, seja apresentado ao TCU para manifesto 
quanto ao seu atendimento. 

Resultados Obtidos 
Em virtude de tratar-se de Decisão TCU de 1996, sugerimos o cancelamento por perda de 
oportunidade visto que na estrutura atual do INSS não existem mais PAF's e GRAF's 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 

Situação: Cancelado 

Decisão TCU 287/96 – Plenário – Estudos - sistemas Arrecadação 
04 - Processo de Informatização: O TCU determinou ao INSS que, em conjunto com a 
Dataprev, tome a seguinte providência:  

Realize estudos em relação aos sistemas voltados para a área de arrecadação, com  o  
objetivo de torná-los eficientes, em especial no que se  refere à  tempestividade  e 
confiabilidade das informações disponibilizadas através dos relatórios e consultas;  
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Providências Adotadas 
O Memo DERC 007/07, solicita que o aponte, seja apresentado ao TCU para manifesto quanto 
ao seu atendimento. 

Resultados Obtidos 
Em virtude de tratar-se de Decisão TCU de 1996, sugerimos o cancelamento por perda de 
oportunidade, visto as diversas modificações ocorridas na estrutura do INSS. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 

Situação: Cancelado 

Decisão TCU 287/96 – Plenário - 01 - Projeto BIA 
 a.1)  listar  as  causas  que levaram a esse desfecho especificando se de ordem técnica, 
gerencial, política, dentre outras;  

a.2)  estimar  os  custos  incorridos durante o período de execução do projeto; 

a.3) esclarecer se a implementação do projeto era ou não necessária; 

a.4) em caso de resposta positiva ou negativa, ao item a.3), identificar os responsáveis pela 
sua interrupção ou pelo seu desenvolvimento. 

Providências Adotadas 
OF PR 111/96. 

Resultados Obtidos 
O TCU, conforme consta da Decisão nº 178/2000 - Plenário, decidiu  considerar satisfatórias as 
justificativas e esclarecimentos apresentados. Há elementos enriquecedores na referida 
Decisão, no sítio www.tcu.gov.br/jurisprudencia, que embasam a mesma. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DEAR.N 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 287/96 – Plenário – Sistema de Gestão da PS - diversos 
02 - Sistema de Gestão da Previdência 

b.1) esclarecer se o desenvolvimento do projeto será executado pela Dataprev ou 
subcontratado; 

b.2) informar  as  previsões  de  dispêndio  no  desenvolvimento  do projeto com a Dataprev, 
contratações de serviços externos e outros; 

b.3) critérios utilizados para composição do grupo de trabalho criado pela Resolução Conjunta 
nº 07, de 10 de maio de 1995, tendo em vista a pequena participação de  representantes  das  
unidades verdadeiramente  de ponta (GRAFS, Postos de Benefícios e Procuradorias 
Estaduais); relativamente  ao  Sistema  de  Gestão  da Previdência, acrescentar na diligência 
junto à Dataprev as seguintes questões: 

c.1) esclarecer as razões para o não envolvimento no projeto do corpo  técnico da empresa (à  
exceção do grupo de 15 Analistas de Brasília recém-contratados); 
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c.2) informar se a manutenção e as novas implementações nos sistemas existentes serão 
executadas normalmente durante o desenvolvimento do projeto; 

c.3) qual o prazo estimado para implementação do sistema. 

Providências Adotadas 
OF PR 111/96 

Resultados Obtidos 
Face ao exposto, os auditores da SFC consideraram estar o item exaurido, cabendo ao TCU o 
seu aceite. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DEAR.N 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU 287/96 – Fluxo da arrecadação previdenciária 
Plenário - 03 - Fluxo da arrecadação previdenciária 

O TCU determinou ao INSS que, em conjunto com a Dataprev, tome as seguintes providências: 
efetue estudos no sentido de criação de banco de dados das Certidões Negativas de Débito - 
CNDs emitidas e disponibilização do mesmo para consulta "on-line"por parte das entidades 
legalmente obrigadas a exigi-las tais como: Juntas Comerciais, Cartórios de Notas e de 
Registro de Imóveis, além de todos os órgãos do Poder  Público encarregados de contratar, de 
modo a inibir as frequentes fraudes  de que o instrumento é objeto; realize estudos em relação 
aos sistemas voltados para a área de arrecadação, com o objetivo de torná-los  eficientes, em 
especial no que  se  refere  à  tempestividade  e confiabilidade  das informações 
disponibilizadas através dos relatórios e consultas; agilize o processo de informatização das 
unidades de ponta em especial as GRAFS, PAFS e Procuradorias Estaduais. 

Promova estudos no sentido de viabilizar, com relação às GRPs sépias recebidas pelos 
agentes arrecadadores: 

d.1) o seu encaminhamento à Dataprev; 

d.2) o seu tratamento por parte da Dataprev com vistas à atualização dos dados cadastrais dos 
contribuintes; 

d.3) a sua utilização como insumo em processo de re-homologação periódica dos agentes 
arrecadadores; 

d.4) a sua utilização como insumo para as fiscalizações; 

d.5) somente à Dataprev para que institucionalize mecanismos de disseminação dos produtos 
desenvolvidos pelas regionais, de modo a uniformizar o atendimento prestado ao INSS e evitar 
múltiplos esforços de desenvolvimento. 

Providências Adotadas 
"A Dataprev informou que o GRPS foi desativado em maio de 1999, sendo substituída pela 
GPS, e que a Resolução PR 2.258/1998 definiu e regulamentou as atribuições de cada 
Diretoria no que se refere à disseminação e desenvolvimento de produtos no âmbito da 
Dataprev." 
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Resultados Obtidos 
Não Comentada 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DEAR.N 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Otimização da utilização dos mainframes 
Determinar à Dataprev que proceda a estudos objetivando a otimização da utilização dos 
mainframes, com projeções futuras dessa utilização, com vistas a evitar problemas no 
processamento de dados . 

Providências Adotadas 
Consideração feita no Relatório SFC 101235 

Resultados Obtidos 
Em face do exposto, a SFC considera estar o item atendido, sendo o seu aceite de 
competência do TCU. 

Setor Responsável: DATAPREV\DOP\DEST.O 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Regularizar relação contratual c/ UNISYS 
Determinar à Dataprev regularize a relação contratual com a UNISYS, por meio de um contrato 
elaborado nos termos das normas vigentes, especificando os serviços a serem prestados e os 
valores envolvidos. 

Providências Adotadas 
A Secretaria Federal de Controle apresentou o Relatório nº 139.817/2003, que trata dos 
exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, praticados no período de 
01/01/2003 a 31/12/2003, sob responsabilidade dos dirigentes da Dataprev. No Relatório a 
SFC considerou que a determinação não mais se aplica, cabendo o aceite do TCU. 

Resultados Obtidos 
O relatório SFC 139.817, considerou que o aponte não mais se aplica. O contrato vigente com 
a Unisys nº 01.0088.2007, possui clausulas mais rígidas e foi elaborado com fundamento art. 
25 inciso I da Lei 8.666/93, e em atendimento às decisões judiciais proferidas nos Autos do 
Agravo de Instrumentos nº 2005.01.00.034526/DF, de Eg. Tribunal Regional Federal. 
Solicitamos a regularização do aponte.  

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DFC\DESU 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Posicionamento hierárq. área segurança 
Determinar à Dataprev, na reestruturação organizacional, atente para o posicionamento 
hierárquico da área de segurança física e lógica de sistemas, que deverá constar em um nível 
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superior, de forma a conter todas as funções de segurança necessárias, estabelecendo em 
consequência, a segregação na execução das mesmas. 

Providências Adotadas 
Criação e definição da CGSI.P 

Resultados Obtidos 
Não Comentada 

Setor Responsável: DATAPREV\DOP 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Fiscalização efetuada no CTRJ.O em 1999 
Determinar à Dataprev que adote as medidas recomendadas pela Auditoria Interna quando da 
fiscalização efetuada no CTRJ.O em 1999, como por exemplo a implementação de um plano 
formal que contenha medidas de contingência e recuperação de processos. 

Providências Adotadas 
O relatório de Auditoria de Gestão de 2001 menciona a Auditoria OS 006/1999, realizada no 
CTRJ.O, e que dos 45 (quarenta e cinco) pontos listados, 43 (quarenta e três) encontravam-se 
regularizados e apenas 2 (dois) encontravam-se em andamento. O ponto 4.02.00.00 – 
Avaliação periódica de Acesso e o ponto 22.01.00.00 – Contrato de Locação de Servidor 
Corporativo NX-4800. Com relação ao primeiro ponto, a unidade informou que a extração das 
informações de log de acesso já vem sendo realizada diariamente desde dezembro de 2001. 
No entanto, quanto à implementação de procedimentos de analise periódica de log’s, históricos 
e audits cuja previsão de implantação era para março de 2002, o Memorando DIAR.O nº 
015/02, de 08/02/02, informou que os eventos relevantes estavam sendo mapeados de forma a 
automatizar o processo de analise de Log’s. A  DIAR.O informou, em  27/12/02, que foram 
implementados os procedimentos de análise de log definidos pelo projeto DAP 12”. (ver 
recomendação 9.1 da Decisão 1.098/2002). 

Em respeito ao segundo ponto, relatório da Auditoria Interna gerado pelo Sistema AUDIN 
referente a OS nº 001/02 informa que o mesmo foi regularizado em 05/03/02. Conforme 
informado no relatório de gestão de 2001 a CS/PR/140/2000 designou um grupo de Trabalho 
para revisar os contratos em vigor com a UNISYS, no tocante às clausulas que estabeleciam 
índices e cálculos de glosas, com abrangência adequada à regularização da ação. A Diretoria 
de Operações e Telecomunicações – DOP encaminhou copia do Relatório Final do Grupo de 
Trabalho e Aditivo de Contrato, como resultado da implementação das ações de regularização 
do ponto.  

Resultados Obtidos 
Auditoria realizada no CTRJ.O, pela OS 06/99, obteve índice de regularização de 100%  dos 
pontos. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DIT 

Situação: Regularizado 
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Decisão TCU Nº 1049/2000 – Automação de procedimentos diários 
Determinar à Dataprev que adote um sistema que prepare automaticamente os procedimentos 
que deverão ser executados diariamente. 

Providências Adotadas 
Regularização conforme consta no Relatório SFC 101235 

Resultados Obtidos 
Segundo a SFC "cabe ao TCU avaliar o seu aceite".  

Setor Responsável: DATAPREV\DOP\DEAP.O 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Controle de acesso aos sistemas: 
Determinar à Dataprev que adote as seguintes medidas quanto ao controle de acesso aos 
sistemas: 

a) implantação do Modelo de Gestão de Segurança definido pelo projeto DAP 12; 

b) efetivação de estudos no sentido de obrigar a confirmação de acesso de usuários, por 
gestor, nos moldes, por exemplo, da Conformidade de Operadores do sistema SIAFI; 

c) implementação das medidas corretivas dos problemas relatados na Resolução/Dataprev nº 
2.246/98. 

Providências Adotadas 
Regularização em função do Relatório SFC 101235 

Resultados Obtidos 
Segundo avaliação da SFC "as deficiências informadas sobre controle  de  acesso  aos  
sistemas  da  Previdência  Social  já foram  regularizados" 

Setor Responsável: DATAPREV\DOP\DERE.O 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Utilização da MDS 
Determinar à Dataprev que informe ao TCU, na próxima Prestação de Contas, a utilização da 
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas-MDS e a situação dos projetos DAP35/99 
(Documentação de Sistemas) e DAP37/99 (Construção e Desenvolvimento de Manuais 
Interativos e Tutoriais para os Sistemas). 

Providências Adotadas 
Comentário de auditoria 

Resultados Obtidos 
No e-mail encaminhado à PR para que o Gabinete do MPAS repassasse as informações à 
SFC, este item foi considerado como "implementado". 
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Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DETI.N 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Descentralização do RADAR 
Determinar à Dataprev que adote com urgência, medidas com vistas a completa implantação 
do Projeto de Descentralização das Bases de Dados da Arrecadação - RADAR, visando 
garantir a segurança dos dados processados e possibilitar a interligação entre os diversos 
níveis do INSS. 

Providências Adotadas 
Memo DEAR nº 113/2002 

Resultados Obtidos 
De acordo com as informações fornecidas pelo DEAR.N, o ponto de auditoria encontra-se 
regularizado. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DEAR.N 
Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Migração dos sistemas em CLIPPER 
Determinar à Dataprev a migração dos sistemas cruciais da Previdência que utilizam a 
linguagem CLIPPER para plataformas mais modernas e integradas que permitam o efetivo 
gerenciamento nas unidades regionais. 

Providências Adotadas 
Memo DEAR.N nº 11/2002 

Resultados Obtidos 
Não Comentada 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DETI.N 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Planejamento p/ implantação de sistemas 
Determinar à Dataprev estabeleça planejamento eficaz para a implantação de sistemas, 
centralizando sua operacionalização, com vistas a evitar incompatilidade de informações entre 
sistemas afins, como o ocorrido entre o SICAD e o SICOB  

Providências Adotadas 
E-mail DCDF.N, de 09/08/2002. 

Resultados Obtidos 
Não Comentada 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DEAR.N 
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Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Rotinas e procedimentos de controle 
Determinar à Dataprev adote rotinas e procedimentos de controle que garantam que todos os 
projetos de segurança lógica dos bancos de dados sigam padrões pré-estabelecidos, de modo 
a atingir os objetivos determinados na política de segurança. 

Providências Adotadas 
Regularização em função do Relatório SFC 101235 

Resultados Obtidos 
De acordo com o referido relatório "em face do exposto, consideramos estar o item atendido, 
sendo o seu aceite de competência do TCU." 

Setor Responsável:  DATAPREV/DOP/DEST.O 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Metodologia avaliação - Bancos de Dados 
Determinar à Dataprev que desenvolva metodologia de avaliação de desempenho dos bancos 
de dados com vistas a eliminar, por exemplo, entraves no processamento e procedimentos de 
consulta e de atualização mal construídos, otimizando sua utilização. 

Providências Adotadas 
E-mail do DEST.O 

Resultados Obtidos 
Não Comentada 

Setor Responsável:  DATAPREV/DOP/DEST.O 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Manter versões anteriores de BD 
Determinar à Dataprev que mantenha versões anteriores das estruturas de BD, histórico de 
alterações e justificativas pertinentes; estabelecer soluções que atendam as necessidades da 
administração de dados e de Sistemas na implementação de estruturas de BD,reduzindo a 
manutenção, eliminando a falta de confiabilidade dos dados e integração entre os aplicativos. 

Providências Adotadas 
Consideração em função do Relatório SFC 101235 

Resultados Obtidos 
Não Comentada 

Setor Responsável:  DATAPREV/DOP/DEST.O 

Situação: Regularizado 
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Decisão TCU Nº 1049/2000 - Modelo conceitual de dados 
Determinar à Dataprev o modelo conceitual de dados deverá ser mantido em arquivo que 
retrate o seu interrelacionamento, adotando rotinas e procedimentos que evitem que as duas 
áreas de administração de dados atuem de forma descoordenada e criem soluções de 
modelagem conflitantes entre si  

Providências Adotadas 
Memo DIAD.N nº 050, de 02/10/2001 

Resultados Obtidos 
Não há considerações feitas pela SFCI. Procuraremos incluir a análise em próximas auditagens 
na área. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DETI.N 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Levantamento modelos estrutura dos BD 
Determinar à Dataprev: 

Realizar levantamento dos modelos de dados que representam a estrutura dos bancos de 
dados no ambiente de grande porte. 

Providências Adotadas 
Memo DNG nº 012, de 14/02/2001. 

Resultados Obtidos 
Verificaremos na próxima auditagem na área. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DETI.N 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 - Pseudo-sistema dentro do Designer 2000 
Determinar à Dataprev que estude a possibilidade de criar um pseudo-sistema dentro do 
Designer 2000 que permitir o acesso somente à leitura da documentação pelas equipes de 
desenvolvimento para que não se perca o controle sobre alterações efetuadas. 

Providências Adotadas 
Memo DIAD.N nº 050, de 02/10/2001. 

Resultados Obtidos 
De acordo com as informações da área, a empresa ofereceu meios de documentação de 
sistemas. Cabe-nos, a cada auditoria, verificar se as equipes de desenvolvimento utilizam as 
ferramentas a sua disposição. 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DETI.N 

Situação: Regularizado 
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Decisão TCU Nº 1049/2000 - Depuração base de dados do CD-IDEIA 
Determinar à Dataprev que envide esforços na depuração na base de dados do CD-IDEIA 
Procuradoria, corrigindo os dados dos seguintes campos: indicador de débito e as datas de 
atualização, do cadastramento, do documento de origem, da fase anterior, da fase atual e de 
inscrição. 

Providências Adotadas 
Consideração em relação ao Relatório SFC 101235 

Resultados Obtidos 
Segundo a SFC, "face ao relatado, consideramos estar o item atendido, sendo o seu aceite de 
competência do TCU." 

Setor Responsável: DATAPREV\DNG\DEAR.N 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 – Aplicação preceitos nos sistemas da PS 
08 - Determinar ao INSS e à Dataprev que aplique os preceitos constantes da Portaria MPAS 
nº 4.494/98 e do Manual para Acesso Lógico aos Sistemas Informatizados da Previdência 
Social . 

Providências Adotadas 
A edição da Portaria 862 de 21 de março de 2001, sobre Segurança da Informação, revogou a 
Portaria 4494/98. Contudo, segundo a DISR - Divisão de Administração e Segurança de 
Redes, independente das definições e regras de negócio estabelecidas e vigentes, atualmente, 
a Dataprev somente atua como gestora do sistema do sistema de dados corporativos 
SDC/ONL, estando os demais sistemas em produção sob gestão do cliente institucional. 

Resultados Obtidos 
A portaria 4.494 foi revogada pela portaria 862 de 21 de março de 2001. Com isto, todas as 
definições que constavam da portaria anterior foram redefinidas para um novo sistema de 
controle de Acesso, hoje SAA, que está homologado sem contudo estar em produção. Hoje o 
SCA ainda é o sistema que administra o controle de acesso nos mainframes. As informações 
obtidas junto a DISR - Divisão de Administração e Segurança de Redes são de que atualmente 
somente o sistema de dados corporativos SDC/ONL está sob gestão indireta da Dataprev uma 
vez que tal sistema mantém 64 tabelas corporativas, estando o controle de acesso a cada uma 
sob gestão do cliente/usuário das mesmas, sem que a Dataprev tenha acesso direto ás 
informações alí residentes. Para os demais sistemas a efetiva gestão sobre o acesso está 
diretamente atribuída aos funcionários designados pelo cliente institucional. Dentro deste 
contexto é nosso entendimento que a Determinação está regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DIT 

Situação: Regularizado 
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Decisão TCU Nº 1049/2000 – Ajustes no SCF 
08 - Determinar ao INSS e à Dataprev que proceda ajustes no Sistema de Controle Financeiro - 
SCF, eliminando os problemas de compatibilização com outros sistemas, com vistas a 
confirmar os valores arrecadados e pagos ao INSS pelos bancos. 

Providências Adotadas 
A analise feita pela CGU em seu relatório nº 174441 fls 72, considera a determinação atendida. 
O Memo DERC nº 066 de 30/08/2007, menciona que a informação de conclusão da solicitação 
foi fornecida pelos responsáveis técnicos daquele Departamento, através do Memo DERC nº 
008 de 07/02/2007.   

Resultados Obtidos 
Somos favoráveis a baixa do aponte uma vez que o mesmo foi avaliado pela CGU e sua 
determinação atendida como demonstra o referido relatório. 

Setor Responsável: DATAPREV\DRD\DERC 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 – Migração de dados da dívida 
08 - Determinar ao INSS e à Dataprev que adotem providências para viabilizar a migração dos 
dados referentes à dívida (administrativa e judicial) contidos no sistema antecessor (ATARE) 
para o Sistema de Registro e Controle de Débitos, Parcelamento e Cobrança - SICOB . 

Providências Adotadas 
Memo DCRJ.N Nº 009/2004, de 25/06/2004 

Resultados Obtidos 
Considero o aponte regularizado uma vez que todas as recomendações foram atendidas,  
conforme demonstra os Memorandos 02/04 e 09/04, da DCRJ.N.. 

Setor Responsável: .DNG AG. INSS - Aguardando decisão do INSS 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 – Dados do novo sistema - DÍVIDA  
08 - Determinar ao INSS e à Dataprev que realizem esforço concentrado para que todos os 
dados referentes à dívida (administrativa e judicial), migrados para o novo Sistema DÍVIDA, 
sejam depurados, eliminando inconsistências e erros porventura existentes. 

Providências Adotadas 
O relatório CGU nº 139817/2003, considerou as fls 12 que as atividades de competência da 
Dataprev já foram concluídas. 

Resultados Obtidos 
Face avaliação da CGU, entender que as atividades de competência da Dataprev terem sido 
concluídas, somos favoráveis a baixa do aponte, ficando o mesmo sujeito a uma certificação da 
Auditoria Interna ou dos controles externos.  

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

373 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Setor Responsável: .DRD AG. TCU - Aguardando decisão do TCU 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 – Gerenciamento informações CNIS 
08 - Determinar ao INSS e à Dataprev que promova o gerenciamento quantitativo e qualitativo 
das informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, de forma a tornar mais 
eficaz sua utilização. 

Providências Adotadas 
Reavaliação das respostas oferecidas pela atual DRD em momento anterior, objetivando 
atender ao disposto no Acórdão 1049/2000. 

Resultados Obtidos 
Em um primeiro momento a DCRJ.N registra no memo 009/2004 de 25/06/2004 que já se 
encontra implantada a rotina de conciliação das informações oriundas do PIS, e que as demais 
rotinas seriam implantadas num futuro próximo.  Posteriormente, um conjunto de medidas 
foram adotadas visando proporcionar uma gestão mais efetiva sobre a base de informações do 
CNIS dando maior qualidade e confiabilidade na sua utilização. Foi concluído o Censo 
Previdenciário conferindo maior qualidade às bases de dados cadastrais do segurado. Está 
totalmente atualizada base de Vínculos e Remunerações. Foram implementadas as novas 
rotinas de atualização da GFIP Única o que garante melhor qualidade na composição das 
bases de dados. Foi implementado  o sistema GFIP WEB, que viabiliza melhor controle de 
recebimento de dados diretamente das fontes. A Dataprev mantém todos os controles 
quantitativos de atualização e crescimento dos cadastros que compõem o CNIS. Diante deste 
contexto, é nosso entendimento que a determinação está regularizada. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DRD\DECS 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1049/2000 – Migração de dados da dívida 
08 - Determinar ao INSS e à Dataprev que adotem providências para viabilizar a migração dos 
dados referentes à dívida (administrativa e judicial) contidos no sistema antecessor (ATARE) 
para o Sistema de Registro e Controle de Débitos, Parcelamento e Cobrança - SICOB . 

Providências Adotadas 
O Ofício PR/052/2004, encaminhou Memorando DCRJ.N 009 de 25/06/2004, que informou: " 
Os dois últimos parcelamentos citados no Memo DCRJ.N nº 002/04 de 12/02/2004, já forma 
migrados, encerrando a pendência existente." 

Resultados Obtidos 
Como o Memorando DCRJ.N 009/2004, encaminhou resposta contendo informações de que os 
últimos parcelamentos foram migrados, somos favoráveis a baixa do aponte. 

Setor Responsável: DRD AG. INSS - Aguardando decisão do INSS 

Situação: Regularizado 
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Decisão TCU Nº 1.459/02 – Contatos UNYSIS 
08 - Contratos 01.0397.99, 01.0398.99 e 01.0399.99 firmados com a UNISYS 

Renegociar no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (Acordão TCU nº 85/2003) os 
Contratos nos 01.0397.99 e 01.0398.99 e 01.0399.99, tendo em vista o princípio da 
supremacia do interesse público. Caso não obtenha sucesso, rescindir unilateralmente os 
respectivos contratos. 

Providências Adotadas 
Conforme Memo CGMS 013/2007 o contrato vigente entre Dataprev e Unisys e 01.0088.2007. 

Resultados Obtidos 
Como o contrato 01.0088.2007 entre Dataprev e Unisys foi assinado em 02 de abril de 2007, 
concluímos que o aponte pode ser baixado. 

Setor Responsável: DATAPREV\DFC 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1.459/02 – Contratos UNYSIS 
08 - Contratos 01.0397.99, 01.0398.99 e 01.0399.99 firmados com a UNISYS 

Encaminhar a esta Corte de Contas, no prazo de 380 (trezentos e oitenta) dias (Acórdão TCU 
Nº 85/2003),  as justificativas de preços para os Contratos nos 01.0397.99 e 01.0398.99 e 
01.0399.99, em obediência ao inciso III do Parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, que 
deverão contemplar o resultado da renegociação mencionada no item 8.1.1, bem como o 
confronto dos preços renegociados com os preços levantados pelos Relatórios mencionados 
no item anterior.  

Providências Adotadas 
A CGURJ  no Relatório 114.594, considerou a determinação 8.1.2 da Decisão nº 1459/02 como 
atendida, conforme informação encaminhada pela Dataprev "a contraproposta da Unisys não 
correspondeu às expectativas da Dataprev, o que levou a Direção da Empresa a determinar o 
ingresso em juízo para proteger a Empresa quanto a : pagar o valor indevido, manter 
condições contratadas e apurar o efetivo valor objeto de desequilíbrio do contrato de forma 
imparcial por perícia judicial.", consequentemente nos seus Relatórios subsequentes não se fez 
mais referência ao aponte.  

Resultados Obtidos 
Devido os motivos expostos o ponto está sendo regularizado. 

Setor Responsável: .DFC AG. JUDICIÁRIO - Aguardando decisão do Judiciário 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1.459/02 –  Contratos UNYSIS 
08 - Contratos 01.0876.97 e 01.0397.99 firmados com a UNISYS 
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Encaminhar justificativa a esta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, em obediência 
ao inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, para o reembolso integral de 
encargos iniciais dos Contratos nos 01.0876.97 e 01.0397.99.  

Providências Adotadas 
A CGURJ em seu Relatório 114594, concluiu que, a determinação 8.1.3 referente a Decisão nº 
1459/02, "embora pendente de implementação, observamos que a Dataprev está buscando a 
redução dos valores contratados, inclusive judicialmente". Esta conclusão  é proveniente das 
seguintes informações encaminhadas pela Dataprev "A Empresa vinha negociando a 
devolução dos ônus de equipamento devolvido antes de 5 anos de uso e a transferência da 
propriedade de hardware ao final dos contratos, para garantir o uso por pelo menos 5 anos. A 
Empresa está disciplinando que doravante o reembolso de ônus iniciais integralmente só é 
cabível se há a transferência de propriedade ou perspectiva de ficar com o equipamento em 
uso por menos 5 anos, que é o prazo para depreciação legal  deste tipo de equipamento, 
inclusive por observar o uso dos equipamentos por maiores períodos. Esta questão financeira 
também será objeto de avaliação judicial." Apesar  dessa determinação ter sido  considerada 
pendente de implementação, essa não foi mais objeto de avaliação nos Relatórios, 
subsequentes, da CGURJ. 

Resultados Obtidos 
Entendo que o ponto deve ser regularizado e aguardar uma nova avaliação numa auditoria 
futura. 

Setor Responsável: DFC AG. JUDICIÁRIO - Aguardando decisão do Judiciário 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1.459/02 - 09 - Decisão TCU nº1.459/02  
Encaminhar a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da 
compensação, em faturas do Contrato nº 01.0397.99, do valor de R$ 52.658,72, devidamente 
atualizado e acrescido dos juros de mora a partir de 30/06/1997, na qual foi lançado em 
duplicidade o referido valor, como se deduz do confronto da memória de cálculo contida na AP 
nº 10117/97 com o item 151 do Relatório da Comissão de Sindicância constituída pela 
Resolução nº 2416/2001. 

Providências Adotadas 
Encaminhado ao TCU comprovação da compensação. 

Resultados Obtidos 
Atendida a determinação. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR - DATAPREV\DAF 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1.459/02 - 09 - Decisão TCU nº1.459/02 
8.9.3 no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, encaminhe ao Tribunal, para fins de 
acompanhamento, um projeto de migração de seus sistemas e bases de dados para 
plataforma aberta, que seja factível e que contemple, dentro outros, os recursos humanos e 
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financeiros envolvidos e suas origens, um cronograma de ações ou etapas a realizar, os prazos 
para conclusão de cada etapa, um plano de desmobilização dos equipamentos de grande porte 
Unisys, indicando quando cada equipamento será devolvido à empresa, um plano de 
contratação de novos hardware e software para operação em plataforma aberta, bem como 
outras informações consideradas necessárias, manifestando-se acerca da possibilidade de 
implantação desse projeto. 

Providências Adotadas 
A nova estratégia definida pela Dataprev para atender ao PMT e o conteúdo do TAC - Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado pela Dataprev e o MPF revela que a Determinação feita 
pelo TCU foi atendida. 

Resultados Obtidos 
A Dataprev a partir de uma Determinação do Acórdão 1510/2007 vem mensalmente desde 
setembro de 2007 informando ao TCU o andamento dos projetos em desenvolvimento e sobre 
a mudança da plataforma tecnológica, além de participar de reuniões com o próprio TCU dando 
ciência das ações em curso. Neste documento constam todas as informações requeridas na 
Determinação referenciada. Mais recentemente a Dataprev assinou como co-signatária o TAC - 
Termo de Ajustamento de Conduta onde, face nova estratégia adotada para cumprir o PMT 
foram estabelecidos novos prazos para desmobilização do atual parque tecnológico para a 
adoção de um parque com plataforma aberta.  Desta forma diante das evidências analisadas 
somos de opinião que as ações que dizem respeito a Dataprev foram contempladas, e que a 
Determinação foi atendida. 

Setor Responsável: DATAPREV\PR\DIT 

Situação: Regularizado 

Decisão TCU Nº 1.459/02 – Devolução de parcelas de encargos 
09 - Devolução de parcela dos encargos iniciais reembolsados 

Encaminhar a esta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze)dias, informações acerca do 
desenvolvimento e do resultado das negociações com vistas à devolução de parcela dos 
encargos iniciais reembolsados, sob a égide do Contrato nº 01.0061.97, bem como 
esclarecimentos quanto aos critérios e parâmetros utilizados para calcular o valor da parcela a 
ser devolvida, acompanhados de memória de cálculo e comprovante da referida devolução. 

Providências Adotadas 
A CGURJ em seu Relatório 114594, concluiu que, a determinação 8.1.3 referente a Decisão nº 
1459/02, "embora pendente de implementação, observamos que a Dataprev está buscando a 
redução dos valores contratados, inclusive judicialmente". Esta conclusão  é proveniente das 
seguintes informações encaminhadas pela Dataprev  "A Empresa vinha negociando a 
devolução dos ônus de equipamento devolvido antes de 5 anos de uso e a transferência da 
propriedade de hardware ao final dos contratos, para garantir o uso por pelo menos 5 anos. A 
Empresa está disciplinando que doravante o reembolso de ônus iniciais integralmente só é 
cabível se há a transferência de propriedade ou perspectiva de ficar com o equipamento em 
uso por menos 5 anos, que é o prazo para depreciação legal  deste tipo de equipamento, 
inclusive por observar o uso dos equipamentos por maiores períodos. Esta questão financeira 
também será objeto de avaliação judicial." Apesar dessa determinação ter sido considerada 
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pendente de implementação, essa não foi mais objeto de avaliação nos Relatórios, 
subsequentes, da CGURJ. 

Resultados Obtidos 
Entendo que o ponto deve ser regularizado por ter atendido a recomendação e por não ter sido 
mais objeto de avaliação nos relatórios subsequentes da CGURJ. 

Setor Responsável: .DFC AG. JUDICIÁRIO - Aguardando decisão do Judiciário 

Situação: Regularizado 

 

 

12. Atos de admissão, desligamento, concessão de 
aposentadoria e pensão praticados no exercício, nos termos 
do art. 7º da IN/TCU n° 55/2007. 

 

 

ATOS QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC 
Quantidade 

Admissão 519 467 

Desligamento 143 98 

Aposentadoria - - 

Pensão - - 
Admissão e Desligametos: a variação corresponde a contratação de Ad Nutum e Jovem Aprendiz que 
não são necessários incluídos no SISAC. 
 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

378 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

13. Registros atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV.  
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que o item 13 (treze) da Parte A – Conteúdo Geral do Relatório de Gestão – do 
Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 100 de 07 de outubro de 2009, não se aplica a 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev, por sua natureza de 
empresa pública não dependente de transferência de recursos financeiros do Tesouro Nacional 
de qualquer espécie e não ser integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, conforme 
descrita a seguir: 
 

“Art. 19.  Os órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
deverão disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG e no 
Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parcerias - SICONV, 
respectivamente, informações referentes aos contratos e aos convênios firmados, com a 
identificação das respectivas categorias de programação.” 
“§ 1o  Os convênios, contratos de repasse ou termos de parceria, celebrados a partir de 1o de 
julho de 2008, deverão ser registrados, executados e acompanhados no SICONV.” 
“§ 2o  Os órgãos e entidades que decidirem manter sistemas próprios de controle de convênios, 
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, celebrados até 30 de junho de 2008, e de contratos 
deverão providenciar a transferência eletrônica de dados para o SIASG, mantendo-os atualizados 
mensalmente.” 
“§ 3o  O concedente deverá manter atualizados e divulgar na internet os dados referentes à 
execução física e financeira dos contratos, cujo valor seja superior ao limite estabelecido no art. 
23, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, celebrados pelo convenente no 
âmbito dos convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados até 30 de junho de 
2008, podendo a referida atualização ser delegada ao convenente.” 
“§ 4o  O pagamento dos bens e serviços contratados diretamente pelos órgãos e entidades dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, no âmbito dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, dependerá de prévio registro dos respectivos contratos 
no SIASG, ou nos sistemas próprios, devendo, neste último caso, ser efetuada a transferência 
eletrônica de dados na forma do § 2o deste artigo.” 
 “§ 5o  As entidades constantes do Orçamento de Investimento deverão providenciar a 
transferência eletrônica de dados relativa aos contratos firmados para o SIASG, de acordo com 
normas estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.” 

 
Todavia, embora não haja a obrigatoriedade da referida publicação,durante todo o 
exercício de 2009, foram realizados inúmeros testes a fim de viabilizar a publicação no 
SIASG das informações relativas aos contratos firmados pela Dataprev, que por 
divergência nas regras de negócios, somente neste abril/2010, foi possível com 
sucesso realizar o envio das informações. 
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14. Outras informações consideradas, pelos responsáveis, 
relevantes para demonstrar a conformidade e o 
desempenho da gestão. 

 

Não houve ocorrência no período. 

 

 

15. Informações contábeis da gestão.  
 

 

15.1. Declaração do contador responsável pela unidade 
jurisdicionada atestando que os demonstrativos contábeis 
(Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a 
Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei 
n.º 4.320, de 17 de março de 1964) e o demonstrativo 
levantado por unidade gestora responsável - UGR (válido 
apenas para as unidades gestoras não-executoras) refletem 
a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial 
da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão. 

 

 

Não se aplica. 
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15.2. Publicação dos Demonstrativos Contábeis no Diário Oficial 
da União nos Termos da Lei. 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro que o Relatório de Administração e as demais Informações Contábeis apresentadas na 
Prestação de Contas Ordinárias – Relatório de Gestão – Exercício 2009 da Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev: 

 

• Foram elaborados de acordo com a legislação vigente aplicável a sua natureza 
jurídica – Empresa Pública, não dependente. 

• Foram aprovados – com registro em ata – pelos Conselhos de Administração e 
Fiscal. 

• Devem ser publicados oportunamente nos termos da Lei no Diário Oficial da 
União. 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2010. 

 

 
 

 
 

15.3. Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, 
incluindo as notas explicativas. 
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 
BALANÇO PATRIMONIAL  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 COMPARATIVO COM 2008        (Em milhares de R$)
ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

  2009 2008   2009 2008
CIRCULANTE   CIRCULANTE   
DISPONIBILIDADES      
  Caixa e Bancos  2.419 1.321   Fornecedores  97.544 37.555
  Aplicações Financeiras  107.068 265.269   Contas a Pagar  21.890 -
     Salários e Encargos  34.636 17.963
  Total das Disponibilidades  109.487 266.590   Provisões p/ Encargos 

Trabalhistas 
 46.188 36.478

     Provisões Contingências 
Trabalhistas 

 26.999 17.960

CLIENTES     Impostos e Taxas a Recolher  16.942 11.198
  Faturas a Receber  242.922 184.334   Déficit Técnico Contratado  30.560 48.065
     Juros Cap. Próp e Dividendos 

Propostos 
 2.878 18.360

  Total de Clientes  242.922 184.334   Provisão p/ Participação de 
Empregados 

 335 4.709

     Outros Débitos  8.068 6.099
ESTOQUES   TOTAL PASSIVO CIRCULANTE  286.040 198.387
  Materiais de Produção  858 929    
  Materiais de Expediente  38 33    
  Total dos Estoques  896 962    
      
OUTROS CRÉDITOS   NÃO CIRCULANTE   
  Contas a Receber 

Empregados 
 4.757 4.018    

  Adiantamentos a Terceiros  428 1.583   Provisão Contingências 
Trabalhistas 

 35.260 41.016

  Contas a Receber 
Convênios 

 2.232 908   Provisão Contingências Fiscais / 
Cíveis 

 15.626 14.524

  Impostos a Recuperar  42.280 19.600   Débitos Fiscais Parcelados  - 1.678
  Valores Recuperáveis  2.119 1.862   Déficit Técnico Contratado  187.364 204.513
  Outras Contas a Receber  6.754 6.465    
  Total de Outros Créditos  58.570 34.436 TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE  238.250 261.731
DESP. EXERC. SEGUINTES      
   Despesas Antecipadas  1.921 1.644    
      
  Total Desp. Exerc. Seguintes  1.921 1.644    
    PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
TOTAL ATIVO CIRCULANTE  413.796 487.966     
      Capital Social  130.000 100.000
NÃO CIRCULANTE         
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      Reservas de Capital  1 1 
  Prov. Imp. Renda Diferido  74.907 83.322      
  Prov. Contr. Social Diferida  26.992 30.004   Reservas de Lucros  74.292 95.051 
  Depósitos Judiciais  4.802 4.853     
  Empréstimos Compulsórios  42 42     
  Títulos e Valores Mobiliários  447 383     
TOTAL REALIZ. LONGO 
PRAZO 

 107.190 118.604 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO  204.293 195.052 

  IMOBILIZADO  189.375 37.253     
  INTANGÍVEL  18.222 11.347      
TOTAL ATIVO NÃO 
CIRCULANTE 

 314.787 167.204     

TOTAL DO ATIVO  728.583 655.170 TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO  728.583 655.170 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 COMPARATIVO COM 2008 
(Em milhares de R$)

  2009  2008
   (Reclassificado)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA    
  Serviços Prestados 665.812  581.822
    
DEDUÇÕES DA RECEITA  BRUTA    
  Impostos Incidentes s/ Vendas   
  ISS (32.976)  (28.693)
  PASEP (10.901)  (9.458)
  COFINS (50.210)  (43.564)
   
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 571.725  500.107
  Custos dos Serviços Prestados (461.288)  (376.017)
     
LUCRO BRUTO 110.437  124.090
     
RECEITAS (DESPESAS)  OPERACIONAIS    
  Honorários da Diretoria (1.346)       (1.039)
  Despesas Administrativas (77.273)  (65.757)
   
  Receitas (Despesas) Financeiras 4.585  (1.037)
  Receitas Financeiras 31.184  46.938
  Despesas Financeiras (26.599)  (47.975)
   
 Outras Receitas (Despesas) Operacionais (12.856)  60.594
  Outras Receitas Operacionais 12.832  72.378
  Outras Despesas Operacionais (25.688)  (11.784)
   
  Provisão para Participação de Empregados  -  (4.598)
     
LUCRO OPERACIONAL 23.547  112.253
    
   
    
LUCRO ANTES DO IMP. DE RENDA E DA CONTR. SOCIAL 23.547  112.253
   
   
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA  E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    
  Imposto de Renda Diferido (8.415)  (3.504)
  Contribuição Social Diferida (3.013)  (1.261)
  Imposto de Renda -  (22.121)
  Contribuição Social -  (8.062)
   
   
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 12.119  77.305
   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  ( MÉTODO INDIRETO ) 

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 COMPARATIVO COM 2008   (Em milhares de R$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2009  2008 
Lucro líquido do exercício: 12.119  77.305 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido oriundo das (aplicado nas)    
atividades  operacionais:    
Imposto de renda e contribuição social diferidos 11.428  4.765 
Depreciações / Amortização 16.148  9.261 
Provisões constituídas (3.900)  1.709 
Atualização do déficit técnico contratado ( Passivo Atuarial ) 22.053  36.578 
Resultado das baixas do imobilizado 8.475  243 
Reversão de provisões -  (57.124) 
Outros (5)  - 
Variações nos ativos e passivos operacionais    
(Aumento) redução do contas a receber de clientes (58.588)  227.947 
(Aumento) redução dos estoques 66  (625) 
(Aumento) redução do contas a receber de empregados (738)  366 
(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros 1.155  (97) 
(Aumento) redução do contas a receber convênios (1.324)  (34) 
(Aumento) redução dos impostos a recuperar (22.680)  (7.928) 
(Aumento) redução de valores recuperáveis (256)  100 
(Aumento) redução de outras contas a receber (290)  (6.450) 
(Aumento) redução de depósitos judiciais 50  (1.337) 
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários (65)  31 
(Aumento) redução de despesas antecipadas (277)  (79) 
Aumento (redução) de fornecedores 59.988  9.758 
Aumento (redução) de contas a pagar 21.889  - 
Aumento (redução) de salários e encargos 16.673  (3.667) 
Aumento  (redução) de impostos e taxas a recolher 5.744  (3.947) 
Aumento (redução) de provisão para imposto de renda -  - 
Aumento (redução) de outros débitos 1.969  545 
Aumento (redução) de juros s/ capital próprio e dividendos (15.482)  10.295 
Aumento (redução) provisão para participação no resultado ( PLR ) (4.374)  2.743 
Aumento (redução) déficit técnico contratado (curto prazo) (21.470)  - 
Aumento (redução) provisão p/ reclamações trabalhistas (curto prazo) 9.039  1.609 
Aumento  (redução) provisão p/ encargos trabalhistas 9.710  2.965 
Aumento  (redução) débitos fiscais - parcelamento (1.678)  (14.052) 
Aumento (redução) provisão para litígios cíveis (longo prazo) (753)  - 
Aumento (redução) déficit técnico contratado (longo prazo) (35.237)  - 
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 29.389  290.880 
    
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    
Aquisição de imobilizado (172.357)  (15.671) 
Aquisição de intangível (11.258)  (9.730) 
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (183.615)  (25.401) 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    
Empréstimos e Financiamentos -  - 
Juros sobre o Capital Próprio (2.671)  (8.507) 
Dividendos propostos (207)  (9.583) 
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (2.878)  (18.360) 
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES (157.104)  247.119 
Saldo das disponibilidades    
No início do exercício 266.590  19.471 
No fim do exercício 109.486  266.590 
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES (157.104)  247.119 
DIVULGAÇÃO SUPLEMENTAR DE INFORMAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA    
Caixa pago durante o exercício referente a:    
Juros de empréstimos e financiamentos -  - 
Imposto de renda e contribuição social -  30.183 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 COMPARATIVO COM 2008 
             (Em milhares de R$)

 2009 % 2008 % 
1 – RECEITAS 678.191  653.800  
     1.1 – Receitas de serviços prestados 665.812  581.822  
     1.2 – Outras receitas operacionais 12.379  14.854  
     1.3 – Reversão de provisões -  57.124  
     
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 165.654  138.676  
     2.1 – Custos de produtos e serviços vendidos 137.681  125.589  
     2.2 – Materiais consumidos 2.477  2.779  
     2.3 – Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais 17.024  10.024  
     2.4 – Perda na realização de ativos 8.472  284  
      
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO 512.537  515.124  
     
4 – DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 16.148  9.261  
     
5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 496.389  505.863  
     
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 30.941  47.142  
     6.1 – Resultado de equivalência patrim.  dividendos de invest. avaliado ao 
custo 

16  161  

     6.2 – Receitas financeiras  30.800  46.867  
     6.3 – Aluguéis e royalties 125  114  
      
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 527.330  553.005  
     
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 527.330 100,00 553.005 100,00 
     8.1 – Pessoal 316.227  260.714  
              8.1.1 – Remuneração direta 245.439 46,54 193.119 34,92 
              8.1.2 – Benefícios 51.386 9,74 48.909 8,84 
              8.1.3 – FGTS 19.402 3,68 18.686 3,38 
     
     8.2 – Impostos, Taxas e Contribuições 169.329  164.974  
              8.2.1 – Federais 135.586 25,71 135.547 24,51 
              8.2.2 – Municipais 33.743 6,40 29.427 5,32 
     
     8.3 – Remuneração de capitais de terceiros 29.655  50.012  
              8.3.1 – Juros 26.599 5,04 47.929 8,67 
              8.3.2 – Aluguéis 3.056 0,58 2.083 0,38 
     
     8.4 – Remuneração de capitais próprios 12.119  77.305  
              8.4.1 – Juros sobre o capital próprio 2.671 0,51 8.507 1,54 
              8.4.2 – Dividendos 207 0,04 9.853 1,78 
              8.4.3 – Lucros retidos  9.241 1,75 58.945 10,66 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Dataprev 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 

(Valores expressos em milhares de reais) 
 

Reservas de Capital Reservas de Lucros 

 
Capital 
Social 

Realizado
Incentivos 

Fiscais 
Subvenção

de Bens 
Reserva 

Legal 

Reserva de 
Retenção de 

Lucros 

Amparo ao 
Imobilizado 

Técnico 

Lucros 
Prejuízos 

Acumulados 
Total 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007  100.000 - 1 4.335 19.357 12.414 - 136.107 
Lucro líquido do exercício   -   -    -  -   - -             77.305 77.305 
Transferências - - - 3.865 44.064 11.016 (58.945) - 
Juros sobre capital próprio  -  -  -  -  - - (8.507) (8.507) 
Dividendos propostos  -  -  -  -  - - (9.853) (9.853) 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 100.000 - 1 8.200 63.421 23.430 - 195.052 
Lucro líquido do exercício   -   -    -  -   - - 12.119 12.119 
Transferências 30.000 - - 606 (23.093) 1.728 (9.241) - 
Juros sobre capital próprio  -  -  -  -  - - (2.671) (2.671) 
Dividendos propostos  -  -  -  -  - - (207) (207) 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 130.000 - 1 8.806 40.328 25.158 - 204.293 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS  
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 
 

Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma 

 

 

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A empresa foi criada segundo a Lei n.º 6.125, de 04 de novembro de 1974, alterada pela MP 
n.º 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e constituída através do Decreto n.º 75.463 de 10 de 
março de 1975, como Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, 
patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. Em 12 de maio de 2000, foi aprovado 
o Estatuto Social por intermédio do Decreto n.º 3.457, tendo sido alterado pelo Decreto n.º 
4033, de 26 de novembro de 2001, mudando a denominação da empresa de Empresa de 
Processamento de Dados da Previdência Social para Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e filial regional na cidade 
do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. A Dataprev tem por objetivo estudar e viabilizar 
tecnologias de informática na área de previdência e assistência social, compreendendo 
sistemas operacionais e equipamentos de computação, a prestação de serviços de 
processamento e tratamento de informações, bem como o desempenho de outras atividades 
correlatas. Podendo prestar serviços a terceiros sem prejuízo de suas atividades principais e 
em harmonia com a política governamental. 

 

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
 

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais (exceto quando 
mencionado de outra forma) e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, a partir das diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6404/76, com as 
alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, as quais foram mensuradas e 
registradas pela empresa com base nos seguintes pronunciamentos contábeis emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, relacionados ao processo 
de convergência contábil internacional para a elaboração das demonstrações financeiras de 31 
de dezembro de 2010: 

 

• CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, aprovado pela 
Deliberação CVM nº 527, de 1 de novembro de 2007; 

• CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, aprovado pela Deliberação 
CVM nº 547, de 13 de agosto de 2008; 
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• CPC 04 – Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação CVM nº 553, de 12 de 
novembro de 2008; 

• CPC 05 – Divulgação sobre partes Relacionadas, aprovado pela Deliberação 
CVM nº 560, de 11 de dezembro de 2008; 

• CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, aprovado pela 
Deliberação CVM nº 555, de 12 de novembro de 2008; 

• CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, aprovado pela Deliberação 
CVM nº 557, de 12 de novembro de 2008; 

• CPC 12 – Ajuste a Valor Presente, aprovado pela Deliberação CVM nº 564, de 
17 de dezembro de 2008; 

• CPC 13 – Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 
449/08, aprovado pela Deliberação CVM nº 565, de 17 de dezembro de 2008; 

• CPC 14 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e 
Evidenciação, aprovado pela Deliberação CVM nº 566, de 17 de dezembro de 
2008. 

 

 

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

As principais práticas contábeis estão descritas a seguir: 

 

1. Disponibilidades 
As disponibilidades incluem, caixa, saldos bancários positivos em contas bancárias e 
aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar da data do balanço, e 
com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificados na categoria 
de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses 
investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço. Sendo 
que as aplicações financeiras são efetuadas no Banco do Brasil S.A., nos termos da 
legislação específica para empresas estatais, emanada do Decreto-lei n.º 1.290, de 03 de 
dezembro de 1973, Resolução do Banco Central n.º 3.284 de 25 de maio de 2005, e 
legislação subsequente; 

 

2. Faturas a receber 
As Faturas a receber estão apresentadas de acordo com os valores de realização; 

 

3. Estoques 
Os materiais em almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição, que não 
excede o preço de mercado; 
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4. Imobilizado 
O ativo imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção 
atualizado monetariamente com base na legislação em vigor até 31 de dezembro de 1995 
e deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método 
linear, com base em taxas que contemplam a vida útil-econômica dos bens. O valor 
contábil líquido do ativo imobilizado não excede ao seu valor recuperável; 

 

5. Intangível 
O ativo intangível está registrado pelo custo de aquisição ou formação, deduzido das 
amortizações acumuladas; 

 

6. Contingências trabalhistas 
As contingências trabalhistas são provisionadas e registradas no passivo circulante pelo 
valor dos processos concluídos de forma desfavorável para a empresa. Os demais 
processos são provisionados e registrados no passivo não circulante pelos valores dos 
riscos de perdas estimadas pela administração, com base nas informações prestadas 
pela Coordenação Geral de Consultoria Jurídica; 

 

7. Benefícios a empregados 
Os compromissos atuariais decorrentes das operações da Sociedade de Previdência 
Privada Complementar da Dataprev – PREVDATA são reconhecidos pelo regime de 
competência consoante o que determina o Pronunciamento Técnico CPC nº 33 – 
Benefícios a Empregados, aprovado pela Deliberação CVM nº 600 de 07 de outubro de 
2009 e com base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente; 

 

8. Imposto de renda e contribuição social diferidos 
O imposto de renda (IR) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) diferido, são 
calculados com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das 
demonstrações financeiras, em função de prejuízos fiscais, bases negativas e das 
diferenças intertemporais; 

 

9. Imposto de renda e contribuição social correntes 
O imposto de renda (IR) é calculado pelo regime de apuração do lucro real anual, sendo 
utilizada a alíquota de 15% e adicional de 10% sobre o excedente de R$ 240.000,00 do 
lucro real. A contribuição social s/o lucro líquido (CSLL) é calculada aplicando-se a 
alíquota de 9% sobre o lucro ajustado;  
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10. Imposto sobre serviços de qualquer natureza 
O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) está registrado pelo regime de 
competência, tendo como base de cálculo o preço do serviço, sendo utilizadas alíquotas 
que variam de 2% a 5%, de acordo com o serviço prestado e o município em que se deu 
o fato gerador;  

 

11. Contribuição para o financiamento da seguridade social e Formação do 
patrimônio do servidor público 

A contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) e formação do 
patrimônio do servidor público (PASEP) estão registradas pelo regime da cumulatividade 
e da não-cumulatividade, sendo  aplicada sobre a base de cálculo as alíquotas de 3% e 
7,6% para apuração da COFINS e de 0,65% e 1,65% para apuração do PASEP;  

 

12. Uso de estimativas  
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a administração da Dataprev faça o registro de certas 
transações que afetam os ativos e passivos e as receitas e despesas, com base em 
estimativas, bem como a divulgação de informações sobre dados de suas demonstrações 
financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações podem diferir dessas 
estimativas, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes. As principais 
estimativas relacionadas às demonstrações financeiras utilizadas pela Dataprev referem-
se ao registro da provisão para contingências trabalhistas, fiscais e cíveis, provisão para 
participações nos lucros ou resultados e realização dos impostos e contribuições sociais 
diferidos;  

 

13.  Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 
Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes quando sujeitos à variação 
monetária por força de legislação ou cláusulas contratuais, estão registrados e corrigidos 
com base em índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os valores 
atualizados até a data das demonstrações financeiras; e 

 

14.  Apuração do resultado 
Na apuração do resultado as receitas e despesas são reconhecidas e registradas 
segundo o regime contábil de competência de cada exercício apresentado. 
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NOTA 4 – FATURAS A RECEBER 
 

Os saldos das contas a receber podem ser apresentados como segue: 

 

Descrição 2009 2008 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 127.149 85.251
Receita Federal do Brasil – RFB 27.844 17.334
Ministério da Previdência Social – MPS 4.172 3.905
Encargos s/faturas recebidas c/atraso 75.715 71.886
Outros 8.042 5.958

Total 242.922 184.334

 

Em 19 de dezembro de 2008 a empresa assinou Contrato de Prestação de Serviços com o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o de nº 86/2008, com vigência de 12 meses, sendo 
prorrogado através do 1º Termo Aditivo, por mais um ano, com vigência até 21 de dezembro de 
2010. 

Em 24 de dezembro de 2008, foi assinado Contrato de nº 39/2008 com o Ministério da 
Previdência Social – MPS, com vigência de 12 meses, sendo prorrogado através do 1º Termo 
Aditivo, por mais um ano, com vigência até 23 de dezembro de 2010. 

Em 02 de janeiro de 2009 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços com a Receita 
Federal do Brasil – RFB, o de nº 01/2009, com vigência até 31 de outubro de 2009, o mesmo 
foi prorrogado por mais um ano através do 1º Termo Aditivo, com vigência até 31 de outubro de 
2010. 

Em 01 de fevereiro de 2007 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços com o Ministério 
do Trabalho e Emprego – MTE, sob o nº 05/2007, com vigência até 31 de janeiro de 2012. 
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NOTA 5 – IMPOSTOS A RECUPERAR 
 

Essa conta registra os valores recolhidos ou antecipados a qualquer título, passíveis de 
ressarcimento ou compensação futura. O imposto de renda (IR) e a contribuição social sobre o 
lucro líquido (CSLL) antecipados correspondem, principalmente, aos valores recolhidos quando 
das apurações tributárias mensais, em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 9.430 de 27  de  
dezembro de 1996, das  antecipações de aplicações financeiras e das retenções na fonte 
referente a serviços prestados a Órgãos Públicos. Os saldos de impostos a recuperar podem 
ser apresentados como segue:  

 

 
Descrição 2009 2008 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IR 33.992 18.611
Contribuição Social - CSLL 7.322 – 
INSS 32 32
Adicional Estadual Imposto de Renda 527 513
ISS 58 56
COFINS Art.64 Lei 9.430/96 – 106
PASEP Art.64 Lei 9.430/96 – 21
Outros 349 261

Total 42.280 19.600

 

 

NOTA 6 – OUTRAS CONTAS A RECEBER 
Referem-se basicamente a gastos incorridos com equipe especializada na área investigativa, 
relativo ao projeto DELEPREV a serem ressarcidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS, conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no acórdão nº 44/2003 
da 2ª Câmara. 

 

 

Descrição 2009 
2009 

2008 
2008 

Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS 6.732 6.436
Outros 22 29

Total 6.754 6.465
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NOTA 7 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS 
 

A contabilização do imposto de renda e da contribuição social diferidos foi efetuada 
considerando as consequências fiscais atuais e futuras, incluindo o reconhecimento de ativo e 
passivo fiscal diferidos decorrentes de diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis no futuro, 
de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 32 – Tributos sobre o Lucro, aprovado pela 
Deliberação CVM nº 599 de 15 de setembro de 2009. 

 

Os efeitos financeiros destes ativos ocorrerão no momento da realização.  

Em 31 de dezembro de 2009, a empresa possuía créditos tributários de imposto de renda e 
contribuição social diferidos, considerando as alíquotas vigentes, como segue: 

 

 

Base de cálculo do imposto de renda diferido: 2009 2008 

Prejuízo fiscal 2.566 – 
Déficit técnico contratado 217.924 252.578
Provisão para contingências 77.886 73.500
Provisão para honorários de êxito 1.253 2.517
Provisão para participação de empregados – 4.598
Provisão para perdas (ativo circulante) 191 191
Base de cálculo 299.820 333.384

Total do imposto de renda diferido 74.907 83.322

 

 

Base de cálculo da contribuição social diferida: 2009 2008 

Base negativa da CSLL 2.655 – 
Déficit  técnico contratado 217.924 252.578
Provisão para contingências 77.886 73.500
Provisão para honorários de êxito 1.253 2.517
Provisão para participação de empregados – 4.598
Provisão para perdas (ativo circulante) 191 191
Base de cálculo 299.909 333.384

Total da contribuição social diferida 26.992 30.004
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NOTA 8 – IMOBILIZADO 
O valor dos ativos imobilizados está composto da seguinte forma: 

 
Descrição Taxa anual dedepreciação 2009 2008 

Terrenos – 72 72
Edifícios 4% 59.573 7.434
Instalações 10% 61.383 56.372
Benfeitorias em propriedades de 
terceiros 20% 14.118 14.111

Benfeitorias em propriedades de 
acionistas 4% 625 17.049

Obras em andamento – 3.087 1.855
Veículos 20% 34 34
Móveis e equipamentos diversos 10% 12.823 9.768
Equipamentos de Microfilmagem 10% 456 476
Equipamentos de processamento 
de dados 20% 121.938 61.249

Imobilização em andamento – 47.883 -
Total do custo corrigido  321.992 168.420
Depreciações acumuladas  (132.617) (131.167)
Total do imobilizado líquido  189.375 37.253

 

A Dataprev no exercício de 2009 investiu maciçamente para modernizar o seu parque 
tecnológico, infraestrutura que sustenta toda a rede de serviços da Previdência Social, que está 
possibilitando, dentre suas principais ações, a migração e modernização dos sistemas do 
Ministério da Previdência Social – MPS, do Ministério do Trabalho e Emprego –MTE e do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Ainda como consequência direta da ampliação dos investimentos, foram adquiridos vários 
imóveis que pertenciam ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.  

Tais aquisições montaram em R$ 172.357, sendo R$ 87.378 em modernização tecnológica, R$ 
72.339 na aquisição  de imóveis,  R$ 9.504  na  reforma  de  instalações e 

R$ 3.136 na aquisição de móveis e equipamentos diversos. 

Na rubrica Imobilizações em Andamento, estão registrados os bens adquiridos por meio de 
nota fiscal para entrega futura (R$ 27.683) e o Protocolo de Intenções celebrado com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS para a aquisição do edifício sede de Brasília e da Unidade 
Regional da Paraíba (R$ 20.200). 
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NOTA 9 – INTANGÍVEL 
O intangível está composto da seguinte forma: 

 

Descrição Taxa anual de 
depreciação 2009 2008 

Marcas e patentes - 2 2 
Software 20% 64.999 53.753 
Outros direitos de uso - - 189 
Total do custo   65.001 53.944 
Amortizações acumuladas  (46.779) (42.597) 
Total do intangível líquido   18.222 11.347 

 

Os ativos intangíveis com vida útil definida representada por direitos de utilização de software 
são amortizados a taxa de 20% ao ano com base na vida útil estimada ou prazos de licenças. 

Os investimentos realizados no intangível montaram em R$ 11.258 e refere-se a licença de uso 
de software.  

 

 

NOTA 10 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 
 

A provisão para contingências trabalhistas foi constituída, em valor considerado suficiente para 
cobrir as perdas estimadas, de acordo com as informações prestadas pela Coordenação Geral 
de Consultoria Jurídica da empresa, quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas 
judiciais. A classificação dos julgamentos das ações são feitas considerando a expectativa de 
perda remota (0% a 25%), perda possível (26% a 50%), perda provável (51% a 75%) e perda 
muito provável (76% a 100%). Foram registrados no passivo circulante, o montante dos 
processos ajuizados e em fase de execução. Os montantes provisionados  para contingências  
trabalhistas podem ser apresentados como segue: 

 
Descrição Percentual 2009 2008 

Perda remota  0% a 25% 2.149 2.824 
Perda possível  26% a 50% 8.032 8.279 
Perda provável   51% a 75% 10.924 11.476 
Perda muito provável  76% a 100% 41.154 36.397 

Total  62.259 58.976 
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NOTA 11 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E CÍVEIS 
 

A Dataprev atualizou, em 31 de dezembro de 2009, o valor provisionado para contingências 
fiscais e cíveis, passando este para R$ 15.626 (2008 = R$ 14.524), julgado suficiente para 
cobrir possíveis perdas decorrentes de vários autos de infração e litígios cíveis, que estão 
sendo discutidos, em esferas administrativas e judiciais, junto a diversos Órgãos, 
consubstanciada na opinião de sua Consultoria Jurídica e estão apresentados como segue: 

 
Descrição 2009 2008 

Contingências fiscais 6.649 6.063 
Contingências cíveis 8.977 8.461 

Total 15.626 14.524 

 

A Empresa contabilizou em 2008 a título de reversão de provisão o montante de R$ 4.418, 
sendo R$ 485, referente a parte julgada procedente pela 2ª  Turma da Delegacia da Receita 
Federal do Brasil de Julgamento, Acórdão nº 03-026.073 relativo ao processo nº 
14041.000211/2006-74 e R$ 3.933, referente ao auto de infração nº 03.228 (ISS), lavrado pelo 
Município de Salvador, processo nº 96.12234-2, em virtude de decisão  favorável à Dataprev, 
prolatada pela Juíza Federal da Sexta Vara, declarando sua nulidade e, por consequência, a 
nulidade de todos os seus efeitos. Em 2009, relativo a esse processo, foram pagos a título de 
honorários de êxito o valor de R$ 1.455.   

 

 

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

• Capital Social 

− O capital social,  subscrito  e integralizado  em 31 de dezembro de 2009, 
é de R$ 130.000, (2008 = R$ 100.000) sendo 51% pertencentes à União 
Federal e 49% ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

• Incentivos Fiscais 

− São registrados, nessa conta, os montantes destinados aos incentivos 
fiscais, atribuídos por ocasião da elaboração da declaração de 
rendimentos.  

• Subvenção dos Bens 

− Registra o valor dos bens recebidos em doação.  

• Reserva Legal 

− Constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 
20% do capital social, conforme artigo 193 da Lei nº 6.404/1976 e Inciso I, 
do artigo 26, do Estatuto Social.  

• Amparo ao Imobilizado Técnico 
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− Refere-se à parcela do lucro destinada à manutenção e renovação dos 
sistemas operacionais e equipamentos de computação, proporcionando o 
melhor desempenho no tratamento das informações. É constituída à 
razão de 20%, do lucro líquido ajustado, até o limite de 25% do Capital 
Social, conforme artigo 194, da Lei nº 6.404/1976 e Inciso III, do artigo 26, 
do Estatuto Social.  

• Reserva de Retenção de Lucros 

− Esta reserva destina-se à aplicação em investimentos previstos em 
orçamento de capital, conforme disciplinado pelo artigo 196 da Lei nº 
6.404/1976.  

− Na proposta de destinação do resultado do exercício está prevista uma 
retenção de lucros no montante de R$ 6.907, destinados a financiar 
parcialmente o programa anual de investimentos.  

 

NOTA 13 – REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS 
De acordo com o inciso II, do artigo 26 do Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é de 
25% do lucro líquido ajustado nos termos da legislação societária. 

A sociedade registrou, como remuneração aos acionistas em dezembro de 2008, juros sobre o 
capital próprio no valor de R$ 2.671, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de R$ 
207, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 26 do Estatuto Social. 

A seguir, está demonstrado o lucro líquido ajustado, para efeito do cálculo da remuneração 
proposta aos acionistas: 

 
Descrição 2009 2008 

Lucro líquido do exercício 12.119 77.305
Absorção de prejuízos acumulados - -
Lucro líquido ajustado 12.119 77.305
Reserva Legal (606) (3.865)
Lucro líquido ajustado para cálculo da remuneração 11.513 73.440
Dividendos mínimos (25%) 2.878 18.360

– Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos 2.671 8.507
– Dividendos 207 9.853

 

Em cumprimento à Deliberação CVM nº 207, de 13 de dezembro de 1996, e para fins de 
atendimento às normas fiscais, a Dataprev contabilizou os juros sobre o capital próprio em 
contrapartida de despesas financeiras, revertendo-os em conta específica, optando por não 
apresentá-los, na demonstração de resultado, tendo em vista não produzir efeito no lucro 
líquido do exercício, mas, tão somente, nas rubricas contribuição social e imposto de renda. 
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NOTA 14 – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E PASSIVO ATUARIAL 
 

 

Plano de Renda Vinculada – PRV 
 

A Dataprev é patrocinadora e garantidora das operações da Sociedade de Previdência 
Complementar da Dataprev – PREVDATA, entidade fechada de previdência complementar, 
sem fins lucrativos, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. O objetivo 
da PREVDATA é a suplementação de benefícios previdenciários aos participantes, através de 
um plano de benefícios definidos, denominado de: Plano de Renda Vinculada – PRV.   Para 
consecução de seus objetivos, a PREVDATA recebeu, até 16 de dezembro de 2000, 
contribuições mensais da patrocinadora, equivalente a 9,37% da folha de pagamento mensal 
dos empregados participantes, independentemente da parcela de contribuição dos próprios.    

A partir de 17 de dezembro de 2000, a contribuição da patrocinadora passou a ser na paridade 
de 1/1, em cumprimento aos artigos 5º e 6º da Emenda Constitucional nº 20. O total 
contabilizado das contribuições da patrocinadora, durante o exercício de 2009, foi de R$ 6.691 
(2008 = R$ 9.170), observando o limite autorizado pela Secretaria de Previdência 
Complementar – SPC. 

 

 

Termo de Compromisso 
Em 29 de dezembro de 2005, a Dataprev e PREVDATA celebraram Termo de Compromisso de 
Recomposição Patrimonial para Cobertura de Déficit Atuarial existente no Plano de Renda 
Vinculada – PRV, para fins de saldamento e criação de um novo Plano de Benefícios na 
modalidade de Contribuição Definida. 

Considerando a necessidade de recomposição patrimonial verificada desde o exercício de 
2002, e visando garantir as disposições legais, estatutárias e contratuais dos assistidos, bem 
como as disposições legais e contratuais dos participantes que contribuem para o atual Plano 
de Benefícios, as entidades decidiram promover a elaboração de um novo Plano, a ser 
constituído na modalidade de Contribuição Definida, e em seguida fechar o Plano de Renda 
Vinculada - PRV à novas adesões. Desta forma, todos os participantes e assistidos do plano 
seriam beneficiados pela medida saneadora e teriam seus direitos garantidos.  

As partes acordaram à época que no referido Termo a partir do momento em que o novo Plano 
de Benefícios, da modalidade de Contribuição Definida, estivesse aberto à adesões, seria 
permitido à todos os empregados da Dataprev aderirem ao mesmo.  

Em 2006 a Secretaria de Previdência Complementar – SPC, por intermédio dos Ofícios 
SPC/DEFIS/CGFD nº 3.183 e 3.925, notificou a PREVDATA para efetuar o estorno da 
contabilização do referido Termo de Compromisso efetuada em dezembro de 2005, com a 
justificativa de ser necessária a manifestação prévia por parte do Departamento de 
Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST. Nesse sentido, o Conselho 
Deliberativo da PREVDATA em sua 115ª Reunião Extraordinária realizada no dia 26 de 
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dezembro de 2006, deliberou em atender as determinações efetuadas pela SPC e em efetuar o 
estorno da contabilização requerida nos mencionados Ofícios. 

A Dataprev, com base em parecer de lavra de sua Coordenação Geral de Consultoria Jurídica, 
sobre a licitude do Termo de Compromisso e considerando a falta de manifestação formal do 
mérito por parte dos órgãos competentes (Departamento de Coordenação e Controle das 
Empresas Estatais – DEST e da Secretaria de Previdência Complementar – SPC), e 
considerando o Princípio da Prudência e a Convenção do Conservadorismo, decidiu em manter 
em seu Balanço o registro do referido Instrumento Contratual, que atualizado até dezembro de 
2008 montou em R$ 304.830. 

Em 08 de outubro de 2007, o Conselho Deliberativo da PREVDATA em sua 122ª Reunião 
aprovou nova proposta do equacionamento do Plano de Benefícios da PREVDATA. A proposta 
compreende, resumidamente, o saldamento do Plano de Renda Vinculada – PRV; na criação 
do plano de benefícios na modalidade de Contribuição Definida; a assunção pela Dataprev dos 
valores referentes a “Serviço Passado”; o equacionamento da insuficiência patrimonial na 
proporção de 70,10% para a patrocinadora e 29,90% para os participantes. Em razão das 
discussões mantidas com os órgãos de controle, foram efetuadas alterações na proposta 
inicialmente encaminhada, sendo a aprovação final deliberada pelo Conselho Deliberativo da 
PREVDATA em sua 129ª Reunião Extraordinária do dia 08 de dezembro de 2008.  

Durante o exercício de 2008 a PREVDATA e a Dataprev na qualidade de patrocinadora 
envidaram esforços para equacionar o déficit técnico culminando na aprovação do processo 
pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST e pela 
Secretaria de Previdência Complementar – SPC, por intermédio das Portarias nº 2.669 e nº 
2.666, ambas datadas de 22/12/2008. 

Em 23 de dezembro de 2008, após a publicação dos referidos atos no Diário Oficial da União, 
as Diretorias da Dataprev e da PREVDATA assinaram um novo Termo de Compromisso de 
Recomposição Patrimonial, para cobertura da reserva a amortizar do Plano de Renda 
Vinculada – PRV para fins de saldamento, e a adesão da Dataprev como Patrocinadora do 
novo plano de benefícios na modalidade de contribuição variável, batizado como PREVDATA 
II. O acordo prevê a cobertura de reserva para equacionamento do Plano de Renda Vinculada 
e ainda o pagamento do valor atualizado do chamado “ Serviço Passado” pela Dataprev.  

 

 

Síntese do Termo de Compromisso 
“1 - A patrocinadora se obriga a efetuar o pagamento à patrocinada, o valor de 
R$ 161.766.203,48 (cento e sessenta e um milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos 
e três reais e quarenta e oito centavos), na forma abaixo descrita:” (valor posicionado em 
30/06/2008). 

“1.1 - R$ 149.413.843,69 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e treze mil, 
oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), referentes aos “Serviços 
Passados”, serão pagos em até 120 parcelas mensais e sucessivas, no valor inicial de 
R$ 1.646.899,54 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e cinquenta e quatro centavos), que serão atualizadas até a data de seu pagamento 
conforme legislação em vigor e de acordo com a variação do INPC/IBGE, deduzidos as 
amortizações realizadas, sendo que os juros anuais de 6% já estão incorporados ao valor da 
parcela acima referida;” 
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 “1.2 – R$ 12.352.359,79 (doze milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta 
e nove reais e setenta e nove centavos) que serão pagos em até 240 parcelas mensais e 
sucessivas, no valor inicial de R$ 87.367,26 (oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete 
reais e vinte e seis centavos), que serão atualizadas até a data de seu efetivo pagamento, 
conforme legislação em vigor e de acordo com a variação do INPC/IBGE, deduzidas as 
amortizações realizadas, sendo que os juros anuais de 6% já estão incorporados ao valor da 
parcela acima referida;” 

(...) 

“1.5 – A patrocinadora poderá efetuar aportes para integralizar o valor descrito na cláusula 1 
recalculando-se os prazos e/ou valores das parcelas devidas oportunamente. 

(...) 

“5 – A patrocinada instituirá novo plano de benefícios na modalidade de contribuição variável, a 
ser oferecido para os seus empregados e aos da patrocinadora que não participam do atual 
plano, e ainda, para os atuais participantes (ativos) do vigente plano de benefício definido após 
o saldamento de sua vinculação no Plano de Renda Vinculada.” 

(...) 

“8 – O saldamento do Plano de Renda Vinculada – PRV preservará proporcionalmente todos 
os direitos dos participantes previstos na Legislação em vigor e no Regulamento do Plano.” 

“9 – Do saldamento do Plano de Renda Vinculada – PRV constará o índice aplicável nos 
reajustes dos benefícios a conceder, bem como sua periodicidade, que reflitam a 
desvalorização da moeda nacional, desvinculando o benefício decorrente do saldamento do 
índice de reajuste das remunerações pagas pela patrocinadora aos seus empregados e  dos  
critérios de  reajustes da Previdência Social, desde  que compatível com a meta atuarial.” 

“10 – A patrocinada apresentará à patrocinadora um programa de comunicação com o objetivo 
de, entre outras coisas, elucidar todas as dúvidas que, porventura, os participantes tenham em 
relação à proposta de saldamento do Plano de Renda Vinculada – PRV e ao novo plano de 
benefícios na modalidade de contribuição variável.” 

“11 – As partes garantem que os reflexos do presente Termo de Compromisso estarão 
contemplados nas respectivas Demonstrações Contábeis de Encerramento, da patrocinada e 
da patrocinadora, no exercício em que for aprovado o presente Termo de Compromisso, dede 
que aprovado pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, 
do Ministério do Planejamento e Orçamento, e pela Secretaria de Previdência Complementar – 
SPC, do Ministério da Previdência Social.” 

(...) 

“14 – A PREVDATA compromete-se, mediante a aprovação do presente Termo pelos órgãos 
previstos no item 5 acima, a desistir da ação ajuizada contra a Dataprev, distribuída sob o nº 
2003.5101007706-5, em curso na 30ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 
dividindo-se as custas entre as partes e arcando cada parte com os honorários advocatícios 
dos seus respectivos patronos.” 
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Os valores que constam nos subitens 1.1 e 1.2 do Termo de Compromisso foram apurados no 
encerramento do primeiro semestre do exercício de 2008. Abaixo apresentamos os valores 
acordados, posicionados em 31de dezembro de 2008, isentos de juros e atualização 
monetária: 

 
Descrição Valor % Parcelas Prestação 

Subitem (1.1) 157.411 62,32 120 1.312
Subitem (1.2) 95.167 37,68 240 396

TOTAL 252.578 100,00 – 1.708
 

Em virtude da assinatura do novo Termo de Compromisso a Dataprev em 2008, registrou em 
seu balanço a título de reversão, o valor de R$ 52.253, que líquido do imposto de renda e da 
contribuição social diferidos montou em R$ 34.487.  

Em 2009 a Dataprev efetuou amortização no montante de R$ 56.707 e atualização de R$ 
22.053, restando um saldo de R$ 217.924. Abaixo apresentamos os valores do Termo de 
Compromisso posicionados em 31 de dezembro de 2009. 

 
Descrição Valor % Parcelas Prestação 

Subitem (1.1) 135.485 62,17 108 1.616
Subitem (1.2) 82.439 37,83 228 599

TOTAL 217.924 100,00 - 2.215

 

 

Implantação do Plano de Contribuição Variável 
 

Conforme acordado com sua patrocinadora Dataprev, a PREVDATA elaborou um novo plano 
de benefícios, na modalidade de contribuição variável, o Plano CV – PREVDATA II. A 
aprovação desse novo plano foi publicada no Diário Oficial da União no dia 22 de dezembro de 
2008. A fim de divulgar a criação desse plano, direcionado a todos os empregados em 
atividade na patrocinadora Dataprev, e os pertencentes ao quadro de funcionários da 
PREVDATA, em 2009 foram realizadas várias reuniões em diversos Estados com públicos 
diferentes: sindicatos e entidades de classe, direção da Patrocinadora e gerentes, 
participantes, assistidos, não participantes, foram realizados também vários encontros com 
empregados de diversas Unidades Regionais e com representantes regionais da PREVDATA 
(para treinamento dos empregados da Dataprev que representam a PREVDATA em todo o 
Brasil). 

O Plano CV – PREVDATA II encerrou o exercício de 2009 com 2.023 participantes ativos. 
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Avaliação Atuarial  
Com base na avaliação atuarial, elaborada por atuários independentes, com resultados e 
valores posicionados para a data base de 31 de dezembro de 2009, considerando a 
metodologia determinada pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 33 – Benefícios a 
Empregados, aprovado pela Deliberação CVM nº 600 de 07 de outubro de 2009, bem como os 
efeitos do Termo de Compromisso de Recomposição Patrimonial para Cobertura de Déficit 
Atuarial, o passivo/ (ativo) atuarial apurados são apresentados como segue: 

 

 
Descrição 2009 2008 

Valor presente das obrigações atuariais 529.356 542.172
Valor justo dos ativos do plano (319.481) (254.597)
Ganhos (Perdas) atuariais a reconhecer (8.048) (38.987)
Passivo atuarial líquido 201.827 248.588

 

Os ganhos (perdas) atuariais a reconhecer serão amortizados no tempo de trabalho 
remanescente, por não excederem aos limites estabelecidos no parágrafo 92 do 
Pronunciamento Técnico CPC nº 33 – Benefícios a Empregados. 

A Dataprev, conforme estabelecido no parágrafo 84 da Deliberação CVM no 371/2000, 
revogada pela Deliberação CVM nº 600/2009, vinha reconhecendo o passivo atuarial no 
resultado do exercício, no prazo de 5 (cinco) anos, desde o exercício de 2002. Com a 
assinatura do Termo de  Compromisso  de  Recomposição  Patrimonial  para  Cobertura de  

Déficit Atuarial, a empresa reconheceu a totalidade do passivo atuarial remanescente. Ao 
proceder dessa forma, a Dataprev efetuou a provisão da integralidade do passivo dos 
benefícios pós-emprego de natureza previdencial, cujos valores no balanço patrimonial foram 
apresentados como segue: 

 

Passivo atuarial IR e CSLL diferidos 

Descrição 
2009 2008 2009 

2008 
 

Passivo Circulante 30.560 48.065 – – 
Passivo Não Circulante 187.364 204.513 – – 
Ativo Realizável a Longo Prazo – – 74.070 87.277 

Total 217.924 252.578 74.070 87.277 
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As principais premissas atuariais, utilizadas em 2009 e 2008, para determinação da obrigação 
atuarial, foram às seguintes: 

 

 
Hipóteses atuariais 2009 2008 

Taxa de desconto para valor presente da obrigação atuarial 10,78% 11,30% 
Taxa de rendimento esperada sobre os ativos do plano  10,78% 11,30% 
Taxa real anual de juros 5,5% a.a 6% a.a. 
Taxa de inflação estimada 5% a.a. 5%a.a. 
Capacidade salarial 100% 98% 
Capacidade de beneficio 100% 98% 
Taxa de rotatividade (ativos) 0% 1,5% 
Taxa de crescimento salarial 1,0% 1,0% 
Taxa de crescimento de benefícios (assistidos) 0% a.a. 0% a.a. 
Estimativa de reajuste INPC-IBGE INPC-IBGE 
Geração futura de novos entrados 0 0 
Tábua de sobrevivência de válidos AT-83 AT-83 
Tábua de mortalidade de válidos AT-83 CSO-58 
Tábua de mortalidade de inválidos IAPB-55 Experiência do IAPC
Tábua de entrada em invalidez LIGHT Álvaro Vindas 
Composição de famílias de pensionistas Dados do cadastro Dados do cadastro 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 

1. Os ativos do plano estão posicionados em setembro de 2009 e projetados para 
dezembro de 2009, conforme mencionado no laudo de avaliação atuarial. 

2. Os dados cadastrais individuais utilizados são de dezembro de 2009. 

3. A avaliação do plano de custeio da PREVDATA é procedida por atuário 
independente, em regime de capitalização, adotado em caráter geral. 

4. O resultado desta avaliação foi de uma obrigação atuarial descoberta de R$ 
201.827. Esta obrigação sem o reconhecimento das perdas atuariais apuradas em 
31/12/2009 (R$ 8.048) atinge o montante de R$ 209.875, sendo inferior ao valor do 
Termo de Compromisso atualmente registrado no valor de R$ 217.924. 
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NOTA 15 – PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 
A Dataprev possuía no exercício de 2008, parcelamento de Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISS, junto a Secretaria Municipal de Fazenda do Município do Rio de 
Janeiro, no montante de R$ 4.196, relativo ao processo nº. 04/385756/2005. No exercício de 
2009 após estudos de viabilidade econômica e financeira elaborada pelo seu  

Departamento de Finanças efetuou a liquidação das parcelas restantes no montante de R$ 
4.708. 

 
NOTA 16 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

• Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  

− Cerca de 69% das operações da sociedade referem-se às transações 
com o acionista Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Durante os 
exercícios de 2009 e 2008, as transações com o referido acionista 
resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de resultado: 

  
Descrição 2009 2008 

Receitas por prestação de serviços 457.827 382.882
Contas a receber por prestação de serviços 127.149 85.251
Encargos s/faturas recebidas c/atraso 75.715 71.886
Ressarcimento gastos DELEPREV - INSS 6.732 6.436
Contas a receber por convênio 2.232 908

• Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - PREVDATA 

− As operações realizadas com a PREVDATA estão descritas na nota 13. 

 
NOTA 17 – PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS 
No exercício de 2009 não houve provisão para o Programa de Participações nos Lucros ou 
Resultados (PPLR), por não ter a Dataprev e as representações sindicais conseguido chegar a 
um acordo que permitisse a imprescindível aprovação do Departamento de Coordenação e 
Controle das Empresas Estatais - DEST. 

Em 2008, a empresa efetuou provisão para participação de empregados no montante de  R$ 
4.598, sujeitando-se sua distribuição ao cumprimento das metas estabelecidas. O saldo de R$ 
335 registrado no passivo circulante refere-se a valores não distribuídos de exercícios 
anteriores.  

 
 
NOTA 18 – REMUNERAÇÃO AOS DIRIGENTES E EMPREGADOS 
A maior e a menor remuneração pagas aos dirigentes e empregados, no mês de dezembro de 
2009 e 2008, bem como o salário médio de seus empregados, foram: 
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Dirigente Empregado 

Remuneração 
2008 2009 2009 2008 

Maior - R$ 28.553,79 27.320,69 17.963,93 15.637,03
Menor - R$ 20.587,57 18.763,24 1.736,03 952,35
Salário médio - R$ 3.427,45 2.865,95

Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos empregados, foram 
consideradas as remunerações básicas, procedimento idêntico ao adotado em 2007. Para  
apuração dos valores da maior e menor remuneração dos diretores foi considerada a opção de 
cada dirigente, prevista na Portaria MPS n° 138, de 29 de abril de 2008. Entretanto, variação 
da maior e menor remuneração referente a 2009 decorre do fato de alguns dirigentes terem 
optado por perceberem a remuneração da entidade de origem.  

Para obtenção do salário médio dos empregados, foi utilizada a média ponderada, ou seja, 
levou-se em conta a quantidade de empregados posicionados em cada nível da tabela salarial. 
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15.4. Composição acionária do capital social, indicando os 
principais acionistas e respectivos percentuais de 
participação. 

 

 

 

ACIONISTAS PARTICIPAÇÃO R$ 

UNIÃO 51 % (cinquenta e um por cento) 66.300.000,00
INSS 49 % (quarenta e nove por cento) 63.700.000,00

TOTAL 100 % (cem por cento) 130.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

15.5. Posição da Dataprev como detentora de investimento 
permanente em outras sociedades (investidora). 

 

Não se aplica 
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15.6. Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações 
contábeis, quando a legislação dispuser a respeito. 
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15.7. Relatório da Administração 
(publicado na forma do art. 133, inciso I, c/c art. 124 da Lei nº 6.404/76). 

 

 

Senhores Acionistas 
 

Em conformidade com os dispositivos legais e estatutários a Administração da Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev tem a satisfação de apresentar a 
vossas senhorias e à sociedade, o Relatório da Administração do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2009, focalizando em um breve relato os aspectos mais relevantes ocorridos no 
período. 

A exemplo de 2008, o ano de 2009 foi muito positivo do ponto de vista financeiro, o fator 
determinante para o equilíbrio financeiro da Dataprev foi a melhoria na regularidade do 
recebimento de faturas de prestação de serviços dos seus principais clientes, reflexo do grande 
esforço empreendido pelos Administradores da Empresa no triênio 2007/2009, aliado ao 
marcante apoio do Ministério da Previdência Social – MPS e do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS. 

Essa nova situação permitiu manter a regularidade no saldamento de seus compromissos 
financeiros, resgatar sua imagem junto ao mercado que estava desgastada em virtude de 
contumazes inadimplementos e permitiu também a retomada da capacidade de investimentos 
da Dataprev. 

Ressalta-se que em 2009 a Dataprev investiu maciçamente na modernização do seu parque 
tecnológico, infraestrutura que sustenta toda a rede de serviços da Previdência Social, que está 
possibilitando, dentre suas principais ações, a migração e modernização dos sistemas do 
Ministério da Previdência Social – MPS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e do 
Instituto Nacional do Seguro social – INSS. Como consequência direta da ampliação dos 
investimentos, também foram adquiridos vários imóveis que pertenciam ao INSS. As aquisições 
montaram em R$ 183.6 milhões, sendo: R$ 87.4 milhões em modernização tecnológica, R$ 
11.3 milhões com licença de uso de software, R$ 72.3 milhões na aquisição de imóveis, R$ 9.5 
milhões na reforma de instalações e R$ 3.1 milhões na aquisição de móveis e equipamentos 
diversos. 

Em 2009 a Dataprev registrou lucro líquido de R$ 12.1 milhões, queda de 84,32 % em 
comparação com os R$ 77.3 milhões do ano precedente, alcançando rentabilidade sobre o 
patrimônio líquido de 5,93%, contra 39,63% obtidos em 2008. A redução verificada justifica-se 
pelo fato de que houve um aumento nos custos dos serviços prestados (22,68%) e das 
despesas administrativas (17,70%) em função da implantação do novo Plano de Cargos e 
Salários (PCS) e pela assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e, principalmente, pelo 
fato de que o resultado de 2008 ter sofrido relevante influência de efeitos não recorrentes, 
sendo o mais expressivo a reversão de provisão do passivo atuarial no montante de R$ 52.3 
milhões, decorrente dos efeitos do Termo de Compromisso assinado entre a Dataprev e a 
PREVDATA em dezembro de 2008. 
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A Receita Operacional Bruta da Dataprev totalizou R$ 665.8 milhões em 2009, incremento de 
14,44% na comparação com os R$ 581.8 milhões obtidos no exercício anterior, enquanto que a 
Receita Operacional Líquida foi de R$ 571.7 milhões, contra R$500.1 milhões apuradas em 
2008, representando um aumento de 14,32%.  

EBITDA (lucro antes dos juros, impostos depreciações e amortizações, ajustado pelas 
provisões de longo prazo) foi de R$ 53.7 milhões, e apresentou variação negativa de 29,54%, 
ante ao apurado em 2008 (R$ 76.3 milhões). A margem do EBTIDA sobre a receita líquida 
alcançou 9,40%, contra 15,25% do ano anterior, decréscimo de 5,85%. Como medida de 
desempenho da Dataprev, o EBITDA é um indicador adequado, por expurgar os efeitos 
financeiros e também a depreciação, item que compõem o custo, que teve acréscimo de 
74,37% devido ao grande volume de investimento realizado em 2009. Apesar da diminuição 
registrada, o percentual encontra-se em nível satisfatório, evidenciando que a Empresa 
apresenta boa capacidade para geração de caixa operacional.  

O montante dos impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, pagos e/ou 
provisionados, decorrentes das atividades desenvolvidas pela Dataprev em 2009 foi de 
R$ 188.9 milhões. 

À vista do que dispõe o seu Estatuto Social a Dataprev registrou como remuneração aos 
acionistas, relativo ao exercício de 2009 o montante de R$ 2.9 milhões. Aos dividendos 
mínimos obrigatórios foram imputados juros sobre o capital próprio no valor de R$ 2.7 milhões, 
gerando um benefício fiscal líquido de R$ 0.9 milhões. Os saldos dos dividendos e dos juros 
sobre o capital próprio estão sujeitos à incidência de encargos financeiros pela taxa SELIC, a 
partir da data do encerramento do exercício até a data do efetivo pagamento. 

Outro fato que merece destaque foi o aumento do Capital Social. Com a aprovação da 
destinação do resultado do exercício de 2008, por despacho do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, datado de 03 de junho de 2009, referente ao Processo n.º 10.951.000369/2009-73, 
foi possível aumentar o Capital Social em R$ 30.0 milhões, mediante a incorporação de parte 
do saldo da Reserva de Retenção de Lucros. Desta forma o Capital Social, passou para R$ 
130.0 milhões, representando um aumento de 30%. 

Cabe ressaltar que a Dataprev vem passando por um intenso e profundo processo de 
recuperação e modernização, implicando em fortes investimentos em infraestrutura e pessoal 
(remuneração, qualificação). Estes investimentos estão permitindo à Dataprev pavimentar o 
caminho de um futuro promissor, com provimento de produtos e serviços cada vez mais 
competitivos, com melhor qualidade e confiabilidade para seus clientes, aumento de 
produtividade, redução de prazos de entrega e custos adequados. Esse processo implica no 
sacrifício nas margens e resultados dos negócios nesse período (2009, 2010 e 2011), 
estimando-se uma estabilização em níveis satisfatórios a seguir, a partir do crescimento das 
receitas e estabilização dos custos, com a manutenção dos necessários níveis de investimento 
que uma empresa de tecnologia necessita.  

A Dataprev está dobrando sua capacidade produtiva, porém as demandas dos clientes 
crescem de forma significativa, o que implica na manutenção de elevados níveis de 
investimentos para os próximos anos.  
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Informações mais detalhadas sobre a gestão da Empresa encontram-se no Relatório de 
Gestão que é parte integrante do Relatório de Prestação de Contas 2009. 

Registramos nossos agradecimentos aos acionistas, representados pela União Federal, pelo 
Ministério da Previdência Social - MPS e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aos 
Conselhos de Administração e Fiscal da Empresa, aos fornecedores, aos clientes, todos 
nossos parceiros, e em particular ao corpo de empregados, destacando a sua dedicação, 
esforço e empreendimento, que muito contribuíram para a obtenção dos resultados 
alcançados. 

 

 

 

 

Brasília (DF), 31 de março de 2010. 
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16. Conteúdos Específicos 

16.1. Demonstrativo da remuneração paga aos membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.  

 

Remuneração dos Membros do Conselho de Administração 
 

Em R$ 

Nome: Carlos Eduardo Gabas  Nome: Valdir Moysés Simão 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 2.032,68 0,00 44,86 1.987,82  Jan 2.032,68 223,59 28,09 1.781,00

Fev 2.032,68 0,00 44,86 1.987,82  Fev 2.032,68 223,59 28,09 1.781,00

Mar 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Mar 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Abr 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Abr 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Mai 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Mai 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Jun 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Jun 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Jul 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Jul 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Ago 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Ago 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Set 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Set 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Out 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Out 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Nov 2.116,91 0,00 51,18 2.065,73  Nov 2.116,91 232,86 33,71 1.850,34

Dez 3.020,71 0,00 174,04 2.846,67  Dez 3.020,71 332,28 122,32 2.566,11

Total 26.055,06 0,00  718,14 25.336,92  Total 26.055,06 2.866,08 476,37 22.712,61 
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Em R$ 

Nome: Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção  Nome: Antônio Carlos Alff 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 2.032,68 0,00 44,86 1.987,82  Jan 0,00 0,00 0,00 0,00

Fev 2.032,68 0,00 558,98 1.473,70  Fev 0,00 0,00 0,00 0,00

Mar 2.106,51 0,00 579,29 1.527,22  Mar 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Abr 2.106,51 0,00 579,29 1.527,22  Abr 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Mai 2.106,51 0,00 579,29 1.527,22  Mai 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Jun 2.106,51 0,00 579,29 1.527,22  Jun 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Jul 2.106,51 0,00 579,29 1.527,22  Jul 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Ago 2.106,51 0,00 579,29 1.527,22  Ago 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Set 2.106,51 0,00 579,29 1.527,22  Set 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Out 2.106,51 0,00 579,29 1.527,22  Out 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Nov 2.116,91 0,00 582,16 1.534,75  Nov 2.116,91 0,00 51,18 2.065,73

Dez 3.020,71 0,00 830,70 2.190,01  Dez 790,39 0,00 0,00 790,39

Total 26.055,06 0,00 6.651,02 19.404,04  Total 19.759,38 0,00 454,38 19.305,00 

 

Em R$ 

Nome: José Aurélio Lima  Nome: Francisco José Freire Ribeiro 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 2.032,68 223,59 28,09 1.781,00  Jan 2.032,68 0,00 44,86 1.987,82

Fev 2.032,68 223,59 28,09 1.781,00  Fev 2.032,68 0,00 44,86 1.987,82

Mar 0,00 -447,18 0,00 447,18  Mar 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Abr 0,00 0,00 0,00 0,00  Abr 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Mai 0,00 0,00 0,00 0,00  Mai 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Jun 0,00 0,00 0,00 0,00  Jun 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Jul 0,00 0,00 0,00 0,00  Jul 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Ago 0,00 0,00 0,00 0,00  Ago 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Set 0,00 0,00 0,00 0,00  Set 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Out 0,00 0,00 0,00 0,00  Out 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Nov 0,00 0,00 0,00 0,00  Nov 2.116,91 0,00 51,18 2.065,73

Dez 2.230,32 0,00 54,84 2.175,48  Dez 3.020,71 0,00 174,04 2.846,67

Total 6.295,68 0,00 111,02 6.184,66 Total 26.055,06 0,00 718,14 25.336,92
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Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal  
Em R$ 

Nome: Carlos Augusto S. Gonçalves Júnior  Nome: Guilherme Fernando Scandelai 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00  Jan 2.032,68 223,59 28,09 1.781,00

Fev 2.032,68 0,00 44,86 1.987,82  Fev 2.032,68 223,59 28,09 1.781,00

Mar 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Mar 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Abr 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Abr 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Mai 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Mai 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Jun 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Jun 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Jul 0,00 0,00 0,00 0,00  Jul 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Ago 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Ago 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Set 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Set 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Out 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Out 2.106,51 231,72 33,02 1.841,77

Nov 2.116,91 0,00 51,18 2.065,73  Nov 2.116,91 232,86 33,71 1.850,34

Dez 2.907,88 0,00 155,24 2.752,64  Dez 3.020,71 332,28 122,32 2.566,11

Total 21.803,04 0,00 604,08 21.198,96  Total 26.055,06 2.866,08 476,37 22.712,61 
 

Em R$ 

Nome: Fernando Nascimento Barbosa  Nome: Odilon Borges de Souza 

Mês Valor Previd. IRRF Total  Mês Valor Previd. IRRF Total 

Jan 2.032,68 0,00 44,86 1.987,82  Jan 2.032,68 223,59 28,09 1.781,00

Fev 2.032,68 0,00 44,86 1.987,82  Fev 0,00 0,00 0,00 0,00

Mar 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Mar 0,00 -223,59 0,00 223,59

Abr 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Abr 0,00 0,00 0,00 0,00

Mai 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Mai 0,00 0,00 0,00 0,00

Jun 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Jun 0,00 0,00 0,00 0,00

Jul 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Jul 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11

Ago 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Ago 0,00 0,00 0,00 0,00

Set 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Set 0,00 0,00 0,00 0,00

Out 2.106,51 0,00 50,40 2.056,11  Out 0,00 0,00 0,00 0,00

Nov 2.116,91 0,00 51,18 2.065,73  Nov 0,00 0,00 0,00 0,00

Dez 3.020,71 0,00 174,04 2.846,67  Dez 112,83 0,00 0,00 112,83

Total 26.055,06 0,00 718,14 25.336,92  Total 4.252,02 0,00 78,49 4.173,53 
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16.2. Declaração de que as atas das reuniões do conselho de 
administração e do conselho fiscal estão à disposição dos 
órgãos de controle interno e externo. 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

Declaro, para fins de cumprimento de execução do processo de Prestação de Contas – 2009, 
que no Exercício 2009 foram realizadas 12 reuniões ordinárias do Conselho de Administração 
da Dataprev, de 238ª a 249ª, e 12 reuniões ordinárias do Conselho Fiscal da Dataprev , de 
307ª a 318ª.  

Em conformidade com o Art 10, § 1º e Art. 15, Parágrafo Único, do Estatuto Social da 
Dataprev, os registros constam das Atas, devidamente assinadas, estando à disposição dos 
Órgãos de Controle Externo e dos Órgãos de Controle Interno, nesta Secretaria Executiva  – 
SECE. 
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Anexo I – Programas Internos não Vinculados ao Plano Plurianual – 
PPA 

 

1. Programa Modernização dos Sistemas do Ministério do 
Trabalho e Emprego 

 

Este programa destina-se a capacitação dos serviços de manutenção e atualização dos 
sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego 

 
Tabela Dados Gerais do Programa  

Objetivo geral Modernização Tecnológica dos sistemas de informações 
do MTE 

Objetivos específicos  

Gerente do programa DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Responsável pelo programa no âmbito 
da Dataprev 

DETC – Departamento de Produtos do Ministério do 
Trabalho e Cadastros Sociais 

Indicadores ou parâmetros utilizados 
para avaliação do programa Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários)  MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

 

 

Principal Ação do Programa – Desenvolver sistemas da Secretaria de Políticas Públicas 
de Emprego – SPPE 
 

Em 26/07/1995, o TCU, mediante a Decisão nº. 357/1995 - Plenário, determinou a então 
Secretaria de Políticas de Emprego e Salário - SPES/MTB, dentre outras providências, a 
interrupção de novas contratações com a Datamec fundamentadas em inexigibilidade de 
licitação por notória especialização e decidiu que a Dataprev deveria desenvolver sistemas em 
plataforma aberta, de forma a substituir os serviços prestados pela Datamec/Unisys, com base 
em diversos fatores citados no Relatório TCU TC-028.145/2006-0. 
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Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  Modernização tecnológica dos sistemas de informações do 
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

Descrição 

Desenvolvimento, utilizando plataforma aberta, e 
implantação dos sistemas da Secretaria de Políticas 
Públicas de Emprego – SPPE do MTE abaixo listados: 
Cadastro Geral de Empregados/Desempregados – 
CAGED; 
Seguro Desemprego – SD; 
Intermediação de Mão-de-Obra - SIGAE-IMO;  
Plano Nacional de Qualificação - SIGAE-PNQ;  
Código Brasileiro de Ocupação – CBO; 
Programas de Geração de Emprego e Renda – PROGER. 
(Fonte: Contrato 005/2007 Dataprev-MTE) 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DETC – Departamento de Produtos do Ministério do 
Trabalho  e Cadastros Sociais 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

 

A Dataprev inicialmente abriu 07 (sete) frentes de trabalho em paralelo, com a criação de 
projetos para tratamento dos sistemas transacionais (CBO, PROGER, SD, IMO, PNQ, CAGED 
e INTMTE). Atualmente, conta com 10 (dez) projetos, incluindo as necessidades de 
informações estratégicas do Ministério do Trabalho (Bases de Gestão PROGER, SD, IMO, 
PNQ e CAGED).  

As equipes são compostas por profissionais oriundos do Concurso Público da Dataprev de 
2006,  reforçadas recentemente por pessoas do Concurso de 2008.  

No cronograma inicial, o término da fase de desenvolvimento dos sistemas IMO, SD e PNQ, 
previsto para 30/09/2009  acorreu em 30/11/2009. O processo de homologação está em curso.  

Foi desenvolvido conjuntamente pelo MTE e pela Dataprev um plano de Implantação com 
estratégias e datas de implementação nos postos de atendimentos do MTE. A posição do 
programa é a seguinte:  

 

− CBO e Proger – Implantados.  

− CAGED – Em transição 

− SD,IMO e PNQ – Homologação do final do produto em andamento. 
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2. Programa Modernização dos Sistemas do Regime Geral da 
Previdência Social – lmplantação dos Sistemas de Benefício 
do Novo Modelo de Gestão – NMG 

 
Este programa destina-se a modernizar os sistemas de Benefícios e Cadastro de Informações 
Sociais 
 
Tabela Dados Gerais do Programa  

Objetivo geral Desenvolver os sistemas do Novo Modelo de 
Gestão do INSS 

Objetivos específicos  

Gerente do programa DRD – Diretoria de Relacionamento, 
Desenvolvimento e Informações 

Responsável pelo programa no âmbito da 
Dataprev 

DEBC – Departamento de Produtos de 
Benefícios e DETC – Departamento de Produtos 
do Ministério do Trabalho e Cadastros Sociais 

Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários)  INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social 

 
Principais Ações do Programa  
 

− Ação 01 – Desenvolver um novo sistema que atenda ao CNIS que permita a 
desativação do UNISYS CV2 

− Ação 02 – Desenvolver um novo sistema de benefícios SIBE I que permita a 
desativação do SABI, PRISMA e BENEFweb 
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Ação 01 - Desenvolver um novo sistema que atenda ao CNIS que permita a desativação 
do UNISYS CV2 

 

O NMG - Novo Modelo de Gestão foi concebido pelo INSS com a finalidade de rever seus 
processos de trabalho, buscando a eficiência, eficácia e efetividade dos mesmos e a integração 
de todas as áreas da organização. Para a implantação do NMG, há necessidade de 
reformulação dos sistemas informatizados que hoje atendem à Instituição e, portanto, ao 
Regime Geral da Previdência Social. Em paralelo, há também a necessidade de modernização 
tecnológica dos atuais sistemas, principalmente para fugir do “aprisionamento tecnológico” 
imposto pelas plataformas proprietárias sobre as quais estão a maioria das aplicações que hoje 
atendem ao INSS. 
 

Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  
Atender tanto as necessidades do INSS em relação à 
implementação do NMG, quanto às decisões dos órgãos 
de controle para adoção de plataforma aberta, com a 
desativação dos mainframes UNISYS. 

Descrição 

Desenvolvimento e implantação dos sistemas que 
compõem o CNIS em plataforma baixa. Estes sistemas 
compõem o “Projeto de Modernização do CNIS”, 
envolvendo dados e processos de vínculos, remunerações 
e contribuições do contribuinte individual de forma a 
atender os processos de negócio identificados no Novo 
Modelo de Gestão do INSS. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DETC – Departamento de Produtos do Ministério do 
Trabalho  e Cadastros Sociais 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

 

Em 19/01/09, foi disponibilizado em ambiente de produção, o primeiro produto do Projeto, a 
DRS-CI (Declaração de Regularidade da Situação do Contribuinte Individual), o que permitiu a 
desativação do sistema atual, residente no mainframe CV2. 

A expectativa de implantação dos macro sistemas do CNIS é a seguinte: 

− Pessoa Física – Janeiro de 2010  

− Contribuinte Individual – Fevereiro de 2010  

− Vínculos e remunerações – Marco de 2010 
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Ação 02 - Desenvolver um novo sistema de benefícios SIBE I que permita a desativação 
do SABI, PRISMA e BENEFweb 
 

O NMG - Novo Modelo de Gestão foi concebido pelo INSS com a finalidade de rever seus 
processos de trabalho, buscando a eficiência, eficácia e efetividade dos mesmos e a integração 
de todas as áreas da organização. Para a implantação do NMG, há necessidade de 
reformulação dos sistemas informatizados que hoje atendem à Instituição e, portanto, ao 
Regime Geral da Previdência Social. Neste contexto, em 08/09/2008, ficou definido que o 
desenvolvimento do SIBE 1 seria realizado pela equipe da Dataprev. 

 
Tabela Dados Gerais da Ação  

Tipo da Ação Desenvolvimento de sistemas 

Finalidade  Atender aos processos de transação de negócios do NMG e 
desativar os sistemas SABI, PRISMA e BENEFweb 

Descrição 
Desenvolvimento e implantação dos sistemas que compõem o 
Projeto SIBEI, permitindo a desativação dos sistemas atuais SABI, 
PRISMA e BENEFWeb 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEBC – Departamento de Produtos de Benefícios 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

 

Assim, os seguintes produtos estão disponíveis para compor o próximo pacote de 
homologação: CONREAJ, Cálculo de Consignação Indevida, Simulador do Cálculo de 
Atrasados da Concessão, Atualização de Valores Recebidos Indevidamente, Histórico de 
Créditos, Simulador do Cálculo de Diferenças da Revisão, Simulador do Cálculo do Tempo de 
Contribuição na Internet, Cadastrar Demanda de Monitoramento de Benefício, Painel de 
Monitoramento de Benefícios e Atendimento de Demandas de Monitoramento de Benefícios. 

 

Os principais problemas encontrados foram as solicitações de alteração de aplicações já 
construídas após aprovação dos protótipos e indefinições de especificações e a curva de 
conhecimento da nova tecnologia mais longa que o esperado, tanto do ponto de vista de 
desenvolvimento da aplicação quanto da montagem e suporte da infraestrutura. 
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3. Programa Modernização dos Sistemas de Regimes Próprios 
da Previdência Social 

 

Este programa de modernização visa atualizar os sistemas já em produção e desenvolver 
novos projetos, buscando a integração das informações, de forma a permitir um 
acompanhamento efetivo dos Regimes Próprios. As ações envolvem desde sistemas de 
captação de dados junto aos Entes Federativos até a disponibilização final das informações 
para as áreas interessadas. As atualizações dos sistemas em produção estão passando por 
um processo de revisão, adaptação às normas legais vigentes e evolução da plataforma 
tecnológica. Os novos projetos buscam preencher lacunas de ferramentas para melhor 
desempenho das atividades que envolvem os Regimes Próprios de Previdência Social.   
 

Tabela Dados Gerais do Programa  

Objetivo geral Desenvolver e implantar sistemas para atender aos 
processos de negócio da SPS. 

Objetivos específicos 

Atualização tecnológica das aplicações em produção; 
revisão de conceitos e regras de negócio dos 
sistemas; upgrade de plataforma dos sistemas; 
desenvolvimento de novas aplicações. 

Gerente do programa DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento 
e Informações 

Responsável pelo programa no âmbito da 
Dataprev DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários)  MPS/SPS – Secretaria de Políticas Públicas de 
Previdência Social 

 

Principais Ações do Programa  
 

− Ação 01 – Construir cadastro de servidores dos Regimes Próprios de Previdência 

− Ação 02 – Modernizar o sistema de emissão dos Certificados de Regularidade 
Previdenciária dos Regimes Próprios – CRP  

− Ação 03 – Criar mecanismos para captação das informações dos Entes Federativos 
que possuem Regime Próprio  

− Ação 04 – Desenvolver aplicação de consulta a informações gerenciais dos 
cadastros de servidores dos Regimes Próprios de Previdência Social 
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Ação 01 – Construir Cadastro de Servidores dos Regimes Próprios de Previdência  
Esta ação visa desenvolver uma aplicação que possibilite a captura dos cadastros de 
servidores dos Regimes Próprios de Previdência Social, crítica e armazenamento dos dados, 
batimento com outras bases de dados corporativas da Previdência Social e geração de 
consultas gerenciais. 
 
Tabela Dados Gerais da Ação   
Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  

Disponibilizar cadastro que servirá de base para 
acompanhamento, orientação e supervisão dos regimes 
próprios de previdência, estudos técnicos, fiscalização e 
demais atividades da SPS - Secretaria de Políticas de 
Previdência Social 

Descrição 
Desenvolvimento e implantação de um cadastro de 
informações previdenciárias referentes aos servidores 
públicos e militares da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

 

A aplicação de captura, análise e batimento dos dados e a aplicação de consultas gerenciais 
avançaram nas etapas de desenvolvimento, chegando a fase de homologação.  

As atividades de organização e padronização dos dados a serem capturados, vindos de 
cadastros mantidos por diferentes sistemas e a instalação da infraestrutura para implantação 
dos sistemas foram os principais problemas desta ação. 

 

 

Ação 02 – Modernizar o sistema de emissão dos Certificados de Regularidade 
Previdenciária dos Regimes Próprios – CRP   
Esta ação reúne as melhorias sobre o sistema que realiza o acompanhamento das obrigações 
de encaminhamento das informações referentes aos Regimes Próprios, pelos Entes 
Federativos ao Ministério de Previdência Social. A modernização da aplicação, a revisão e 
melhoria das funcionalidades disponíveis e a inclusão de novos módulos a solução atual irão 
proporcionar a Secretaria de Políticas de Previdência Social a possibilidade de realizar a 
gestão das informações com melhor desempenho. A mudança para uma plataforma 
tecnológica aberta é uma das principais tarefas desta ação. 
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Tabela Dados Gerais da Ação   
Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  

Emitir o CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, 
com base no Cadastro de Regime Próprios de Previdência 
Social, composto por informações relativas aos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) da União, dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios (entes federados), para 
cumprir a determinação legal do Decreto nº 3.788, de 11 de 
abril de 2001 que atribuiu ao Ministério da Previdência Social 
a responsabilidade de fornecer aos órgãos ou entidades da 
Administração Pública direta e indireta da União o Certificado 
de Regularidade Previdenciária – CRP, que atesta o 
cumprimento dos critérios e exigências pelos regimes 
próprios de previdência social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios com base na Lei nº 9.717, 
de 27 de novembro de 1998 e pela Lei nº 10.887 de 18 de 
junho de 2004. 

Descrição Desenvolvimento e implantação de sistema que permita a 
geração e a emissão do CRP. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

 

O principal resultado deste programa foi a estabilização do sistema, permitindo sua utilização 
sem a ocorrência de incidentes com frequência. Melhoria nas funcionalidades de 
cadastramento de informações e análise dos dados. Incluída a certificação digital na 
funcionalidade de envio de informações. 

A complexa codificação realizada na versão original do sistema eleva o grau de dificuldade e o 
tempo de execução das demandas de melhoria ou manutenção do sistema.  
 

Ação 03 – Criar Mecanismos para Captação das Informações dos Entes Federativos que 
Possuem Regime Próprio 

A ação pretende modernizar o atual sistema de cadastramento e manutenção das informações 
dos Regimes Próprios. A evolução da plataforma tecnológica está direcionada para o 
desenvolvimento de uma aplicação que venha a ser disponibilizada como software público para 
os Regimes Próprios. As funcionalidades que serão implementadas atenderão às 
necessidades de gestão e integração com a aplicação de carga dos cadastros dos servidores 
de Regime Próprio.  
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Tabela Dados Gerais da Ação   
Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  

Modernizar o atual SIPREV (que disponibiliza ao gestor de 
regimes próprios um banco de dados com informações sobre 
os servidores ativos, inativos e pensionistas e demais 
dependentes, de todos os poderes do ente federado), 
tornando mais fácil a manutenção e navegação, atendendo 
aos padrões de acessibilidade e agregando todas as 
funcionalidades de concessão de benefícios e operações 
atuariais.  Estas informações possibilitam a implementação da 
Reforma da Previdência (EC nº. 41) no que diz respeito à 
verificação do cumprimento do teto dos benefícios 
previdenciários, ao cálculo do benefício médio, à verificação 
do tempo de serviço público e dos vínculos funcionais. Além 
de permitir a efetivação da compensação financeira entre os 
Regimes Próprios de Previdência (RPPS), bem como a 
realização de cálculos, simulações e projeções que busquem 
garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS. 

Descrição 

Desenvolvimento e implantação de dois sistemas, um 
denominado SIPREV Gestão – Benefícios, com 
funcionalidades que permitam a Concessão de Benefícios e 
Cálculos Atuariais, e outro denominado SIPREV Gestão – 
Cadastro, que atenda à geração e transmissão das 
informações para o CNIS-RPPS, bem como implementação 
das melhorias apontadas na planilha atualizações_SIPREV, 
elaborada pela SPS/Dataprev, ambos de acordo com as 
diretrizes de TI da Previdência Social, utilizando arquitetura, 
ambiente e plataforma que viabilizem a independência de 
fornecedor, proporcionem mais opções técnicas e facilidades 
de evolução e produção nos ambientes da Dataprev.. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

 

O módulo inicial de cadastro está em fase final de desenvolvimento e homologação. A primeira 
versão desta aplicação disponiblizará várias funcionalidades de implantação, atualização e 
gestão cadastral. 

A inclusão do requisito de ter a aplicação como software público tem obrigado que as equipes 
envolvidas nesta ação realizem uma minuciosa análise dos objetos incluídos no código do 
sistema, sendo um problema para o cumprimento dos prazos do projeto. 
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Ação 04 – Desenvolver Aplicação de Consulta a Informações Gerenciais dos Cadastros 
de Servidores dos Regimes Próprios de Previdência Social   
 

A ação pretende disponibilizar para as áreas estratégicas e táticas da SPS e dos Entes 
Federativos, informações que subsidiem decisões de planejamento e gestão dos Regimes 
Próprios.  

 
Tabela Dados Gerais da Ação   
Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  

Permitir a análise, do ponto de vista gerencial, dos dados 
colhidos dos Entes Federativos, de forma individualizada e 
em confronto com outros cadastros. A aplicação visa 
subsidiar as áreas gestoras dos Regimes Próprios no 
processo de tomada de decisão. 

Descrição 
Criação de consultas gerenciais baseadas em batimento dos 
cadastros dos regimes dos Entes Federativos com bases de 
dados corporativas da Previdência Social e de outros órgãos 
do Governo (esferas Nacional, Estadual e Municipal). 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Unidades executoras DEIE – Departamento de Gestão de Informações 

 

Algumas consultas já foram disponibilizadas para os Usuários internos a SPS, abrangendo 
resultados de processamentos realizados com bases de dados enviadas pelos Entes 
Federativos. A rotina de cruzamento de dados ainda não foi implantada em uma rotina de 
produção, fazendo com que o processamento seja ad hoc. A integração com outros sistemas 
que farão a captura dos dados está em fase final de homologação. 
 

O tratamento dos dados recebidos é um processo lento, pois exige um estudo específico de 
cada conjunto de informações. Além da definição das rotinas de batimento e das consultas a 
serem implementadas, este processo requer uma análise da qualidade dos dados. 
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4. Programa Modernização dos Sistemas de Previdência 
Complementar 

 

Este programa de modernização promove o desenvolvimento de aplicações para suporte a 
processos de negócios da Secretaria de Previdência Complementar, além de realizar 
atualizações em aplicações já em produção. Garantir a integração das bases de dados é o 
requisito comum a todas as aplicações frutos desta ação. Outras duas diretrizes consideradas 
em todos os sistemas são a facilitação da divulgação das informações para as áreas 
autorizadas e a implementação de funcionalidades que reduzam os custos dos procedimentos 
de cadastramento, captação e gestão das informações referentes aos planos de benefícios das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar.  
 

Tabela Dados Gerais do Programa  

Objetivo geral 
Desenvolver e implantar sistemas de forma a atender 
aos processos de negócio da SPC – Secretaria de 
Previdência Complementar do MPS 

Objetivos específicos 

Desenvolver sistemas de gestão dos cadastros de planos 
de benefícios e EFPCs; aprimoramento dos sistemas de 
captação dos dados contábeis, de investimento e 
estatísticos; implementar sistemas para a área de 
fiscalização; e desenvolver aplicações de informações 
gerenciais e gestão documental. 

Gerente do programa DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Responsável pelo programa no âmbito da Dataprev DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação 
do programa Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) MPS/SPC – Secretaria de Previdência Complementar 

 
Principais Ações do Programa  
 

− Ação 01 – Desenvolver os sistemas que compõem o SIPC (Sistema Integrado de 
Previdência Complementar) 

− Ação 02 – Desenvolver Aplicações voltadas para Gestão dos Cadastros e 
Atendimento do Sistema de Previdência Complementar 

− Ação 03 – Desenvolver Aplicações voltadas para Fiscalização dos Planos de 
Benefícios e EFPCs de Previdência Complementar  

− Ação 04 – Modernizar as Aplicações voltadas para a Área de Monitoramento da 
Secretaria de Previdência Complementar  

− Ação 05 – Desenvolver Aplicações voltadas para a Área de Gestão da Secretaria de 
Previdência Complementar 
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Ação 01 – Desenvolver os Sistemas que Compõem o SIPC (Sistema Integrado de 
Previdência Complementar) 
Esta ação promove o levantamento e implementação de sistemas que façam a integração das 
bases de dados da SPC e modernizem os processos de acompanhamento e fiscalização dos 
Planos de Benefícios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar.  

 
Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  
Informatizar os processos de trabalho da Secretaria de 
Previdência Complementar do MPS e integrar com as entidades 
de previdência complementar 

Descrição Desenvolvimento e implantação de novos sistemas que atendam 
aos processos de trabalho da SPC 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Foram implantados dois módulos do projeto SCAI – Sistema de Controle de Auto de Infração. 

 

Ação 02 – Desenvolver Aplicações voltadas para Gestão dos Cadastros e Atendimento 
do Sistema de Previdência Complementar 
Esta ação visa o desenvolvimento de sistemas para manutenção dos cadastros de planos de 
benefícios, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, convênios de adesão e 
patrocinadores / instituidores de planos. Todos os processos que envolvem o atendimento 
técnico, assim como os procedimentos de análise e aprovação das atualizações dos cadastros, 
estão inseridos no escopo de implementação desta ação. 
Tabela Dados Gerais da Ação   

Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  

Desenvolver aplicações para gestão dos cadastros mantidos 
pela Secretaria de Previdência Complementar e para análise 
técnica e aprovação das atualizações cadastrais dos planos de 
benefícios, EFPCs, convênios de adesão e 
patrocinadores/instituidores. 

Descrição Desenvolvimento e implantação de novos sistemas que atendam 
aos processos de gestão de cadastro e atendimento da SPC 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 
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Os sistemas para gestão dos cadastros foram implantados em produção. As funcionalidades 
voltadas para a análise técnica foram implantadas e estão em processo natural de maturação e 
evolução.  

A necessidade de disponibilizar os sistemas em ambiente web para entidades externas à rede 
da previdência foi um dos principais desafios enfrentados por esta ação. Outro fator crítico foi a 
implementação do sistema de autorização de acesso para usuários não servidores da 
Previdência Social (usuários das EFPCs).  

 

Ação 03 – Desenvolver Aplicações voltadas para Fiscalização dos Planos de Benefícios 
e EFPCs de Previdência Complementar 
Esta ação envolve o desenvolvimento de sistemas que suportem os processos de fiscalização 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e seus Planos de Benefícios. Os 
processos desta ação partem do planejamento da ação fiscal, indo até a última etapa de 
julgamento dos autos de infração.  

 
Tabela Dados Gerais da Ação  

Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  Desenvolver aplicações para suporte e gestão da ação fiscal da 
Secretaria de Previdência Complementar. 

Descrição Desenvolvimento e implantação de novos sistemas que atendam 
aos processos de gestão da ação fiscal da SPC 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

 

O sistema para cadastramento, controle e julgamento dos autos de infração teve o módulo dos 
Escritórios da SPC implantados em produção e os módulos restantes do Gabinete e da CGPC 
estão em fase final de homologação.  

Considerando que os controles que estavam sendo utilizados baseavam-se em planilhas ou 
bancos de dados de pequeno porte, a implantação de uma sistemática de controle abrangente 
e mais automatizada enfrentou a resistência natural a mudanças de procedimentos.  

 

Ação 04 – Modernizar as Aplicações voltadas para a Área de Monitoramento da 
Secretaria de Previdência Complementar 
Esta ação envolve o desenvolvimento de sistemas que suportem os processos de captação de 
dados contábeis, de investimentos dos Planos de Benefícios e das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar e dados fornecidos por órgãos do mercado de capitais. Os 
processos desta ação partem do planejamento da ação fiscal, indo até a última etapa de 
julgamento dos autos de infração.  
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Tabela Dados Gerais da Ação  

Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  Desenvolver aplicações para captação e monitoramento dos 
dados contábeis e de investimentos dos planos de benefícios. 

Descrição Desenvolvimento e implantação de novos sistemas que atendam 
aos processos de monitoramento da SPC 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

A aplicação internalizada teve algumas de suas funcionalidades revisadas, o módulo de 
captação dos dados foi aprimorado e a implementação do novo plano de contas está em fase 
final de homologação. Entretanto, o novo plano de contas modificou várias regras de negócio 
que estavam implementadas, exigindo um maior esforço no trabalho de especificação, 
codificação e validação destas.  

 

Ação 05 – Desenvolver Aplicações voltadas para a Área de Gestão da Secretaria de 
Previdência Complementar 
Esta ação envolve o desenvolvimento de sistemas que suportem os processos de captação de 
dados estatísticos dos Planos de Benefícios, sistemas de informações gerenciais e gestão 
documental.   

 
Tabela Dados Gerais da Ação   

Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  Desenvolver aplicações para captação e gestão de dados 
estatísticos e sistemas de informações gerenciais. 

Descrição Desenvolvimento e implantação de novos sistemas que atendam 
aos processos de gestão da SPC 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS 

Unidades executoras DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

A implantação de dois novos módulos do sistema de informações gerenciais, conclusão do 
projeto de definição de normas de gestão dos documentos e arquivos, implantação do sistema 
de estatística de planos de benefícios foram os principais resultados desta ação, a despeito da 
redefinição de regras para captação dos dados estatísticos obrigando a implementação de 
diversos ajustes no sistema de estatística. 
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5. Programa Atualização dos Sistemas Legados do Regime 
Geral da Previdência Social 

Este programa tem por finalidade atender as demandas do cliente desenvolvendo e 
implantando novas versões dos sistemas existentes. 

 
Tabela Dados Gerais do Programa  

Objetivo geral Desenvolver e implantar novas versões dos sistemas 
atuais de forma a atender as demandas dos clientes  

Objetivos específicos 
Manter os sistemas atuais devidamente aderentes à 
legislação vigente e às regras de negócio definidas 
pelo cliente, até que os mesmos sejam substituídos 
pelos novos sistemas do NMG 

Gerente do programa DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios 
Responsável pelo programa no âmbito da 
Dataprev DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios 

Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa Não se aplica  

Público-alvo (beneficiários)  INSS 

 

Principal Ação do Programa  
 
Ação 01 - Versão nova dos sistemas atuais  

 
Ação 01 – Versão nova dos sistemas atuais 
Esta ação desenvolve novas versões dos sistemas atuais atendendo a demandas do cliente. 

 
Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  Desenvolver e implantar novas versões dos sistemas 
atuais de forma a atender as demandas dos clientes 

Descrição 
Manter os sistemas atuais devidamente aderentes à 
legislação vigente e às regras de negócio definidas pelo 
cliente, até que os mesmos sejam substituídos pelos 
novos sistemas do NMG 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
informações 

Coordenador nacional da ação DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios 

Unidades executoras DEBC - Departamento de Produtos de Benefícios 

 
Durante o ano foram implantadas novas versões dos atuais sistemas de modo a atender a 
demandas dos clientes. Por sistema, foram disponibilizadas em produção, 5 versões do Prisma 
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(Sistema de Reconhecimento do Direito de Aposentadorias de Pensões), 6 versões do SABI 
(Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade), 2 versões do SAE (Sistema de 
Agendamento Eletrônico), 3 versões do HipNet (Homologação de Informações 
Previdenciárias), 2 versões do SGA (Sistema de Gerenciamento Eletrônico), além de mais de 
200 alterações no SUB (Sistema Único de Benefícios).  
 
Dentre alguns resultados importantes, do ponto de vista de negócio, foi a Aposentadoria em 30 
Minutos e o Leilão da Folha de Pagamentos da Previdência Social. 
 
 

 

6. Programa Atualização dos Sistemas Legados da Receita 
Federal do Brasil 

 
 
Este programa tem por finalidade atualizar e manter os sistemas atuais que atendem a Receita 
Federal do Brasil. 
 
 
Tabela Dados Gerais do Programa  

Objetivo geral Desenvolver e implantar novas versões dos sistemas 
atuais de forma a atender as demandas dos clientes  

Objetivos específicos 

Manter os sistemas atuais devidamente aderentes à 
legislação vigente e às regras de negócio definidas 
pelo cliente, até que os mesmos sejam substituídos por 
novos sistemas que atendam aos novos processos da 
Receita Federal do Brasil. 

Gerente do programa DERC - Departamento de Produtos Receita, Gestão e 
Contencioso 

Responsável pelo programa no âmbito da 
Dataprev 

DERC - Departamento de Produtos Receita, Gestão e 
Contencioso 

Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa Não se aplica  

Público-alvo (beneficiários)  RFB 

 

Principal Ação do Programa  
Ação 01 - Atualização dos Sistemas Legados da Receita Federal  
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Ação 01 – Atualização dos Sistemas Legados da Receita Federal  
 

Esta ação destina-se ao desenvolvimento e implantação de novas funcionalidades e correções 
dos atuais sistemas que atendem a Receita Federal do Brasil. 

 
Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  Desenvolver e implantar novas funcionalidades e realizar 
manutenções nos sistemas atuais  

Descrição 
Manter os sistemas atuais devidamente aderentes à 
legislação vigente e às regras de negócio definidas pelo 
Cliente 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
informações 

Coordenador nacional da ação DERC - Departamento de Produtos Receita, Gestão e 
Contencioso 

Unidades executoras DERC - Departamento de Produtos Receita, Gestão e 
Contencioso 

 
 
Foram implantadas novas versões dos atuais sistemas de modo a atender a demandas dos 
clientes para o ano de 2009. 
 

 

Tabela Metas e Resultados da Ação - Exercício 2009 

Meta Previsão Execução Execução/Previsão  
% 

Financeira R$ 1.420.206,48 R$ 1.315.006,00 92,59%
Física 1.512 PF 1.400 PF 92,59% 
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7. Programa Desenvolvimento e Otimização de Competências 
Gerenciais e Profissionais 

 

O atual estágio do processo de gestão de pessoas na Dataprev se caracteriza pela 
implementação de ações estruturais que possibilitem identificar, mobilizar, integrar e transferir 
conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor à organização e ao próprio 
indivíduo. A inexistência de tais ações compromete a capacidade de concretização dos 
objetivos organizacionais na medida em que, na essência da ação estratégica, são as pessoas 
e o aprendizado as principais variáveis determinantes do êxito da implementação do processo 
estratégico. 

Visando atender a essa necessidade, em 2009 as ações relacionadas ao programa 
Desenvolvimento e Otimização de Competências Gerenciais e Profissionais estiveram voltadas 
para a construção das bases do Modelo Conceitual de Gestão de Competências a ser 
implantado na Dataprev. Ao mesmo tempo, devido ao desafio da substituição da plataforma 
tecnológica da Empresa prevista para ocorrer no período de 2009 a 2011, um esforço contínuo 
de desenvolvimento de competências profissionais também foi empreendido. 

Disso resultou um índice histórico de investimentos em capacitação nos temas relacionados à 
TIC. Além do intensivo processo de capacitação, no ano de 2009 também foram deflagradas 
ações voltadas à estruturação do ambiente de Educação à Distância para atender às 
demandas de capacitação nos sistemas corporativos desenvolvidos pela Dataprev para seus 
clientes. Ainda no escopo das ações vinculadas a este Programa, o ano de 2009 foi marcado 
pelas ações relacionadas à conclusão da implantação do PCS 2008, captação de novos 
empregados deflagrada a partir do Concurso Público 2008 e pela retomada do Programa de 
Estágio, com contratação de um agente de estágio atuante em todo o Brasil. 
 
Dados Gerais do Programa  
Tabela Dados Gerais do Programa  

Tipo de programa Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral 

Desenvolver, implementar e avaliar uma política de gestão de 
pessoas capaz de recrutar ou desenvolver os perfis necessários 
ao novo padrão tecnológico e de gestão por resultados, motivá-
los e retê-los, para que a organização tenha condições de 
cumprir os compromissos pactuados com seus clientes. 

Gerente do programa Janice Fagundes Brutto – Diretora de Pessoas – DPE 

Gerente executivo Maria Augusta de Souza Batista – Gerente do Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas  

Indicadores ou parâmetros 
utilizados 

Quantidade de empregados capacitados 
Quantidade de enquadramentos funcionais/salariais realizados 
Quantidade de novos empregados contratados 
Quantidade de cursos em desenvolvimento (EaD) 

Público-alvo (beneficiários) Empregados da Dataprev 
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Principais Ações do Programa: 
De acordo com os objetivos estratégicos definidos para este Programa, foram consideradas 
como principais ações do Programa as seguintes iniciativas estratégicas: 

− Implementar Gestão de Competências 

− Fomentar ações de Gestão do Conhecimento  

− Promover Educação Continuada 

− Realizar Captação de Pessoas 

− Incrementar a Valorização de Pessoas 

 

 
Ação 001: Implementar Gestão de Competências 
Tabela Dados Gerais da Ação:  
Tipo Valorização de pessoas 

Finalidade  
Otimizar a utilização dos conhecimentos e habilidades disponíveis na 
Empresa, identificando e alocando as pessoas alinhadas às suas 
competências e efetiva disponibilidade. 

Descrição Definir e implementar o modelo conceitual que orientará o processo de 
gestão de competências.   

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidades executoras Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Serviço de Desempenho e Competências 

Coordenador nacional da 
ação Maria Augusta de Souza Batista 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Carlinda Caldas Pessanha Moreira 

 

Resultados:  
Nos meses de Julho e Agosto de 2009 foram deflagradas duas iniciativas para a construção 
das bases para implantação do Programa. A primeira foi a promoção de uma oficina, conduzida 
pela consultora e professora da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Sonia 
Goulart, com o objetivo de qualificar o corpo técnico do DEDP  na definição de um modelo de 
gestão por competências a ser adotado na Empresa. 
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Na segunda iniciativa, em agosto de 2009, a Diretoria de Pessoas promoveu um debate, em 
evento caracterizado como Fórum de Debates da Dataprev sobre o tema Competências 
Gerenciais na Gestão Pública onde a Dataprev trocou experiências com representantes de 
outros órgãos públicos, como o SERPRO, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Petrobrás, Eletrobrás e ENAP. 

A partir destas duas iniciativas definiu-se o Modelo de Competências Dataprev que contempla 
as Competências Organizacionais, ou seja, aquelas que pertencem à organização e inspiram o 
desenvolvimento das demais competências, e as Competências Humanas (Fundamentais, 
Técnicas e Gerenciais), essas relativas às pessoas que compõem a organização e que são 
necessárias aos empregados para que a mesma atinja seus objetivos estratégicos. 

Além da definição do modelo, nos últimos meses de 2009 um grupo técnico dedicou-se ao 
trabalho de análise documental onde, com a utilização de uma metodologia de pesquisa 
qualitativa, buscou mapear elementos representativos das competências organizacionais.   
 
Ação 002: Fomentar ações de Gestão do Conhecimento  
Tabela Dados Gerais da Ação: 
Tipo Valorização de pessoas 

Finalidade  
Otimizar a utilização dos conhecimentos e habilidades disponíveis na 
Empresa, identificando e alocando as pessoas alinhadas às suas 
competências e efetiva disponibilidade. 

Descrição 
Implantar sistema destinado ao registro e recuperação de informações 
sobre conhecimentos, experiência profissional, habilidades e vivências 
que integram a trajetória profissional dos empregados da Dataprev. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidades executoras Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Divisão de Valorização de Pessoas 

Coordenador nacional da 
ação Maria Augusta de Souza Batista 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Carmen Jussara Januário Silva 

 
Resultados:  
Ao longo do segundo semestre de 2009, foram empreendidas ações na customização da 
ferramenta Banco de Talentos, desenvolvida em Software Livre pela Câmara dos Deputados, 
de forma a adaptá-la às condições de funcionamento na Dataprev. No escopo do projeto de 
implementação da ferramenta foram definidas as necessidades de integração com outros 
sistemas em uso na empresa e realizados os ajustes necessários às categorias de talentos a 
serem tratadas na Dataprev. 
O ano de 2009 concluiu-se com a execução destes ajustes e com a definição do cronograma 
de homologação e implantação da ferramenta nos primeiros meses de 2010. 
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Ação 003: Educação Continuada 
Tabela Dados Gerais da Ação:  
Tipo Valorização de pessoas 

Finalidade  Promover a constante evolução e aperfeiçoamento profissional dos 
empregados da Dataprev 

Descrição 
Implementar atividades de capacitação orientadas para o conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes alinhadas às diretrizes 
estratégicas da organização; 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidades executoras Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução 

Serviço de Desempenho e Competências 
Serviço de Desenvolvimento de Pessoas  - Cosme Velho 
Serviço de Biblioteca Central 

Coordenador nacional da 
ação Maria Augusta de Souza Batista 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Carlinda Caldas Pessanha Moreira 
Sandra Maria Gomes de Carvalho Dutra 
Luiz Alberto de Oliveira Fortunato 
Ana Lucia Cerdeira 

 
 
Resultados: 
 
Capacitação Presencial 
A partir do esforço concentrado com a criação de  uma Força Tarefa, iniciado em Agosto de 
2008, com vistas a identificar e liberar demandas represadas de contratação de capacitação  
relacionada ao processo de Migração Tecnológica, registrou-se, no ano de 2009, um record 
histórico de realização de atividades voltadas à  capacitação e atualização profissional dos 
empregados da Dataprev.  

 

No escopo das ações de capacitação destacam-se as atividades voltadas para a 
desmobilização dos mainframes, ações voltadas para a capacitação dos técnicos das unidades 
regionais, eventos de atualização, participação no programa de pós-graduação, além de 
atividades de capacitação ministradas internamente através do programa de instrutoria interna. 
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O balanço de todo esse esforço resultou em cerca de 1.427 atividades de treinamento 
envolvendo 15.190 treinandos, distribuídos pelas diretorias conforme a tabela abaixo: 
 
 

Diretoria Total de Atividades Total de Treinandos Carga Horária Total 
PR 690 6962 8057 
DIT 255 2795 4684 
DRD 333 4558 6185 
DPE 80 506 736 
DFS 69 369 639 
TOTAL 1427 15190 20301 

 

Dentre os temas objeto da capacitação, destacam-se as disciplinas relacionadas à área de 
redes e segurança de redes; disciplinas relacionadas à gestão de TIC, além daquelas voltadas 
às áreas de banco de dados e manutenção da infraestrutura tecnológica. 

E em relação à execução orçamentária, o desempenho dos investimentos apontam para uma 
realização de cerca de 61,45%, considerando-se que a Dotação Orçamentária autorizada para 
o ano de 2009 foi da ordem de R$ 5.454.617,00. 

Importa destacar que as demandas de capacitação apontadas para o ano de 2009 
corresponderam ao valor total de R$ 6.820.000,00. Esses valores foram efetivamente 
contratados sendo que muitos contratos não tiveram sua execução encerrada completamente 
em 2009 e continuam sendo executados e pagos ao longo do exercício de 2010. 

 
Distribuição Orçamentária 2009 

 Contas de T&D 

Órgão de 
Lotação Informática Gestão Gerencial 

Atualização – 
Seminários e 
Congressos 

Pós-
Graduação 

Total por 
Órgão 

PR 168.952,00 174.297,00 12.867,00 141.637,00 74.148,00 571.901,00
DRD 835.560,00 23.410,00 0,00 37.173,00 183.554,00 1.079.697,00
DIT 796.341,00 138.707,00 0,00 309.430,00 44.027,00 1.288.505,00
DFS 2.271,00 53.325,00 0,00 103.260,00 2.515,00 161.371,00
DPE 2.670,00 16.630,00 197,00 221.790,00 9.256,00 250.543,00
Total por 
Conta 1.805.794,00 406.369,00 13.064,00 813.290,00 313.500,00 3.352.017,00
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Capacitação à Distância 
Nas ações relacionadas ao processo de capacitação à distância, no ano de 2009 foram 
implementadas ações estruturais tais como a formação de novos tutores na modalidade EaD 
para a Dataprev; a criação do ambiente de desenvolvimento de cursos em plataforma Moodle; 
a criação do curso à distância para capacitação no Expresso e o início do desenvolvimento de 
cursos para atendimento ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nas demandas de 
capacitação de usuários no Seguro Desemprego e no Sistema de Intermediação de Mão-de-
obra. 

 

Atualização do Acervo Bibliográfico 
No escopo das ações voltadas para o desenvolvimento profissional dos empregados da 
Dataprev, os investimentos em assinatura de periódicos e aquisição de livros voltados para as 
matérias de gestão e TI foram da ordem de R$ 144.654,78 distribuídos pelas áreas do 
conhecimento conforme demonstrado nos gráficos abaixo: 

 

Aquisição de livros por área do conhecimento - 2009

41%

23%

19%

8% 4% 4% 1%
Gestão de pessoas

Tecnologia da Informação

Direito

Contabilidade

Normas técnicas

Administração

Outras

 
 

Aquisição de periódicos por área do conhecimento - 2009
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Investimento Médio no Desenvolvimento de Pessoas 
 

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de Medida

Investimento médio no 
desenvolvimento de pessoas IMDP SGTD Anual R$ 

Diretriz Estratégica  Valorização dos Trabalhadores 

Meta para 2009 Valor médio de investimento por empregado = R$ 1.000,00 

Utilidade do Indicador 

Medir o valor médio de investimento realizado no desenvolvimento dos empregados da Dataprev 

Tipo de Indicador Efetividade 

Fórmula de Cálculo 

  IMDP = ΣITD/QtE 

  ΣITD = somatório dos investimentos em T&D  

  QtE = quantidade de empregados 

Método de Aferição do Indicador 

  Fonte: Sistema de Contabilidade  

  Fonte: SISGRH 

Área Responsável pelo Cálculo DIDE 

 
 
Resultado do Indicador em 2009:  
 

A análise do indicador demonstra um incremento de cerca de 41% nos investimentos em 
treinamento e desenvolvimento de pessoas no ano de 2009, em comparação com os valores 
investidos em 2008. 

Mesmo com o aumento de cerca de 10% no quadro de empregados admitidos (2008 = 3030 e 
2009 = 3326) esse desempenho representa um marco nos valores investidos na capacitação 
do corpo funcional da Dataprev quando comparado com a série histórica dos últimos cinco 
anos. Esse fato reflete os investimentos realizados na modernização do parque tecnológico da 
empresa e na atualização dos profissionais, visando o cumprimento das metas de gestão 
propostas para o período.  
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Gráfico 3 – Evolução do Valor Médio de Investimentos em Desenvolvimento de Pessoas 
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Gráfico 4 – Evolução dos Investimentos em T&D 
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Tabela 2 – Demonstrativo dos Investimentos de  T&D por Conta Contábil 

 

Investimentos em atividades de T&D por categoria    

Categorias Investimento 

Pós-graduação 
Gastos com a participação de empregados em cursos de 
especialização, conforme o disposto na NA/ RH/ 25.2 

313.500,00

Informática 
Gastos com a participação de empregados em eventos 
externos relacionados à capacitação e à formação técnica 
diretamente vinculadas ao negócio da Dataprev e às demais 
despesas decorrentes. 

1.805,794,00

Atualização 
Gastos com a participação de empregados em congressos e 
similares. 

813.290,00

Administração Geral 
Gastos com a participação de empregados em eventos 
externos dirigidos à capacitação e à formação técnica 
vinculadas à área-meio e às demais despesas decorrentes. 

406.369,00

Gerencial 
Gastos com a participação de empregados em eventos 
dirigidos ao desenvolvimento gerencial, realizado por meio de 
consultoria. 

13.064,00

Instrutoria Interna 
Gastos com o pagamento de instrutores por treinamento interno 
realizado 

78.883,00

∑ = 3.430.900,00

 

Tabela 3 – Demonstrativo do QLP 
Área Funcional PR DFS DIT DRD DPE ∑ 
∑ empregados por área  1.371 248 738 844 125 3.326* 

Fonte: GRH* em 31/dez/2009 
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Ação 004: Captação de Pessoas  
Tabela Dados Gerais da Ação:  
Tipo Valorização de pessoas 

Finalidade  
Otimizar a utilização dos conhecimentos e habilidades disponíveis na 
Empresa, identificando e alocando as pessoas alinhadas às suas 
competências e efetiva disponibilidade. 

Descrição Definir e implementar o modelo conceitual que orientará o processo de 
gestão de competências.   

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidades executoras Divisão de Valorização de Pessoas 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Serviço 

Coordenador nacional da 
ação Maria Augusta de Souza Batista 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Carmen Jussara Januário Silva 

 

 
Concurso 
Em 2009 a ação significativa na área de captação de pessoas esteve voltada para a 
contratação de 347 (trezentos e quarenta e sete) novos empregados, aprovados e classificados 
no Concurso Público 2008, conforme o Quadro de Distribuição de Vagas abaixo: 

 

  CARGO VAGAS ESTADOS 

Analista de Tecnologia da Informação  
TELEMÁTICA 260 RJ  -  PB  -  CE  -  SC  -  MG  -  DF    

SP  -  RS  -  MS  -  ES  -  PE  

Analista de Tecnologia da Informação  
ORGANIZAÇÃO 64 RJ  -  DF 

Assistente de Tecnologia da Informação  
SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

23 RJ  -  DF  -  SP  -  AC  -  AP -  RO     
TO  -  RR 

TOTAL GERAL: 347
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Destaca-se nesta ação a contratação de profissionais voltados para o atendimento das 
demandas das áreas administrativas da organização. No segmento de captação, importa 
destacar a evolução do processo de captação externa observada pelos dados da série histórica 
dos últimos concursos realizados para a Dataprev, que demonstra a quantidade crescente de 
vagas disponibilizadas conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

 

 

 
Concurso Quantidade de vagas Quantidade de perfis Quantidade de localidades 

1997 106 1 27 

2001 250 2 3 

2006 325 13 6 

2008 367 34 16 
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Programa de Estágio 
Contribuindo com a qualificação profissional de estudantes, a Dataprev incluiu um programa de 
estágios, nas áreas afins da empresa, por intermédio de instituição integradora com centros de 
ensino. Visando ajustar os procedimentos de captação de estagiários às orientações legais e 
normativas vigentes, ao longo de 2009 efetivou-se a contratação da empresa STAG, por 
processo de pregão eletrônico, para atuar como agente no processo de captação de 
estagiários no ano de 2009/2010 em todo o território nacional. 
 

Quantidade de Estagiários 
por Estado 

Estados Quantitativo 

Percentual de 
processos migrados 

para a STAG 

(%) 

AM 04 3,0 

BA 04 3,0 

CE 18 13,3 

DF 22 16,3 

ES 04 3,0 

GO 05 3,7 

MA 02 1,5 

MG 04 3,0 

MT 03 2,2 

PA 02 1,5 

PB 22 16,3 

PE 02 1,5 

PI 02 1,5 

PR 03 2,2 

RJ 13 9,6 

RR 01 0,7 

RS 08 5,9 

SC 08 5,9 

SE 01 0,7 

SP 07 5,2 

TOTAL 135 
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Captação Interna de Pessoal 
No segmento de captação interna de pessoal, registrou-se a elaboração de  03 (três) Editais de 
Captação Interna para atendimento a demanda da DIT, DRD e PR e análise de 326 (trezentos 
e vinte e seis) processos de movimentação nas modalidades de remanejamento, transferência 
com e sem ônus, requisição interna e exercício de função de confiança. 

 

Ação 005: Valorização de Pessoas  
Tabela Dados Gerais da Ação:  
Tipo Valorização de pessoas 

Finalidade  
Otimizar a utilização dos conhecimentos e habilidades disponíveis na 
Empresa, identificando e alocando as pessoas alinhadas às suas 
competências e efetiva disponibilidade. 

Descrição Definir e implementar o modelo conceitual que orientará o processo de 
gestão de competências.   

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidades executoras Divisão de Valorização de Pessoas 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Serviço de Remuneração e Carreira 

Coordenador nacional da 
ação Maria Augusta de Souza Batista 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Carmem Jussara Januário Silva 
Fabio de Oliveira Ramos 

 

Remuneração e Carreira 
Nesse segmento, durante o ano de 2009, as ações estiveram voltadas para a estruturação de 
políticas e consolidação de um modelo de gestão capaz de realizar a retenção, captação e a 
valorização do capital humano existente na Dataprev.  

Dentre as ações mais significativas, destacam-se: 

A finalização de 305 processos de auditoria de cargos de empregados lotados nas Unidades 
Regionais e Centro de Processamento de SP visando  enquadramento no PCS 2008. 

Acompanhamento e validação de 1.249 auditorias de cargos de empregados lotados no Rio de 
Janeiro, efetuadas pela Consultoria SPOT e definição dos critérios de enquadramento dos 
empregados no PCS 2008. 

Implantação da primeira etapa do PCS 2008 com cálculo de pagamento dos valores definidos 
na nova tabela de salário base (internível de 3%) com piso para cargo de nível médio de R$ 
1.440,38 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos ) e para os cargos de 
nível superior de R$ 3.394,35 (três mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco 
centavos). 
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Implantação e pagamento do Adicional de Atividade, conforme estabelecido no PCS 2008 e 
aprovado pelo DEST, com valor fixo para os cargos de nível médio de R$ 216,00 (duzentos e 
dezesseis reais) e para cargos de nível superior de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais). 

Definição das  políticas  de gestão do Plano de Cargos e Salários 2008 com a publicação das 
normas de progressão salarial, progressão funcional, mobilidade e adicional de atividade. 

Enquadramento Funcional/Salarial de 3.200 empregados com base nos critérios estabelecidos 
pela DIVP e aprovados pela Diretoria Executiva.  

Análise de 1.450 recursos motivados por empregados que levantaram questionamentos quanto 
ao resultado do seu enquadramento funcional/salarial no PCS 2008. 

Do ponto de vista do impacto financeiro, a conclusão da implantação do PCS2008, com a 
revisão da tabela de salários e adoção do adicional de atividade representou para o corpo 
funcional os seguintes percentuais de ganho:  

 
Salário em relação a Fev de 2009: 

GANHO 
em percentual(%) 

QTDE de 
Empregados 

% de Empregados 
SOBRE TOTAL 

< 3% 1.625 54,1% 

3,1% a 39% 1.066 35,5% 

40% a 104% 311 10,4% 

TOTAL 3.002 100,0% 

 

 

Remuneração em relação a Fev de 2009: 

GANHO em percentual (%) QTDE de 
Empregados %de Empregados  SOBRE TOTAL 

5% a 19% 1.786 59,5 

20% a 49% 774 25,8 

50% a 129% 442 14,7 

TOTAL 3.002 100,0 

 

Observação: Entende-se como salário, o valor expresso na tabela de níveis salariais e como 
remuneração esse mesmo valor somado ao adicional de atividade. 

Além das ações relacionadas à implantação do PCS 2008, também se destacaram nesse 
segmento: 

A elaboração de 127 (cento e vinte e sete) históricos funcionais para subsidiar peça de defesa 
de processo trabalhista e reintegração de empregados por determinação legal. 
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A Participação em Pesquisa de Salários e Benefícios da Fundação Getúlio Vargas e Casa da 
Moeda. 

Aquisição de Pesquisa de Salários da Consultoria PricewaterhouseCoopers para subsidiar a 
definição das políticas de remuneração do Plano Executivo. 

E a criação de cargo de nível superior com jornada de trabalho de 6 horas diárias para 
atendimento aos processos do segmento de Processamento nos Centros de Processamento, 
como alternativa para cumprimento do serviço realizado 24horas por dia, nos sete dias da 
semana. Processo encaminhado ao DEST para aprovação. 

 

Remuneração Média do Empregado Dataprev 
 

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Remuneração média do empregado 
Dataprev RMED GRH Anual R$ 

Diretriz Estratégica  Valorização dos Trabalhadores 

Meta para 2009 Incremento de 10% na remuneração  

Utilidade do Indicador 

Medir a evolução dos valores percentuais da remuneração média do empregado da Dataprev em 
relação ao mercado 

Tipo de Indicador Efetividade 

Fórmula de Cálculo 

 RMED = [(TSN + TAT) x QE] / QE   
RMED = TSN ( Total de salário nominal) + TAT (Total de adicional de atividade) x QE (Quantidade de 
empregados) dividos pelo total de empregados (QE) 

Método de Aferição do Indicador 

Fonte: SISGRH 

Área Responsável pelo Cálculo DIVP 
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Resultado do Indicador em 2009:  
Esse indicador visa aferir o nível de aderência do valor médio da remuneração do empregado 
da Dataprev com o mercado. Em fevereiro de 2009, antes da conclusão dos trabalhos de  
implantação do PCS 2008,  o salário médio na empresa era de R$ 2.865.  

A partir de março de 2009, com a adoção da política de remuneração variável e revisão dos 
pisos e da Tabela Salarial, o salário médio passou para R$ 3.270,54 e a remuneração média 
do trabalhador da Dataprev passou para R$ 3.601,22, representando um incremento anual de 
25%. O novo patamar da remuneração aponta que a meta estabelecida para o indicador foi 
alcançada. 

 

8. Programa de Qualidade de Vida 
A qualidade de vida no trabalho é compreendida pelo conjunto de ações de natureza 
biopsicossocial que visam proporcionar uma melhor condição de trabalho e satisfação na sua 
execução. Na Dataprev, a adoção do posicionamento biopsicossocial tem exigido uma 
reestruturação das ações relacionadas às áreas da saúde, da psicologia do trabalho, do 
serviço social e da ergonomia.  

 Ao longo do ano de 2009, o programa de Qualidade de Vida  buscou consolidar  as ações 
estruturantes e de sustentação ao programa com destaque para a revisão do modelo de 
atendimento psicossocial e de Medicina do Trabalho e também para as ações e campanhas de 
Prevenção e Promoção à Saúde.  

 
Tabela Dados gerais do Programa 
Tipo de programa Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral Redução do absenteísmo, aumento da produtividade, melhoria 
da motivação e do comprometimento com o trabalho. 

Gerente do programa Janice Fagundes Brutto – Diretora de Pessoas 

Gerente executivo Maria Augusta de Souza Batista – Gerente do Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas  

Indicadores ou parâmetros 
utilizados 

Quantidade de participantes nos eventos e nas campanhas de 
promoção a saúde 
Número de atendimentos do Serviço de Medicina do Trabalho, 
Psicologia do Trabalho e Serviço Social 
Grau de normatização e atualização dos procedimentos 
administrativos 

Público-alvo (beneficiários) Empregados da Dataprev 

 

Principais Ações do Programa 
Campanhas Educativas de Prevenção e de Promoção à Saúde 

Programas de Assistência Psico-Social 

Programas de Apoio à Saúde do Empregado 
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Ação 001: Campanhas Educativas de Prevenção e de Promoção à Saúde  
Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo Valorização de pessoas 

Finalidade  Estimular hábitos saudáveis através da disseminação de informações e 
sensibilização para a responsabilidade do empregado sobre sua saúde. 

Descrição 
Planejar e executar palestras e atividades em comemoração de datas 
definidas pelo calendário da Associação Brasileira de Qualidade de Vida 
e em consonância com o perfil de saúde dos empregados da Dataprev. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidades executoras Divisão de Saúde e Qualidade de Vida 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Divisão de Saúde e Qualidade de Vida 

Coordenador nacional da 
ação Maria Augusta de Souza Batista 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Neusa Leo Koberstein 

 

Resultados: 
A realização de campanhas educativas voltadas à prevenção e promoção da saúde 
envolveram, em 2009, ações presenciais e à distância. Ao todo foram realizados 39 eventos 
em comemoração a 16 datas, dentre as quais destacamos a Semana da Saúde e Qualidade de 
Vida,  Dia da Gentileza e Dia Mundial e Nacional de Combate a Diabetes. No total os eventos 
envolveram a participação de  1.683 empregados em nível nacional.  

Na modalidade à distância, foi elaborada e disponibilizada a cartilha sobre alcoolismo - “O 
álcool é uma DROGA – Não abuse!” - em link permanente na intranet.  O instrumento em 
questão foi elaborado  com vistas a orientar os gerentes sobre como proceder em situações 
que envolvam empregados com problemas relacionados ao uso de álcool, além de 
disponibilizar informações sobre a doença e orientar as chefias quanto ao seu papel no trato do 
alcoolismo na empresa.  

A utilização da intranet como meio de divulgação propiciou o  acesso de 100% do corpo 
funcional em todo o Brasil, inclusive com a  multiplicação dessas informações para outras 
esferas, como famílias e amigos dos empregados, já que a disponibilização do material permite 
a impressão da cartilha quando desejado. 
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Ação 002: Programas de Assistência Psicosocial 
Tabela Dados Gerais da Ação 
Tipo Valorização de pessoas 

Finalidade  Disponibilizar ferramentas e serviços voltados à manutenção do 
equilíbrio psico e social do empregado e de seus familiares. 

Descrição Realização de ações baseadas em orientação e aconselhamento 
voltados para a resolução de problemas. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidades executoras Divisão de Saúde e Qualidade de Vida 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Divisão de Saúde e Qualidade de Vida 

Coordenador nacional da 
ação Maria Augusta de Souza Batista 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Neusa Leo Koberstein 

 

Resultados: 
Os Programas de Assistência Psicossocial promoveram , em 2009, a realização de ações e de 
projetos relacionados com a Orientação Financeira; com o PAED com o Programa de 
Dependência Química e com o Programa de Preparação para a Aposentadoria. 

Para fins de detalhamento, os resultados estão apresentados de acordo com cada projeto: 

 

Orientação Financeira 
Foram realizadas 4 palestras sobre administração de finanças pessoais, com um total de 86 
(oitenta e seis) participações.  O próximo passo  é evolução do programa  com a utilização  de 
metodologia de EAD, de forma a maximizar o acesso dos empregados e seus familiares, 
multiplicando essa ação que visa reduzir o stress de empregados envolvidos com dívidas 
pessoais, reduzindo a demanda por auxílios financeiros extraordinários. 

 
Programa de Dependência Química 
O objetivo central desse programa é a orientação de empregados com histórico de 
dependência química, prestando informações e sugestões de encaminhamento para resolução 
dos problemas relacionados ao alcoolismo e drogadição. O programa ainda trabalha com a 
apresentação de conceitos e a disseminação de informações sobre a doença, orientando sobre 
as consequências do uso abusivo do álcool/droga e quanto o papel das chefias no trato do 
problema no âmbito da Empresa. 
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Programa de Assistência ao Empregado da Dataprev 
O Programa de Assistência ao Empregado da Dataprev, que oferece serviços de 
encaminhamento e aconselhamento breve aos empregados e seus familiares para a resolução 
de problemas pessoais que afetam seu desempenho no trabalho, completou um ano de 
vigência em 2009 e foi prorrogado, de acordo com as orientações legais e preceitos 
contratuais. 

Segundo relatório apresentado pela empresa prestadora do serviço, no período de Out/08 a 
Out/09, foram atendidos 332 casos, com percentual de utilização no contrato de 10,66%, 
considerado dentro da faixa de procura para este serviço em empresas públicas. Dentre os 
problemas relatados, os casos relacionados à esfera biopsicossocial demandaram 155 
atendimentos, representando 47% da demanda total no período. Os problemas de natureza 
jurídica demandaram 145 orientações, o que equivale a 44% dos atendimentos prestados. 

Na avaliação geral do Programa, feita pelos empregados atendidos, 155 (96%)  consideraram 
o atendimento excelente;  4  (2%) consideraram bom; 1 (1%) considerou regular e 1 (1%) 
considerou o atendimento ruim.  

 
 
Programa de Preparação para Aposentadoria 
O programa de preparação para aposentadoria tem o objetivo de propiciar, aos empregados 
que se habilitam, reflexão e preparação para a aposentadoria, a partir de um enfrentamento 
mais consciente e tranquilo da questão. Inserido no contexto das ações voltadas para a 
qualidade de vida, o programa visa preparar os empregados em vias de se aposentar e/ou 
processar a finalização de seu vínculo profissional com a Dataprev,  permitindo  maior 
controle sobre seu projeto de vida, com reflexos sobre sua saúde, tanto física quanto mental. 
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No ano de 2009, as ações do Programa estiveram voltadas para a capacitação dos 
profissionais e parceiros da  DIQV na elaboração, implantação, condução e avaliação do PPA 
(Programa de Preparação para a Aposentadoria). Para isso, foi realizado o “Workshop – 
Programa de Transição Profissional” nos dias 23 e 24 de Março de 2009.  

 

Ação 003: Programa de Apoio à Saúde do Empregado 
Tabela Dados Gerais da Ação 
Tipo Valorização de pessoas 

Finalidade  Disponibilizar serviços voltados à prevenção doenças e  manutenção da 
saúde do empregado. 

Descrição Realização de ações preventivas e promotoras de saúde.. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

Unidades executoras Divisão de Saúde e Qualidade de Vida 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Divisão de Saúde e Qualidade de Vida 

Coordenador nacional da 
ação Maria Augusta de Souza Batista 

Responsável pela execução 
da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Neusa Leo Koberstein 

 A este Programa estão relacionadas ações preventivas e de  manutenção da saúde do 
empregado da Dataprev, conforme relacionadas a seguir: 

 
Programa de Incentivo a Cessação de Fumar 
Este programa visa a prevenção de doenças causadas pelo tabaco e a diminuição/eliminação 
do fumo na empresa, de acordo com a abordagem e metodologia para tratamento do fumante 
na empresa, definida pelo Ministério da Saúde/INCA. Conceitualmente, por meio de avaliação 
do grau de dependência, análise motivacional, avaliação clínica, exames laboratoriais 
(espirometria e dosagem de CO2) e de reuniões em grupo, com abordagem 
cognitiva/comportamental e apoio medicamentoso, é considerado satisfatório um índice de 
50% de cessação do tabagismo entre os participantes.  

O programa, elaborado com base na metodologia do INCA, está ancorado em norma interna 
específica, que possibilita respaldo financeiro  para reembolso de medicamento.  

Em 2009, foi realizado um  Programa Piloto para 15 participantes lotados no Rio de Janeiro, 
com o vistas à avaliação de sua eficácia, antes de estendê-lo para toda a organização. Os 15 
empregados inscritos participaram de avaliações para identificar o grau de dependência, 
estágio motivacional, levantamento da história clínica, como base para o tratamento. Foram 
realizados exames que avaliaram a capacidade pulmonar e a quantidade de monóxido de 
carbono. Os participantes receberam um Plano Individual de Tratamento e assinaram um 
Termo de Responsabilidade para aquisição de medicamento reembolsado pela Empresa em 
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80% do seu valor total, conforme normativo anteriormente referido. Ao longo deste processo, 
um participante se desligou do Programa e o grupo passou a ser constituído por 14 integrantes. 

No momento de redação do presente Relatório, o programa encontra-se na fase de 
manutenção (fase final) e  podem ser referidos  os seguintes resultados: 10 empregados 
abandonaram o tabagismo (71,42%), sendo que 2 participantes apresentaram *lapsos 
*(ocorrência de um episódio isolado de consumo de cigarro, sem que o participante do 
Programa voltasse a fumar regularmente) e 1 participante teve *recaída *(retorno ao consumo 
regular de cigarro, mesmo que em quantidades menores ao padrão de consumo anterior à 
cessação), mas reiniciou o processo de cessação, mantendo-se em abstinência; 1 empregado 
reduziu consideravelmente a quantidade de cigarros consumidos e 3 não cessaram o 
tabagismo. Não se registram casos de abandono de tratamento.  

 
Serviço de UTI Móvel  
Esta ação visa assegurar um atendimento imediato a situações de emergência e de urgência, 
com toda a infraestrutura necessária para o  atendimento  imediato  de  episódios graves por 
mal súbito, acidentes ou a ocorrência de falecimentos nas dependências da empresa, mais 
especificamente nos prédios localizados no Rio de Janeiro, especialmente à Rua Álvaro 
Rodrigues e no Cosme Velho. . Este atendimento conta com orientação por telefone, 
atendimento de emergência no local e remoção quando necessária e foi implantado apenas no 
Rio de Janeiro, em função da concentração de 50% do corpo funcional e da média de idade 
dos empregados que se encontra na faixa dos 50 anos. 

Ao longo de 2009 foram realizados 04 atendimentos, sem registro de internação. 

 
Campanha Nacional da Vacinação Anti-gripal 
A campanha de vacinação/2009 imunizou 1.996 empregados, estagiários e jovens aprendizes 
em todas as unidades da Dataprev. Considerando-se que a inscrição para a vacina é 
voluntária, registrou-se um número de 241 pessoas a mais que na campanha de 2008, 
representando um incremento de 14% em relação ao ano anterior.  

 O preço unitário da vacina foi de R$ 23,59 e o custo total da vacinação foi de R$ 47.085,64. 

Em relação à participação do corpo funcional, o percentual é considerado baixo pela área 
gestora do processo,  pois representa, aproximadamente, 55% do Quadro de Lotação (QLP). A 
meta é imunizar 100% do quadro de empregados. 

Como parte de ações preventivas, foi elaborado e divulgado o protocolo de prevenção da gripe 
causada pelo vírus Influenza A – H1N1, com orientações divulgadas em material impresso e 
distribuído nas dependências da empresa, bem como publicado na Intranet, permitindo acesso 
de todos os empregados. Nesse material, encontrava-se também uma relação de hospitais 
credenciados para a realização de exames ou atendimento específico.  

 
Programa de Ginástica Laboral 
Visa prevenir doenças ocupacionais e crônicas  através do exercício físico orientado, no 
ambiente de trabalho. Promovendo a manutenção da saúde ocupacional e a melhoria das 
condições gerais do trabalhador por meio da realização de atividades físicas capazes de 
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proporcionar consciência corporal e espacial, correção de vícios de postura  redução  do 
estresse e do absenteísmo, além de incentivar a descontração e a melhoria na interação com 
os companheiros de trabalho. 

No 1º semestre de 2009 foi elaborado o Termo de Referência do Programa de Ginástica 
Laboral e divulgado para todas as Unidades para contratação descentralizada.  Ao longo do 
ano o programa foi implantado em 08 Unidades Regionais: URBA, URDF, URES, URMA, 
URMS, URPR, URRS,  E URSP, atingindo 534 empregados, cerca de 18% do quadro, com um 
investimento de R$ 82.092,29.  

Nas demais Unidades Regionais, o Programa encontra-se em  processo de contratação. No 
Rio de Janeiro o processo encontra-se em fase de estimativa de preços para realização de 
Pregão Eletrônico.  

Apenas como uma forma de demonstração, os índices de participação dos empregados na 
Ginástica Laboral variam de números mais tímidos em estados como o Paraná (24,76% a 
36,67%)  e São Paulo (29% a 39%), saltando para percentuais de adesão mais consistentes, 
como os de  68% a 78% no Rio Grande do Sul,  de  70% a 79% no Mato Grosso do Sul e de 
78% a 93% no Espírito Santo. 

Além da frequência, os resultados medidos pelos professores, através do preenchimento de 
questionários, apontam que na percepção dos empregados houve uma diminuição do stress, 
de dores musculares, cansaço, desconfortos e ausências ao trabalho decorrentes de dores 
ocasionais. 

Quanto a este aspecto, importa destacar que os indicadores de sensação de dores ocasionais 
e frequentes observados em 2008 revelam uma diminuição média de 18% nos sintomas de 
dores ocasionais e  uma diminuição de 4% nos sintomas de dores frequentes. Este resultado 
pode indicar que a ginástica laboral tem atuado de forma significativa na prevenção, no caso 
das dores ocasionais. Quanto aos quadros de dores frequentes, há a probabilidade de que as 
mesmas necessitem de outro tipo de intervenção. 

 
Ergonomia 
Esta ação visa a promoção de condições saudáveis no ambiente físico de trabalho, por 
intermédio de avaliações ergonômicas para identificar e corrigir  situações críticas e de risco 
para a execução do trabalho.  Apresenta relatórios que subsidiam a realização de compras e 
obras nas dependências da empresa e presta  orientações que objetivam reduzir a carga física 
e mental dos trabalhadores, evitando custos humanos físicos (dor e desconforto) e mentais 
(fadiga, estresse, esquecimentos, erros) e organizacionais (falta de motivação, dificuldades na 
execução das tarefas e risco de acidentes ou doenças musculares).  

Orienta-se pelo cumprimento à Norma Regulamentadora 17 - NR17 - Ergonomia, criada pela 
portaria 3.751 do Ministério do Trabalho e Emprego em 29/11/1990 

Ao longo de 2009, foram elaboradas diretrizes para contratação de serviço especializado em 
Ergonomia visando atender às demandas regionais de cumprimento à Norma 
Regulamentadora – NR 17. Também foi elaborado o Termo de Referência para contratação do 
Serviço Especializado em Ergonomia e revisada a Norma de Ergonomia. 
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Tratamento Especializado 
Objetiva apoiar financeiramente os empregados nas despesas referentes a tratamento médico 
especializado e medicamentos específicos, consigo ou com seu dependente, quando portador 
de necessidades especiais (deficiência física, auditiva, visual e/ou mental), sob forma de 
reembolso e sem natureza salarial.  

Em 2009, foram gastos R$ 291.107,99 com Tratamento Especializado, valor 29,5% menor que 
em 2008, apesar do maior número de atendimentos, sendo R$ 414,68 o valor médio concedido 
por mês e por empregado  beneficiado no período.  

Em média, 59 empregados receberam o auxílio de Tratamento Especializado por mês em 
2009. No mesmo período, 88% dos benefícios tiveram valor inferior ou igual a dois salários 

 mínimos conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

 

Meses

Benefícios concedidos

Quantidade

Janeiro 64 26.928,26 420,75 2.278,75

Fevereiro 56 28.207,86 503,71 3.191,00

Março 58 26.090,00 449,83 2.729,00

Abril 67 28.118,00 419,67 2.741,00

Maio 61 27.442,00 449,87 2.729,00

Junho 59 29.255,00 495,85 2.741,00

Julho 72 28.721,00 398,90 2.741,25

Agosto 70 25.019,19 357,42 2.741,25

Setembro 48 23.451,66 488,58 2.741,25

Outubro 50 24.473,32 489,47 2.741,25

Novembro 50 23.401,70 499,35 2.741,25

Dezembro 48 - 528,79 2.741,25

Total 703 291.107,99

Valor médio no período 59 26.464,36 414,09 2.734,96

Valor total 
(R$)

Valor 
médio 
(R$)

Maior valor 
de 

reembolso 
do mês (R$)
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Vale ressaltar que em 2009, o número de atendimentos foi 10,67% menor que em 2008. O 
gráfico abaixo ilustra o número  de atendimentos, por mês, dos anos de 2008 e 2009. 

 

 

Meses
Até 1 salário mínimo Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Janeiro
45 12 5 2

64 9,05%
70% 19% 8% 3%

Fevereiro
36 13 5 2

56 7,76%
64% 23% 9% 4%

Março
38 14 5 1

58 8,25%
66% 24% 9% 2%

Abril
49 12 5 1

67 9,53%
73% 18% 7% 1%

Maio
42 12 6 1

61 8,68%
69% 20% 10% 2%

Junho
38 14 6 1

59 8,39%
64% 24% 10% 2%

Julho
51 14 6 1

72 10,24%
71% 19% 8% 1%

Agosto
55 10 4 1

70 9,96%
79% 14% 6% 1%

Setembro
30 12 5 1

48 6,83%
63% 25% 10% 2%

Outubro
32 12 4 2

50 7,11%
64% 24% 8% 4%

Novembro
31 12 5 2

50 7,11%
62% 24% 10% 4%

Dezembro
30 12 4 2

48 6,83%
63% 25% 8% 4%

TOTAL 477 149 60 17 703 100%

De 1 a 2 salários 
mínimos

De 2 a 3 
salários 
mínimos

Acima de 3 
salários 
mínimos

 

 
 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 
Os exames periódicos destinam-se a todos os empregados, tendo periodicidade anual para os 
maiores de 45 anos e bienal para aqueles que têm idade inferior a 45 anos. Compõem-se de 
exames clínicos que, de dois em dois anos, são complementados por exames laboratoriais e 
de imagem. Ao longo do ano 2009 foram realizados os exames periódicos, determinados no 
PCMSO, que foram compostos exclusivamente por exames clínicos. A realização de tais 
exames foi prolongada até o início de 2010. 
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Investimento Médio em Saúde e Qualidade de Vida 
 
Nome do Indicador Sigla  Fonte Periodicidade Unidade de Medida

Investimento médio em saúde e qualidade de 
vida IMSQV DIQV Anual R$ 

Diretriz Estratégica  Valorização dos Trabalhadores 

Meta para 2009 Elevar o valor médio de investimentos por empregado realizados em 2008 = R$ 83,08 

Utilidade do Indicador 

Medir o valor médio de investimento realizado na saúde e na qualidade de vida dos empregados da Dataprev 

Tipo de Indicador Efetividade 

Fórmula de Cálculo 

 IMSQV = ΣISQV/QtE 
  ΣITD = somatório dos investimentos em saúde e qualidade de vida 
  QtE = quantidade de empregados 

Método de Aferição do Indicador 

Fonte: Sistema de Contabilidade 
            SISGRH 

Área Responsável pelo Cálculo Divisão de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-
estar - DIQV 

 
Resultado do Indicador em 2009:  
 

O segmento da saúde e qualidade de vida no ano de 2008 foi marcado pela execução de 
ações estruturantes voltadas ao planejamento e implantação dos programas, incluindo também 
nesse escopo a revisão de processos e sua normatização. Dado esse cenário, os 
investimentos realizados ficaram na casa dos R$ 251.743,96 e esse valores foram incluídos no 
cômputo de um único indicador que apontava o investimento em capital humano amplo.  
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Já no ano de 2009, com as ações e programas na área de qualidade de vida mais estruturadas 
e já implantadas, os investimentos chegaram na casa do R$ 684.258,00, significando um 
investimento de cerca de R$ 205,73 por empregado e inaugurando, portanto, o IMSQV, 
indicador voltado a medir o investimento realizado na saúde e qualidade de vida dos 
empregados da Dataprev. 
 

Tabela 1 – Demonstrativo dos Investimentos em Qualidade de Vida 

Investimentos em Qualidade de Vida  

Campanhas Investimento 

Gastos com a realização de campanhas educativas e de 
promoção de saúde e qualidade de vida R$ 8.610,00

Programas Investimento

Programa de Vacinação Anti-Gripal 
Gastos com prevenção da gripe. Visa reduzir os casos de 
afastamento ocasionados pela doença. O programa é aplicado 
anualmente, nos meses entre abril e maio. 

R$ 44.349,20

Programa de Ginástica Laboral 
Gastos com a execução do programa nas unidades da Bahia,  
Brasília. Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Visa combater e 
prevenir as doenças profissionais como a L.E.R. (lesão por 
esforços repetitivos) ou o D.O.R.T (distúrbios osteomoleculares 
relacionados ao trabalho) além de auxliar na diminuição da 
fadiga muscular e e auxliar na correção de vícios posturais 

R$ 82.092,29

Programa de Incentivo a Cessação de Fumar 
Gastos com a realização de exames laboratoriais (espirometria) 
e reembolso com medicação 

R$ 10.766,42

Tratamento Especializado 
Gastos com tratamento médico especializado e medicamentos 
específicos, sob forma de reembolso, concedido ao empregado 
e extensivo a seus dependentes, quando portador de 
necessidades especiais (deficiência física, auditiva, visual e/ou 
mental) 

R$ 318.055,64

Serviço de Área Protegida 
Gastos com atendimentos de emergência nos prédios de 
Botafogo e Cosme Velho. 

R$ 12.947,54

Programa de Assistência ao Empregado 
Gastos com o serviço de encaminhamento e aconselhamento 
breve aos empregados e seus familiares. 

R$ 207.436,91

∑ = R$ 684.258,00
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9. Programa de Melhoria do Processo de Desenvolvimento de 
Software 

Esta iniciativa faz parte do Processo Interno No. 7 do Planejamento Estratégico 2009-2001. 
Aumentar a Produtividade e Qualidade do Desenvolvimento de Software, estando diretamente 
relacionado aos objetivos estratégicos: (01) - Ampliar a participação no mercado de TIC. (03) - 
Prover instrumentos de TIC que ampliem a qualidade do atendimento ao cidadão. (06) - 
Fortalecer a imagem institucional; (09) - Aumentar o nível de segurança nos ambientes e 
soluções. 

 
Tabela Dados Gerais do Programa  

Objetivo geral 

Tornar o processo de desenvolvimento de software da 
Dataprev compatível com os modelos de maturidade de 
âmbito nacional (MPS-BR) e internacional (CMMI, ISO, 
PMBOK, ITIL, COBIT), além de incentivar o corpo 
técnico da empresa na obtenção de certificações 
profissionais (PMP, CTFL, CSTE, CSQA, CFPS, ITIL, 
entre outros). 

Objetivos específicos Aumentar a satisfação do cliente em relação a qualidade 
dos produtos de software entregues. 

Gerente do programa CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software 
Responsável pelo programa no âmbito da 
Dataprev CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software 

Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa Não definidos 

Público-alvo (beneficiários) Desenvolvedores 
 

Principais Ações do Programa  

− Ação 01 – Institucionalizar o modelo CMMI na Dataprev. 

− Ação 02 – Coordenar o Processo de Aquisição da Solução para Desenvolvimento 
de Sistemas e Gerenciamento de Projetos. 

− Ação 03 – Capacitar as Equipes de Qualidade de Software. 

− Ação 04 – Alocação funcional dos serviços de qualidade de Software 1, 2 e 3 e 
respectivas equipes de qualidade à CGQS. 

− Ação 05 – Estabelecer e manter o PD-Dataprev - Processo de Desenvolvimento de 
Software da Dataprev. 
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Ação 01 – Institucionalizar o modelo CMMI na Dataprev 
Esta ação visa aumentar a qualidade dos produtos de software desenvolvidos pela Dataprev, 
garantindo maior satisfação dos clientes. 
 
Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Definição e Qualidade de Processos de Desenvolvimento 

Finalidade  Implementação do modelo CMMI na Dataprev. 

Descrição 

A adoção do modelo CMMI não é mais uma questão de 
importância, prioridade empresarial ou diferencial 
competitivo, mas sim um pré-requisito básico para as 
empresas de desenvolvimento de software que 
pretendem continuar atuando no mercado corporativo, 
assim como nas áreas de governo.  
 
No caso da Dataprev, a implementação do modelo CMMI 
também é vital para que seja possível cumprir a meta de 
atender o Ministério da Previdência Social – MPS, o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a Secretaria 
de Previdência Social - SPS, a Secretaria de Previdência 
Complementar – SPC e o Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE, com soluções tecnológicas de qualidade 
e, desta forma, aumentar o nível de satisfação desses 
clientes. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação CGQS - Coordenação-Geral de Qualidade de Software 

Unidades executoras DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações. 

 
Após a contratação da Consultoria iniciou-se, em 06/03/2009, o trabalho de Gap Analisys para 
identificar o estágio de maturidade em que a Dataprev se encontra, subsidiando o 
desenvolvimento do planejamento estratégico dos trabalhos. Como resultados deste 
planejamento foram realizados vários grupos de trabalho onde ocorreram Workshops, seções 
de orientações, validação e execução de ações de melhorias e corretivas na estruturação das 
práticas relativas aos processos: 
 

− Nível 02: REQM – Gerência de Requisitos; CM – Gerência de Configuração; MA – 
Medição e Análise; PP – Planejamento de Projetos; PMC – Controle e 
Monitoramento de Projetos; PPQA – Garantia da qualidade do processo e do 
produto; SAM – Gestão de Acordos com Fornecedores; 

 

− Nível 03: VER – Verificação; VAL – Validação; RSKM – Gerência de Riscos; OPD – 
Definição do Processo Organizacional; OPF – Foco na Melhoria dos Processos; OT 
– Treinamento Organizacional; RD – Desenvolvimento de Requisitos; DAR – Análise 
de Decisão e Resolução; TS – Solução Técnica; PI – Integração de Produto; IPM - 
Gerência Integrada de Projetos. 

A empresa SYNAPSIS Brasil sagrou-se vencedora da licitação e foi contratada para prestar 
consultoria. 
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Ação 02 – Coordenar o Processo de Aquisição da Solução para Desenvolvimento de 
Sistemas e Gerenciamento de Projetos 
Esta ação visa subsidiar as equipes de desenvolvimento com ferramentas que permitam maior 
produtividade, eficiência e eficácia no Planejamento, especificação, gerenciamento e controle e 
execução de projetos de desenvolvimento de software. 

 
Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Implantação/Disseminação da Suite de Desenvolvimento 

Finalidade  
Coordenar o processo de aquisição das soluções de ferramentas para 
Desenvolvimento de Sistemas, Modelagem de Processos e 
Gerenciamento de Projetos ofertadas no pregão nº. 10/2008 

Descrição 

Coordenar os trabalhos de aquisição das Ferramentas conforme objeto 
do pregão 10/2008 através de alocação de grupo de trabalho específico 
envolvendo recursos pessoas da CGQS, CGAS, UDSC, UDPB, UDCE, 
UDRJ, CGPS e área de produto. 
Fase 1 - Avaliação da Documentação 

Verificar na documentação apresentada (manuais, datasheets e outros 
documentos de apresentação do produto ) pela empresa que ofereceu o 
menor lance se as características e funcionalidades das soluções 
apresentadas atendem os requisitos técnicos conforme descrito no 
Anexo I - Termo de referencia; 
Fase 2 – Prova de Conceito  

Validar, através de prova de conceito, as características e 
funcionalidades das soluções, tanto da camada “servidor” como “cliente”, 
se atendem os requisitos técnicos conforme descrito no Anexo I - Termo 
de referencia; 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Coordenador nacional da ação DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações 

Unidades executoras 
CGQS – Coordenação-Geral de Qualidade de Software 
CGPS –- Coordenação-Geral de Projetos de Software 
CGAS – Coordenação-Geral de Arquitetura de Software. 

 

No início de 2009, foi realizada a fase 2 – Prova de Conceito, junto a empresa Powerlogic, 
desclassificada, e a empresa Borland Latin América LTDA  

A prova de conceito visou validar as características e funcionalidades das soluções, tanto da 
camada “servidor” como “cliente”, verificando se atendem os requisitos técnicos conforme 
descrito no Anexo I - Termo de referencia. 

O principal resultado, em 2009, foi a aquisição e distribuição de ferramentas CA Clarity PPM e 
das ferramentas que compõem a suíte de desenvolvimento da Borland. 
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Ação 03 – Capacitar as Equipes de Qualidade de Software 
 

Esta ação visa tornar as equipes da Qualidade aptas a desempenharem suas atividades de 
forma eficiente e eficaz, garantindo alinhamento com os modelos de referência para melhoria 
dos processos, gerenciamento e desenvolvimento de projetos de softwares  

 

 
Tabela Dados Gerais da Ação  

Tipo da Ação Capacitação Qualidade de Software 

Finalidade  Capacitar às equipes de qualidade  

Descrição 
Capacitar às equipes da Qualidade nos seguintes itens: 
áreas de processo dos modelos CMMI e MPS-BR, RUP, 
PMBOK e ITIL. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Unidades executoras CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software 

 

 
As equipes participaram de eventos como o SBQS 2009 – VIII Simpósio Brasileiro de 
Qualidade de Software (MG); o 1º Seminário de Medição e Análise e a VIII Conferência do 
Gartner de Integração Empresarial, bem como dos treinamentos: Curso de Acessibilidade; Mini 
Curso Métodos Ágeis; Workshop WDRA; Mini Curso Testes de Software; Gerência de Portfólio 
e Introdução ao MPS-BR. 
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Ação 04 – Alocação funcional dos serviços de qualidade de Software 1, 2 e 3 e 
respectivas equipes de qualidade à CGQS 
 

Esta ação visa tornar as equipes de qualidade independentes em relação a gestão das 
unidades de desenvolvimento com objetivo de dar-lhes independência nas ações e atividades 
necessárias para a garantia e controle de qualidade dos projetos de software.  

 
 
Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Composição/definição Equipe Qualidade de Software 

Finalidade  Alocação funcional dos serviços de qualidade de Software 1, 
2, 3, 4 e respectivas equipes de qualidade à CGQS. 

Descrição 
Alocar as equipes de qualidade das Unidades de 
Desenvolvimento de Software na CGQS - Coordenação Geral 
de Qualidade de Software. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações. 

Coordenador nacional da ação DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações. 

Unidades executoras DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações. 

 

 

A alocação funcional dos serviços de qualidade de Software 1, 2, 3 e 4 e respectivas equipes 
de qualidade à CGQS, permitindo autonomia funcional das equipes da qualidade para 
realização de avaliações de conformidade dos projetos em relação aos gestores funcionais dos 
projetos foi o principal resultado obtido. 
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Ação 05 – Estabelecer e manter o PD-Dataprev - Processo de Desenvolvimento de 
Software da Dataprev 
 

Esta ação visa manter o site de divulgação e o Processo de Desenvolvimento da Dataprev 
atualizado e alinhado com as melhorias segundo os modelos CMMI, MPS-BR e RUP, em 
implementação nos processos, permitindo que os desenvolvedores tenham um local de 
referência para obter informações técnicas atualizadas para subsidiar no desenvolvimento de 
software na Dataprev. 

 
Tabela Dados Gerais da Ação  
Tipo da Ação Melhoria e Qualidade no Desenvolvimento de Software 

Finalidade  Manter o PD-Dataprev - Processo de Desenvolvimento de 
Software da Dataprev. 

Descrição 

O Processo de desenvolvimento de Software da Dataprev 
(PD-Dataprev) é um conjunto de processos necessários para 
a execução de projetos e serviços de software de diferentes 
naturezas (desenvolvimento, manutenção e etc). O PD-
Dataprev está descrito em (http://www-pdDataprev), tendo 
sido elaborado a partir de modelos e padrões relevantes 
dentre eles: CMMI[1], MPS-BR[2], PMBoK[3], RUP [4], 
ISO/12207[5], W3C Web Standards[8], WCAG[9] e E-
MAG[10]. 
O PD-Dataprev é composto de diretrizes, processos, 
procedimentos, templates, orientações, checklists, exemplos 
e referências que estão  organizados em três  conjuntos: 
Processos Fundamentais, Processos de Apoio e Processos 
Organizacionais. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e 
Informações 

Coordenador nacional da ação CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software 

Unidades executoras CGQS – Coordenação Geral de Qualidade de Software 

 
 
Como principais resultados destacamos a elaboração do PD-Dataprev com ferramenta de 
Gestão de conteúdo; a definição, revisão, participação, validação e publicação de melhorias 
nos processos publicados no PD-Dataprev – Processo de Desenvolvimento de Software, com a 
elaboração e revisão de diversos Processos procedimentos, templates e orientações e a 
definição dos processos: Análise & Projeto, Implementação e Implantação. 
 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

464 / 521 

http://www-pddataprev/


PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

10. Programa de Melhoria do Processo de Sustentação de 
Soluções 

Este Programa está vinculado ao Objetivo Estratégico (8) Atuar com rapidez na solução dos 
problemas operacionais, com o seguinte escopo: 

• Agir preventivamente para evitar ocorrências de problemas, de forma a 
promover a qualidade dos produtos em operação e em conformidade com os 
acordos firmados. 

• Implementar procedimentos para diagnosticar e resolver possíveis falhas 
operacionais, inclusive falhas de sistemas, com agilidade e presteza. 

• Estruturar as informações necessárias para fundamentar e viabilizar a 
resolução estrutural dos problemas, minimizando a reincidência de falhas. 

 

Tabela Dados Gerais do Programa: 

Objetivo Geral Manter a disponibilidade dos Serviços dentro dos ANS 
contratados 

Objetivo Específico Identificação e Registro de todos eventos dos 
ambientes de Produção 

Gerente do Programa DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Responsável pelo Programa no âmbito da Dataprev DEGT – Departamento de Gestão de Serviços e Ambiente de 
TI 

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação 
do programa 

Indicador associado ao Objetivo Estratégico 4 
CANS – Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço 

Público-alvo (beneficiários)  População Brasileira 

 

Principais Ações do Programa 
Ação 01 - Registro de Todas as Intervenções nos Ambientes de Produção  
O estabelecimento do formulário RDM – Requisição de Mudanças, disponibilizado 
eletronicamente para todas as áreas da empresa, instituído para toda e qualquer mudança nos 
ambientes de produção com os pré-requisitos para realização e analise de impacto, da 
rastreabilidade em toda movimentação além de agilizar a necessidade de intervenção após 
qualquer mudança que possa resultar em indisponibilidade. 

 
Tabela Dados Gerais da Ação:   

Finalidade  Implementar procedimentos para diagnosticar e 
resolver possíveis falhas operacionais, 
inclusive falhas de sistemas, com agilidade e presteza no 
menor prazo possível 

Descrição  Identificação e Analise de problemas decorrentes de 
intervenções, físicas ou lógicas nos ambientes de 
produção 

Unidades responsáveis pelas decisões estratégicas DIT; DRD; PR 

Coordenador nacional da ação  DEGT 

Unidade(s) executora(s)  Áreas da DIT: DEGT; CPRJ; CPDF; CPSP DESI; DERE; 
DERC; DEBC; DEIE; DETC; DEMP. 
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Principais resultados:  

• Conscientização das áreas da DIT e DRD em relação ao processo de 
gerenciamento de mudanças. 

• Intervenções acompanhadas e coordenadas pela gerência de mudanças no 
ambiente de produção. 

• Restabelecimento mais ágil do ambiente de produção em caso de incidente na 
implementação da mudança. 

• Análise das mudanças com a identificação dos riscos e impactos no ambiente 
de produção. 

• Visibilidade e controle das áreas envolvidas nas mudanças com a formalização 
da reunião técnica semanal de mudanças. 

 

 

Ação 02 - Mapeamento de Todas as Infraestruturas dos Serviços críticos  
 

A identificação e o registro de todos os Itens de Configuração dos serviços críticos possibilitam 
a intervenção na infraestrutura para restabelecimento da disponibilidade dos mesmos 

 
Tabela Dados Gerais da Ação 02 

Tipo da Ação  Gestão de Serviço de TIC 

Finalidade  Restabelecimento da disponibilidade do serviço no menor 
prazo possível 

Descrição  Identificação dos Itens de Configuração dos serviços 
críticos 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DIT; DRD; PR 

Coordenador nacional da ação  DEGT 

Unidade(s) executora(s)  DEGT; CPRJ; CPDF; CPSP DESI; DERE; DEPI; CGIS; 
DERC; DEBC; DEIE; DETC; DEMP. 
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Principais resultados: 
• Mapeamento da infraestrutura que dá sustentação aos serviços sob ANS – 

Acordo de Níveis de Serviço prestados aos clientes INSS, MTE,MPS e SRFB, 
conforme  quantitativo discriminado na Tabela abaixo: 

 

Cliente Quantidade de Serviços 

INSS 8 
MTE 2 
RFB 14 
MPS 13 

 

• Visão integrada da infraestrutura e do negócio, para toda a Dataprev, por meio 
da publicação dos mapas de configuração e documento de Descrição dos 
mesmos na ferramenta ConsoleNG. 

• Agilidade na solução de incidentes e monitoração de serviços. 

 

 
Ação 03 - Registro de Todos os Incidentes e Problemas nos Ambientes de Produção dos 
Centros de Processamento  
Fazer o correto registro dos incidentes mantendo o histórico das suas resoluções bem como 
das soluções dos problemas, para manter os ANS contratados. 
 
Tabela Dados Gerais da Ação 03 

Tipo da Ação  Gestão de Serviço de TIC 

Finalidade  Agir preventivamente para evitar ocorrências de problemas, 
de forma a promover a qualidade dos produtos em operação 
e em conformidade com os acordos firmados. 

Descrição  Analise dos incidentes e problemas decorrentes de 
intervenções, físicas ou lógicas nos ambientes de produção 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas DIT; DRD; PR 

Coordenador nacional da ação  DEGT 

Unidade(s) executora(s)  DEGT; CPRJ; CPDF; CPSP DESI; DERE; DEPI; CGIS; 
DERC; DEBC; DEIE; DETC; DEMP. 
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Principais resultados 
 

• Registro dos incidentes do ambiente de produção na página de incidentes da 
DGSS 

• Elaboração de Relatório de Incidentes com a sequência das intervenções e 
ações dos incidentes de alta criticidade no ambiente de produção, que 
impactam no atendimento dos Clientes da Dataprev. 

• Elaboração de Relatório de Problemas que consolida as ações para a 
implementação da recomendação definitiva do problema pelas áreas de 
sustentação e ou de produtos. 

 

 

 

11. Programa de Segurança da Informação 
 
A Dataprev, como empresa de TIC, tem nos dados e na informação insumos para a 
consecução de sua missão. 
Faz-se necessário, portanto, assegurar por meio de um conjunto de medidas a preservação da 
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade destes insumos. 
O Programa de Segurança da Informação foi criado com a finalidade de mitigar riscos, 
aumentando o nível de segurança nos ambientes, infraestrutura, recursos e produtos da 
Dataprev por meio da implementação de procedimentos gerenciais, operacionais e normativos. 
 
 
Dados Gerais do Programa de Segurança da Informação 

Objetivo geral Aumentar o nível de segurança nos ambientes, 
infraestrutura, recursos e produtos da Dataprev 

Objetivos específicos 
Implementar procedimentos gerenciais e operacionais 
para incrementar a segurança física e lógica nos 
ambientes da Empresa, bem como nos seus produtos e 
serviços 

Gerente do programa DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Responsável pelo programa no âmbito da Dataprev CGSI – Coordenação Geral de Segurança de 
Informações 

Indicadores ou parâmetros utilizados para 
avaliação do programa Não se aplica 

Público-alvo (beneficiários) Dataprev e Clientes 
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Principais Ações do Programa  
 

− Ação 01 Implantação de Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o 
Centro Processamento RJ 

− Ação 02  Implantação de Firewall para Aplicações WEB 
− Ação 03 Adequações no Sistema de Autorização de Acesso - SAA 
− Ação 04 Certificados Digitais para empregados da Dataprev 
− Ação 05 Biblioteca de componentes SDK/JAVA para Certificação Digital nas 

aplicações desenvolvidas pela Dataprev 
− Ação 06 Adequação da Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da 

Informação 
− Ação 07 Capacitação e Conscientização em Segurança da Informação 
− Ação 08 Adequação de Normativos de Segurança da Informação à Norma 

ISO/IEC 27002 
− Ação 09 Implantação de solução para análise e correlação de eventos/logs em 

Centros de Processamento 

 

Ação 01 - Implantação de Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Centro 
de Processamento RJ 

Dados Gerais da Ação 01 
Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação 

Finalidade  Adequar o Centro de Processamento Rio de Janeiro – escopo 
Plataforma Baixa, às melhores práticas em Segurança da 
Informação 

Descrição 
Implantação de Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação – SGSI no Centro de Processamento Rio de 
Janeiro – CPRJ, em conformidade com a Norma ISO/IEC 
27001, com escopo restrito à plataforma baixa 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 
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Descrição das Ações 
 
A Política de Segurança da Informação MPS/INSS/Dataprev estabelece orientações gerais de 
segurança da informação e comunicações no âmbito do Ministério e de suas entidades 
vinculadas e o apoio conceitual na adoção de soluções integradas e específicas de segurança 
da informação e comunicações adequadas às responsabilidades, funcionalidades e 
peculiaridades de cada uma das entidades. 
A Coordenação Geral de Segurança de Informações da Dataprev, para esta ação de 
implantação de um SGSI, vem se apoiando na Norma ISO/IEC 27001, que provê um modelo 
para estabelecer, implementar, operar, monitorar, revisar, manter e melhorar um Sistema de 
Gestão de Segurança da Informação e recomenda o uso de instrumentos de gestão e a análise 
crítica dos controles, políticas, processos e procedimentos em Segurança da Informação. 
A implantação do SGSI está dividida em 5 fases e tem como escopo a plataforma baixa do 
Centro de Processamento Rio de Janeiro – CPRJ. 
 
 
FASES: 

• Plano Executivo de Implantação 
• Implantação da Ferramenta de SGSI para o CPRJ 
• Implementação do SGSI 
• Monitoração e Revisão do SGSI 
• Auditoria Interna 

O projeto se encontrava na Fase de Implementação do SGSI no final do ano de 2009. 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS: 
• Fase 1: Relatório de Organização e Planejamento 
• Fase 2: Instalação da ferramenta de SGSI e capacitação de equipe 

 
 
PROBLEMAS: 

• Manutenção da base de dados de gerência de configuração atualizada (utilizada como 
fonte de informação dos ativos); 

• Alterações constantes no quantitativo de ativos que foram definidos como pertencentes 
ao escopo inicial, tendo em vista as aquisições de novos servidores para o projeto de 
migração de servidores, bancos e aplicações em plataforma alta para plataforma baixa; 

• Dificuldade de mapeamento de todos os processos de negócio da Dataprev. 
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Ação 02 - Implantação de Firewall para Aplicações WEB 

 

Dados Gerais da Ação 02 
Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação 

Finalidade  Detecção e impedimento de ataques que explorem as 
fragilidades dos sistemas disponibilizados na Internet 

Descrição 
Implantação de novos dispositivos de proteção, denominados 
Firewall de Aplicação com consequentemente redução da 
ataques oriundos de acessos externos na camada de 
aplicação dos sistemas disponibilizados para usuários da 
Internet.  

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

 

Descrição das Ações 

 
− Especificações técnicas com os requisitos da arquitetura da solução de Firewall de 

Aplicações Web 
− Elaboração do Projeto Básico e Edital 
− Aquisição da Solução de Firewall de Aplicação Web 
− Aceitação / homologação da Solução de Firewall de Aplicação Web Imperva. 
− Implantação e operação da solução de Firewall de Aplicação Web Imperva 

 

O projeto encontrava-se no início da fase de Aceitação/Homologação no final do ano de 2009. 
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Ação 03 - Adequações no Sistema de Autorização de Acesso - SAA 

 
Dados Gerais da Ação 03 
Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação 

Finalidade  Adequar o Sistema de Autorização de Acesso – SAA às 
necessidades dos clientes 

Descrição Criação de projeto junto à Unidade de Desenvolvimento de 
Santa Catarina para a manutenção evolutiva do Sistema de 
Autorização de Acesso - SAA  

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Área(s) responsável(is) por gerenciamento ou 
execução CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

Capacitação para as equipes de desenvolvmento e usuários 
gestores do Sistema de Autorização de Acesso – SAA da 
Dataprev e seus clientes 

 

Descrição das Ações  

− Criação de ambientes de desenvolvimento, homologação e produção segmentados 
por clientes; 

− Unificação de código fonte do SAA para MPS/RFB/MTE; 
− Mudança de Autenticação de NIT para CPF; 
− Implementação de novos relatórios solicitados pelos clientes; 
− Manutenção corretiva evolutiva em diversas funcionalidades da aplicação de gestão 

do SAA; 
− Implementação da funcionalidade para tratamento da informação de usercode 

visando a atender ao projeto da migração; 
− Implementação de rotinas para atender ao sistema de avaliação e gratificação de 

desempenho do INSS – SGDASS; 
− Manutenção corretiva e evolutiva do componente de autenticação do sistema SAA; 
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− Atualização de documentação da aplicação de gestão do SAA; 
− Planejamento e participação das homologações de versões da aplicação de gestão 

do SAA com os clientes; 

− Treinamento da aplicação de gestão do SAA visando qualificar o atendimento das 
nossas Centrais de Serviços; 

− Treinamento na aplicação de gestão do SAA para usuários gestores do INSS; 

− Treinamento na aplicação de gestão do SAA para os funcionários cadastradores da 
RFB; 

− Apoio na integração de aplicações parceiras; 

− Implantação do sistema SAA para o MTE; 

− Apresentações do SAA para equipes de projetos do SIBE no Rio de Janeiro. 

Todas as atividades foram concluídas no ano de 2009.  
 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 

• Utilização do SAA por aproximadamente 30 mil usuários; 
• Evoluções da aplicação de gestão através de pacotes corretivos. 
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Ação 04 - Certificados Digitais para empregados da Dataprev 

Dados Gerais da Ação 04 
Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação 

Finalidade  Implantação de Certificados Digitais tipo A3 da ICP-Brasil 
para os empregados 

Descrição 

Possibilitar a implantação do sistema de controle de 
passagens e diárias do Governo Federal – SCDP na 
Dataprev, aumentar a segurança do processo de 
identificação/autenticação na rede da Dataprev, além de 
disponibilizar o recurso para a assinatura digital nas 
transações das nossas aplicações, com respaldo legal, o que 
contribuirá para a efetiva melhoria dos processos de trabalho 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Área(s) responsável(is) por gerenciamento ou 
execução CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação Capacitação dos gerentes e empregados da Dataprev no uso 

do certificado digital 

Descrição das Ações 
− Especificações técnicas com os requisitos para a implantação dos Certificados 

Digitais 

− Elaboração do Projeto Básico e Edital 

− Aquisição dos certificados digitais, cartões inteligentes e leitoras de cartões 
inteligentes 

− Aceitação / Homologação 

− Implantação dos Certificados Digitais 

O projeto encontrava-se na fase de aquisição no final do ano de 2009. 
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Ação 05 – Biblioteca de componentes SDK/JAVA para Certificação Digital nas 
Aplicações desenvolvidas pela Dataprev 

Dados Gerais da Ação 05 
Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação 

Finalidade  Implantação da biblioteca SDK/JAVA para Certificação Digital 
nas aplicações desenvolvidas pela Dataprev 

Descrição 
Utilização de uma biblioteca de componentes de Certificação 
Digital para desenvolvimento, implementação e 
operacionalização desta tecnologia nos sistemas 
desenvolvidos pela Dataprev 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Unidades executoras CGAS – Coordenação Geral de Arquitetura de Sistemas 
CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Área(s) responsável(is) por gerenciamento ou 
execução CGAS – Coordenação Geral de Arquitetura de Sistemas 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

Capacitação das equipes de desenvolvimento na tecnologia e 
uso dos componentes da biblioteca SDK/JAVA de certificação 
digital da Certisign. 

Descrição das Ações 
A Dataprev, por meio da Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações – DRD, 
vem modernizando e migrando os sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, da 
Secretaria de Previdência Complementar – SPC, da Secretaria de Políticas de Previdência 
Social - SPS e do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.  
Com a utilização da biblioteca JAVA – SDK (Software Development Kit), será possível a 
implementação de sistemas que façam uso da tecnologia de certificação digital, o que garantirá 
maior segurança às informações. 
O projeto é composto das seguintes fases: 

− Especificações técnicas com os requisitos da Biblioteca de Componentes da 
Certificação Digital; 

− Elaboração do Projeto Básico e Edital; 

− Aquisição da Biblioteca JAVA-SDK; 

− Aceitação / Homologação da biblioteca  

− Capacitação das equipes de desenvolvimento; 

− Implantação da solução  

− O projeto encontrava-se na fase de Capacitação das equipes de desenvolvimento 
no final do ano de 2009. 
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Ação 06 - Adequação da Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da 
Informação 

Dados Gerais da Ação 06 
Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação 

Finalidade  Efetuar a recepção, tratamento e encaminhamento dos 
incidentes de segurança que ocorrerem no âmbito da rede da 
Previdência Social 

Descrição Adequar os procedimentos das Equipes de Tratamento de 
Incidentes de Rede - ETIR às normas DSIC/GSIPR para os 
órgãos da Administração Pública Federal 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Área(s) responsável(is) por gerenciamento ou 
execução CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

Capacitação da Comissão de Tratamento de Incidentes de 
Rede para as funções de um centro de tratamento e 
respostas à incidentes em redes computacionais 

Descrição da Ação 
A implantação de um ETIR (Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Rede) é uma 
obrigação de todos os órgãos da Administração Pública Federal pela Instrução Normativa nº 
01/IN01/DSIC/GSIPR e Norma Complementar nº 05/IN01/DSIC/GSIPR, e seu anexo. 
A Dataprev já havia criado em novembro de 2008 a CTIR (Comissão de Tratamento e 
Resposta a Incidentes de Rede) que vem atuando, de modo não dedicado, no recebimento, 
tratamento e resposta de notificações de incidentes de Segurança da Informação. A formação 
de uma ETIR dedicada requer capacitação de membros que possam integrá-la e alguns 
treinamentos foram contratados em 2009 e a ser complementado com outros que devem ser 
realizados em 2010. 
A CTIR atuou em 2009 em diversos casos de Incidentes reportados, conforme abaixo: 

− Informações da Previdência divulgadas em sites da Internet; 

− Desfiguração de páginas da previdência; 

− Tratamento de SPAM; 

− Ataques partindo de estações da rede da Previdência;  

− Apurações de mau uso de sistemas da internet; 
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− Suspeitas de invasão em sistemas; 

− Combates a novos vírus diversos em servidores e estações; 

− Destaque ao combate do vírus Conficker; 

− Problemas de circuito MPLS gerando suspeitas de tentativas de invasão; 

− Ataques reais partindo da Internet e causando lentidão em sistemas; 

− Falhas de login em aplicações da internet; 

− Falha de login em aplicações do ambiente interno; 

− Análise de vulnerabilidades da DMZ; 

− Falhas em dispositivo de Segurança de páginas da Internet; 

− Falha em servidor de email; 

− Invasões reais em servidores; 

− Problemas em novas versões de Sistemas operacionais; 

− Contatos com o CTIR.GOV e outros órgãos externos. 

Todas as atividades foram concluídas no ano de 2009.  
 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 

• Implantação de controle centralizado e eficaz de ações para resolver rapidamente 
incidentes de segurança informados;  

• Interação com todos os níveis da empresa por meio de caixa postal única 
(ctir@previdencia.gov.br) tanto para o recebimento de comunicados de incidentes de 
segurança da informação quanto para o andamento das ações para a solução; 

• Restabelecimento mais ágil do ambiente de produção em caso de incidente de 
segurança; 

• Estabelecimento de ponto central único de contato com outras ETIRs e com o 
CTIR.GOV (Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança em Redes de 
Computadores da Administração Pública Federal). 
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Ação 07 - Capacitação e Conscientização em Segurança da Informação 

Dados Gerais da Ação 07 
Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação 

Finalidade  Promover a capacitação e conscientização em Segurança da 
Informação 

Descrição Capacitar e conscientizar o corpo gerencial e os empregados 
quanto ao zelo, a necessária atitude e estratégias no 
tratamento das informações e ativos da Dataprev 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Área(s) responsável(is) por gerenciamento ou 
execução CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação Não há 

 
Descrição da Ação 
O projeto de conscientização em Segurança da Informação é composto pelas seguintes 
atividades: 

− Início da execução de treinamentos em Security Officer, níveis I e II para 
empregados da DIT 

− Contratação de treinamentos específicos em Segurança da Informação para as 
demais áreas da Empresa 

− Elaboração de Programa Continuado de Conscientização em Segurança da 
Informação 

− Participação em eventos sobre o tema Segurança da Informação 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 

• Conscientização em Segurança da Informação por meio de treinamentos específicos 
como os abaixo descritos: 

• Security Officer Módulo I com 24 participantes 
• Security Officer Módulo 2 com 24 participantes 
• Módulo Risk Manager (Ferramenta de Gestão de SI) = 32 participantes em 03 turmas 
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• CNASI (Congresso Latino-Americano de Auditoria de TI, Segurança da Informação e 
Governança) =13 Participantes 

• ICCyber (Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos) = 04 
Participantes DIT 

• SicGov 2009 (Congresso de Segurança da Informação e Comunicações) = 01 
participante 

• GRC Fórum (Governança, Riscos e Compliance) = 04 participantes 
• CertFórum (Fórum de Certificação Digital) = 02 participantes 
• Todas as atividades foram concluídas no ano de 2009, estando prevista para 2010 a 

continuidade do projeto de capacitação/conscientização em Segurança da Informação 
com a realização de novas ações. 

 
Ação 08 - Adequação de Normativos de Segurança da Informação à Norma ISO/IEC 
27002 
Dados Gerais da Ação 08 
Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação 

Finalidade  Organizar e padronizar as atividades da Dataprev em 
conformidade com os controles recomendados pela Norma 
ISO/IEC 27002 – Segurança da Informação 

Descrição 
Elaboração de um conjunto de políticas e procedimentos 
relativos à Segurança da Informação de forma que sua 
associação aos processos de trabalho propicie o incremento 
de segurança às atividades corporativas 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Área(s) responsável(is) por gerenciamento ou 
execução CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação Capacitação nas técnicas e na ferramenta Risk Manager para 

a gestão de riscos de segurança da informação 

 
Descrição da Ação 
A partir da análise dos objetivos estratégicos, dos processos empresariais e dos documentos 
existentes, iniciou-se o trabalho de adequação dos normativos de Segurança da Informação à 
Norma ISO/IEC 27002. 
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A criação dos normativos tem abrangência nos seguintes temas:  
− Política de Segurança da Informação 

− Controle de Acesso Lógico 

− Infraestrutura de Segurança da Informação 

− Gestão de Continuidade de Negócios 

− Segurança Física 

− Gestão de Incidentes 

− Gestão de Operações e Telecomunicações 

− Desenvolvimento, Aquisição e Manutenção de Sistemas 

− Gestão de Ativos e Classificação da informação 

− Recursos Humanos 

− Gestão de Terceiros 

− Conformidade e Auditoria 

O projeto encontrava-se na fase de atualização da Política de Segurança da Informação e 
criação do primeiro normativo (Controle de Acesso Lógico) no final do ano de 2009. 
 

Ação 09 - Implantação de solução para análise e correlação de eventos/logs em Centros 
de Processamento 
Dados Gerais da Ação 09 
Tipo da Ação Gestão de Segurança da Informação 

Finalidade  Utilização de solução para gerenciamento de eventos e 
informações 

Descrição 

Armazenar, analisar e correlacionar os registro de eventos, 
bem como implementar e operacionalizar esta tecnologia com 
módulos conectores aos sistemas desenvolvidos pela 
Dataprev e ativos que fazem parte do parque de 
equipamentos da empresa 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Coordenador nacional da ação DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC 

Unidades executoras CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Área(s) responsável(is) por gerenciamento ou 
execução CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

Capacitação nas ferramentas para análise e correlação de 
eventos de segurança no ambiente operacional dos centros 
de processamento da Dataprev 
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Descrição da Ação 
Propiciar, de forma centralizada, o registro de todos os eventos das aplicações, intensificando 
as tarefas de análise e detecção de fraudes e facilitando as investigações. 
O projeto é composto das seguintes fases: 

− Especificações técnicas com os requisitos e definição da arquitetura da solução 

− Estudo de alternativas de software 

− Elaboração do Projeto Básico e Edital 

− Aquisição da solução 

− Aceitação / Homologação  

− Capacitação 

− Implantação da solução  

O projeto encontrava-se na fase de Elaboração do Projeto Básico no final do ano de 2009. 
 

 

12. Programa Software Livre 
 

Em atendimento às diretrizes de Governo, que determinam a priorização do uso de soluções 
de código aberto nos softwares desenvolvidos para atender ao funcionamento dos órgãos 
governamentais, a Dataprev instituiu o programa de software livre. 

O programa coordena as ações necessárias à prospecção, internalização, customização e 
desenvolvimento de softwares em código aberto, para atendimento das demandas da 
Previdência Social, da própria Dataprev e de seus demais clientes. 

A estrutura organizacional da empresa foi alterada, com a criação de uma Unidade de 
Desenvolvimento de Software Livre, visando principalmente fomentar a utilização de soluções 
livres de código aberto na construção de novos softwares desenvolvidos. 

Em 2009 a Dataprev tornou-se a maior provedora de softwares públicos do país, com a 
publicação de soluções no Portal do Software Público Brasileiro 
(http://www.softwarepublico.gov.br), além de ter sido uma das principais patrocinadoras de 
fóruns e congressos internacionais de software livre realizados no Brasil; como resultado das 
demandas do Consórcio de Cooperação com a Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

O ano de 2009 caracterizou-se como o de consolidação do programa e estão sendo definidas 
métricas que permitam a geração de indicadores de desempenho para 2010. 
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Tabela Dados Gerais do Programa 

Objetivo geral  Aumentar o uso de programas de código aberto, que 
permitirá a redução dos custos das soluções 
desenvolvidas pela Dataprev, além de permitir maior 
flexibilização e customização dos produtos utilizados 
pelos clientes 

Objetivos Específicos Não se aplica 

Gerente do programa DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Responsável pelo programa no âmbito da Dataprev  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação 
do programa  

Não se Aplica 

Público-alvo (beneficiários) Dataprev e Clientes 

Principais Ações do Programa  
 

− Ação 01 - Criação da UDSL 

− Ação 02 - Expresso 

− Ação 03 - BrOffice.org 

− Ação 04 - Bancos de Dados Livres 

− Ação 05 - CACIC 

− Ação 06 - COCAR 

− Ação 07 - SGA 

− Ação 08 - OpenLDAP 

− Ação 09 - TV DIGITAL SOCIAL 
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Ação 01 – Criação da UDSL –Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 
Criação de uma unidade voltada para o desenvolvimento de softwares baseados em insumos 
de código aberto e que também possa contribuir com a comunidade, desenvolvendo e 
distribuindo outras soluções também de código aberto, além de trazer para a Dataprev a 
experiência de metodologias inovadoras de desenvolvimento ágil, colaborativo e 
descentralizado. 
 

Tabela Dados Gerais da Ação 

Tipo da Ação  Estruturação Funcional  

Finalidade  Prover células de desenvolvimento totalmente 
baseadas em softwares livres 

Descrição  Esta ação pretende aumentar a capacidade da  
Empresa em adotar ferramentas baseadas em código  
aberto, além de utilizar a comunidade auxiliando o  
desenvolvimento de soluções necessárias a 
Previdência Social e demais clientes 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Coordenador nacional da ação  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

Unidade(s) executora(s) UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

 

Foram criadas células em 5 (cinco) Unidades da Federação para atuarem em projetos de 
prospecção, desenvolvimento e internalização de ferramentas livres, aproveitando mão-de-obra 
local especializada e experiente, bem como agregando outros profissionais com potencial para 
as tarefas. 

A Dataprev ainda está adaptando-se ao novo modelo descentralizado de trabalho colaborativo 
e às dificuldades de gestão à distância. Estão sendo revistas necessidades de delegação de 
competências e adequação de instrumentos normativos internos. 
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Ação 02 - Expresso 
Internalização de software livre para mensageria e trabalhando colaborativo, que atenda de 
forma corporativa à Dataprev e seus clientes, em substituição a softwares proprietários. 

 
Tabela – Dados gerais da Ação 

Tipo da Ação  Internalização de Sistemas 

Finalidade  Implantar serviço de mensageria corporativa  

Descrição  Implantar o Expresso-Dataprev, composto de e-mail, 
mensagens instantâneas, agenda corporativa e catálogo 
de endereços, baseado em software livre em substituição 
à solução proprietária hoje existente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Coordenador nacional da ação  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

Unidade(s) executora(s) UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

 
O Expresso está implantado e funcionando na sua versão 1.0. Pode ser acessado pela rede 
interna da Previdência Social, pela Internet e por dispositivos móveis celulares. Toda a 
infraestrutura necessária foi adquirida. O número de usuários que utilizam cresceu 
consideravelmente, contribuindo para a consolidação do software. 

Foram identificadas necessidades de melhoria na interface de administração do sistema e 
ações para as mudanças de cultura dos usuários e administradores, ainda bastante ligados às 
características dos sistemas proprietários que estão sendo substituídos. 
 

Ação 03 – BrOffice.org 
Suítes para automação de escritório são demandadas em praticamente todas as estações de 
trabalho instaladas na Dataprev, principalmente para tarefas de edição de texto, planilhas de 
dados e apresentações. 

Devido à quantidade de estações de trabalho em uso na empresa, são grandes os recursos 
financeiros necessários à aquisição ou atualização de licenças de uso de suítes de automação 
proprietárias. 

O BrOffice.org, também conhecido internacionalmente como OpenOffice, tem-se mostrado 
mundialmente como notória ferramenta de código aberto em condições de rivalizar com as 
principais suítes proprietárias para automação de escritório, considerando-se aí além das 
funcionalidades e qualidade a grande e ativa comunidade mundial para desenvolvimento e 
sustentação do produto. 

Uma vez consolidado o uso do BrOffice.org na Dataprev, com as lições aprendidas a empresa 
estará apta a dar suporte a seus clientes, notadamente aqueles no âmbito da Previdência 
Social, a também instalarem e usarem a ferramenta. 
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Tabela – Dados gerais da Ação BrOffice.org 

Tipo da Ação  Internalização de Sistemas 

Finalidade  Fomentar a utilização do BrOffice.org pela Dataprev 

Descrição  Substituição de ferramentas proprietárias de automação 
de escritório, com consequente redução com custos de 
licenciamento de software. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Coordenador nacional da ação  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

Unidade(s) executora(s) UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

 
Todas as estações de trabalho adquiridas pela Dataprev no ano de 2009, vieram com o 
BrOffice.org instalado, já tendo sido iniciada a definição do plano de atualização de versões. 

Têm sido observadas resistências para a mudança de cultura, por parte dos usuários, bem 
como a necessidade de consolidação de estrutura de sustentação e suporte aos usuários. 

 

Ação 04 – Bancos de Dados Livres 
Para sustentar suas aplicações e de seus clientes, a Dataprev necessita de SGBD – Sistemas 
Gerenciadores de Bancos de Dados, compatíveis com os perfis dos sistemas aplicativos. 

Em situações específicas em que o sistema não seja considerado como de missão crítica ou 
mesmo quando o volume e complexidade da configuração do banco de dados permita, pode 
ser planamente viável o uso de SGBD de código aberto, o que reduz sensivelmente a 
dependência tecnológica de soluções proprietárias, além de permitir economia substancial por 
limitar a contratação de licenças e serviços para soluções proprietárias para os bancos de 
dados de missão crítica. 

 
Tabela – Dados gerais da Ação 

Tipo da Ação  Modernização Plataforma Tecnológica 

Finalidade  Aumentar o poder de negociação durante os processos 
de aquisição e renovação de contratos de suporte e  
manutenção de gerenciadores de bancos de dados 
críticos  

Esta ação visa reduzir o custo de licenciamento de  

gerenciadores de bancos de dados, além de permitir 
maior independência de fornecedores  

Descrição  Incentivar a Migração das Bases em SQL Server e 
Oracle, que não sejam de Missão Crítica, para os 
Gerenciadores de Banco de Dados Livre Homologados 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Coordenador nacional da ação  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

Unidade(s) executora(s) UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 
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Vários sistemas novos já passam a ser desenvolvidos utilizando-se de SGBD  MySQL e 
PostGreSQL, sedimentando uma nova cultura no corpo técnico da Dataprev e aumento 
gradativamente a quantidade de especialistas nestas tecnologias. 

Ainda são observadas resistências dos Desenvolvedores e dos Administradores de Bancos de 
Dados ante ao uso crescente destas novas tecnologias. A capacitação do corpo técnico 
também ainda é insuficiente, considerando-se a necessidade de implementar ou migrar bancos 
para SGBD de código aberto, na quantidade, qualidade e prazo pretendidos pela Dataprev. 

Será necessária a contratação de consultoria para montagem de um plano de migração dos 
bancos de dados legados. 
 

Ação 05 – CACIC - Configurador Automático e Coletor de Informações Computacionais 
O CACIC - Configurador Automático e Coletor de Informações Computacionais – foi 
desenvolvido para suprir as necessidades da Dataprev em coletar, de forma ágil e econômica,  
informações de inventário e configuração do hardware e software instalados nos milhares de 
equipamentos da Previdência Social, distribuídos geograficamente em centenas cidades de 
todas as Unidades da Federação. 

O CACIC tornou-se o primeiro software público brasileiro e é utilizado em diversos países do 
mundo, contando com uma grande e crescente comunidade de colaboradores na Internet. 

O software continua evoluindo e passa a contar com instrumentos para suporte remoto, 
necessitando de funções que aumentem a segurança na comunicação e registrem as 
atividades dos atendentes, que não mais precisam deslocar-se fisicamente até às instalações 
de seus clientes para prestar-lhes assistência técnica nos softwares instalados em estações de 
trabalho. Estas funcionalidades além de tornarem mais ágeis as tarefas que necessitem de 
intervenção técnica especializada, também reduzem custos com deslocamentos, hospedagens, 
etc. 
 
Tabela – Dados gerais da Ação 
Tipo da Ação  Desenvolvimento de Sistemas 
Finalidade  Reduzir custos com deslocamentos de funcionários para 

atendimentos às unidades do INSS. 
Descrição  Desenvolvimento de nova versão do CACIC – 

Configurador Automático e Coletor de Informações 
Computacionais – com módulo de suporte remoto seguro.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 
Coordenador nacional da ação  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 
Unidade(s) executora(s) UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 
 

A versão SRCACIC – CACIC com Suporte Remoto, foi desenvolvida e está funcionando com 
autenticação do atendente na estação de trabalho remota, log de todo trabalho realizado pelo 
atendente, além do tráfego de dados entre a estação remota e a do atendente ser totalmente 
criptografado. 
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Ação 06 – COCAR - Controlador Centralizado de Ambiente de Rede 

O COCAR - Controlador Centralizado de Ambiente de Rede – está publicado no Partal do 
Software Público e foi desenvolvido pela Dataprev para gerenciar o estado e a qualidade dos 
links de dados instalados pelas operadoras de telecomunicações nos pontos de presença da 
Previdência Social por todo o Brasil. 

O software apresenta-se como uma solução viável para o monitoramento dos links de dados 
instalados pelo Projeto Banda Larga nas Escolas. 
Tabela – Dados gerais da Ação COCAR 

Tipo da Ação  Implantação/disseminação de Sistemas 

Finalidade  Apoiar o MEC e a Anatel no controle do Projeto Banda 
Larga nas Escolas, sob o patrocínio do MPOG 

Descrição  Adaptação do COCAR – Controlador Centralizado de 
Ambiente de Rede - para controlar os links instalados 
pelas operadoras de banda larga, em cumprimento a 
obrigações demandadas pela Anatel. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Coordenador nacional da ação  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

Unidade(s) executora(s) UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

 
O software está sendo adaptado às necessidades do projeto. Cerca de 20.000 mil escolas já 
foram cadastradas no banco de dados do COCAR. 

Alguns modens instalados pelas operadoras de banda larga não suportam gerenciamento. Há 
informações que são enviadas pelas operadoras de forma incorreta ou incompleta. 

Parceria com MPOG para atualização dos modens e monitoração dos links de dados. 

 

Ação 07 – SGA – Sistema de Gerenciamento do Atendimento 
O software SGA - Sistema de Gerenciamento do Atendimento – foi desenvolvido pelo INSS 
para auxiliar no gerenciamento do atendimento nas Agências da Previdência Social, 
controlando, dentre outras coisas, a emissão de senhas, vazão das filas, tipo e tempo de 
atendimento prestados pelos servidores especializados. 

O SGA foi repassado à Dataprev, que assumiu sua sustentação e evolução, tendo 
posteriormente publicado-o no Portal do Software Público. 
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Tabela – Dados gerais da Ação 

Tipo da Ação  Implantação/disseminação de sistemas 

Finalidade  Criar a Comunidade SGA no Portal do Software Público 
do Governo 

Descrição  A aplicação SGA - Sistema de Gerenciamento do 
Atendimento - utilizada em agências do INSS, foi  
desenvolvida pelo INSS, sendo posteriormente  
absorvida pela Dataprev para evolução e sustentação.  
Por ser uma aplicação de interesse da comunidade,  
além de interessar à Dataprev recolher contribuições  
que evoluam suas funcionalidades, foi definida a sua  
disponibilização no formato de código aberto. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Coordenador nacional da ação  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

Unidade(s) executora(s) UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

 
O software foi liberado como software público e foi criada a comunidade no Portal do Software 
Público. A comunidade hoje já conta com cerca de 5.000 colaboradores. 

Há deficiência de conhecimento de algumas licenças de software e do processo de registro no 
INPI, que atrasaram o processo. 

Há parceria com o MPOG para esclarecimento de pontos sobre as licenças e no processo de 
registro, com também  para a criação do ambiente da comunidade no Portal do Software 
Público. 
 

Ação 08 - OpenLDAP 
A rede interna da Previdência Social tem centenas de milhares de usuários, que necessitam ter 
suas identidades autenticadas para terem acesso aos sistemas e serviços disponíveis. Apesar 
da rede ser única, ao logo do tempo e por motivos diversos, foram criados vários domínios 
onde foram grupados usuários. 

O OpenLDAP é uma ferramenta de código aberto que atende às necessidades dos serviços de 
diretório e que substitui outros softwares proprietários, no caso da Previdência Social, o MS-
Active Directory, trazendo economia financeira com licenciamentos, além da independência 
tecnológica de fornecedores em particular, inclusive pelo fato do OpenLDAP poder ser 
implementado sob diversos operacionais. 
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Tabela – Dados gerais da Ação 

Tipo da Ação  Desenvolvimento de Sistemas 

Finalidade  Implantação de domínio único, facilitando a gestão dos 
serviços e concentrando as informações dos usuários em 
uma única árvore de diretórios 

Descrição  Substituição do atual serviço de diretórios MS-Active 
Directory por OpenLDAP, unificando os domínios e 
reduzindo custos com licenciamento de software 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Coordenador nacional da ação  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

Unidade(s) executora(s) UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

 
O serviço está instalado, configurado e funcionando. Todos os perfis de usuários já foram 
migrados. A ferramenta Web de administração básica está pronta. A infraestrutura de hardware 
já foi adquirida. 

 

 

Ação 09 – TV DIGITAL SOCIAL 
A TV Digital é uma tecnologia inovadora e emergente em fase de implantação em larga escala 
no país, apresenta grande potencial para novas aplicações e precisa ser amplamente 
estudada, de forma que sejam exploradas as possibilidades de comunicação e prestação de 
serviços à sociedade, também por órgãos do Governo Federal. 
 
Tabela  Dados gerais da Ação 

Tipo da Ação  Prospecção Tecnológica  

Finalidade  Consolidar os conhecimentos e definir aplicações a 
serem implementadas com uso de TV Digital 

Descrição  A TV Digital disponibilizará um novo canal de 
comunicação entre a sociedade e a Previdência Social 
devido a sua capilaridade e facilidade de uso. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas  DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software 

Coordenador nacional da ação  UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 

Unidade(s) executora(s) UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre 
 

A equipe do projeto já atingiu boa maturidade no conhecimento das tecnologias envolvidas e já 
há implementação de aplicações interativas com acesso a bancos de dados corporativos. 

É necessária a aquisição de novos equipamentos para evolução de testes piloto. Os 
equipamentos necessários ao teste piloto poderão ser disponibilizados por meio de termo de 
cooperação a ser firmado com Associações ligadas a Universidades.  

Há parcerias com a PUC-RJ e UFPB. 
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13. Programa de Gestão Sócio Ambiental e Promoção da 
Cidadania Plena 

As ações de responsabilidade socioambiental e promoção da cidadania plena da Dataprev 
estão alinhadas às diretrizes institucionais do Planejamento Estratégico, às recomendações 
governamentais e às políticas públicas adotadas pelo Governo Federal. As vinculações estão 
relatadas no quadro abaixo. 

 
Tabela Dados Gerais do Programa 

Objetivo Geral Gestão da Responsabilidade Socioambiental e de apoio a 
iniciativas que promovam a cidadania plena 

Objetivos específicos Possibilitar o acesso das camadas sociais mais carentes ao 
conhecimento básico da informática e aos serviços públicos na 
Internet, dando prioridade aos serviços previdenciários e 
promovendo a disseminação do PEP – Programa de Educação 
Previdenciária. 

Gerente do Programa Diretoria de Pessoas - DPE 

Gerente Executivo Coordenação-Geral de Responsabilidade Social - CGRS 

Indicadores ou parâmetros utilizados Indicadores sociais e de normalização 

Público-alvo (beneficiários) Interno (empregados) e externo (sociedade) 

 
Principais ações do Programa 
Ação 01 – Implementação do Projeto de Inclusão Digital 
 
Dados Gerais da Ação :  

Tipo da ação Ação de inclusão social por meio do conhecimento da informática 

Finalidade Possibilitar o acesso das camadas sociais mais carentes aos 
serviços públicos por meio da Internet, priorizando os serviços 
previdenciários e promovendo a disseminação do PEP – 
Programa de Educação Previdenciária e o conhecimento básico 
da informática. 

Descrição Instalação e manutenção, em parceria, de telecentros.  

Unidade responsável pelas decisões estratégicas CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade Social 

Coordenador nacional da ação CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade Social 

Unidades executoras Unidades da Dataprev  
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Resultados da Ação: 
Participação na 8ª Oficina para Inclusão Digital, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
organizada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do MPOG. A Oficina  teve 
como proposta, além de aproximar capacitadores, implementadores e técnicos envolvidos em 
ações de Inclusão Digital, propiciar a troca de experiências entre governo e sociedade no 
processo de construção de políticas públicas na área de inclusão digital. 

A série de eventos se iniciou em 2001, na cidade de Brasília, e se estendeu pelas cidades do 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Salvador e Belém, com número crescente de 
participantes.  A instalação de telecentros começou em 2006 e hoje a rede possui seis centros 
instalados em Porto Alegre (RS), Guarulhos (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Niterói 
(RJ), Salvador (BA) e Gama (DF), que recuperaram e doaram equipamentos de informática a 
projetos de inclusão digital em escolas, bibliotecas e telecentros.  

O principal problema ainda é logístico, uma vez que a maioria dos equipamentos que poderiam 
ser destinados aos CRCs estão localizados na região sudeste e há dificuldades de transporte 
para suprir as necessidades dos estados do norte e nordeste. 

A Educação Previdenciária na Oficina de Inclusão Digital também esteve na pauta da 8ª Oficina 
de Inclusão Digital e a Dataprev ofereceu aos participantes a oportunidade de conhecer a 
Previdência Social e a importância do Registro Civil de Nascimento, na "Oficina Prática de 
Educação Previdenciária e Campanha pelo Registro Civil de Nascimento"  

Para esta ação a Dataprev conta com a parceria da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Instituto Nacional de 
Seguro Social, do Ministério da Previdência Social e de prefeituras, para capacitação de 
monitores. 

 

Ação 02 – Disseminação da Ética no ambiente corporativo 
 

Dados Gerais da Ação : 

Tipo da ação Ação educativa de promoção da cidadania plena 

Finalidade Disseminar o conhecimento da ética no ambiente corporativo, 
implantar seus princípios deontólogicos, por meio de Código 
de Ética Profissional próprio,  e formar multiplicadores.  

Descrição Explanar, por meio de palestras e debates, as teorias e os 
princípios éticos ao corpo funcional e zelar  pela observância 
do Código de Ética Profissional, com apuração de suas 
possíveis transgressões. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Comissão de Ética da Dataprev, vinculada ao Sistema de 
Gestão de Ética do Poder Executivo Federal, de acordo com 
Decreto nº 6.029, de 2007.  

Coordenador nacional da ação Comissão de Ética da Dataprev 

Unidades executoras Comissão de Ética da Dataprev 
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Resultados da Ação: 
Disseminação dos princípios éticos e divulgação do Código de Ética, por meio de palestras e 
formação de multiplicadores nas unidades da Dataprev 

Instauração de procedimentos de apuração de transgressões éticas 

Representação perante a Comissão de Ética Pública do Governo Federal. 

 

Compromissos 
O compromisso com o comportamento ético perpassa todos os níveis da organização da 
administração pública.  Assim, a atuação da Comissão de Ética há de observar os princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no 
cumprimento de suas atribuições voltadas para a orientação, educação, formação de 
consciência e, eventualmente, punição, cuja finalidade será, sempre, o bem comum.  

 
Objetivos da Comissão de Ética  
Cumprir e fazer cumprir os princípios e normas estabelecidos no Código de Ética; 

Estruturar, normatizar, implantar e divulgar os conceitos éticos na empresa; 

Instaurar procedimentos para analisar e apurar as demandas e denúncias apresentadas à 
Comissão. 

 
Novo Regimento da Comissão de Ética da Dataprev 
Foi aprovado o novo Regimento da Comissão de Ética da Dataprev, por meio da Resolução PR 
nº 2.976, de 2009. O Regimento introduz importantes modificações nos atos e ritos de 
apuração de transgressões éticas, fixados na Resolução nº 10, da Comissão de Ética Pública 
do Governo Federal. 

 
Eventos 
A Comissão de Ética proferiu palestras e participou de debates sobre ética na Unidade 
Regional São Paulo. 
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Ação 03 – Implementação do Programa de Educação Socioambiental 
Dados Gerais da Ação:  

Tipo da ação Ação para a preservação de recursos naturais e valorização da 
reciclagem como bem economico e social 

Finalidade Redução do passivo ambiental  por meio da educação do corpo 
funcional para a coleta seletiva e os beneficios da  reciclagem, 
inclusão social dos catadores de resíduos recicláveis, proteção 
e defesa ambiental e economia de recursos públicos. 

Descrição Executar a coleta seletiva e promover a conscientização do 
público da Dataprev para a preseservação dos recursos 
naturais e o valor economico e social da reciclagem 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade Social 

Coordenador nacional da ação CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade Social 

Unidades executoras Administração Central e Unidades Regionais 

 
Resultados da Ação: 
Implantação do Projeto de Coleta Seletiva Solidária em todas as unidades da Dataprev e  
prestação de consultoria e orientação na matéria a outros órgãos públicos. 

Disseminação do Decreto 5.940/2006 e legislação complementar, com motivação do corpo 
funcional e implantação da Coleta Seletiva, por meio de palestras e formação de 
multiplicadores, em todas as unidades da Dataprev 

Treinamento de todas as comissões regionais 

Representação perante a Secretaria Executiva do Comitê Interministerial de Inclusão Social 
dos Catadores de Materiais Recicláveis, gestor da matéria. 

Representações das Comissões Nacional e Regional RJ da Dataprev perante todos os órgãos 
de classe (MNCR e representações), administração direta e indireta e associações/ 
cooperativas de catadores 

Pioneirismo da Dataprev, reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. A Dataprev concluiu a implantação da Coleta Seletiva em todo o Brasil, tornando-se 
modelo para as demais instituições e atuando como consultora em todos os fóruns que o 
Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis organiza ou 
apóia. 

Cursos de iniciação para qualificação dos trabalhadores de organizações (cooperativas e 
associações) de catadores de materiais recicláveis, com o objetivo de aumentar a qualidade 
técnica dos processos operacionais das organizações de catadores e a qualificação 
profissional dos catadores. 
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Ação 04 – Apoio às Políticas de Governo para a Redução das Desigualdades Sociais 
 

Dados Gerais da Ação : 

Tipo da ação Ação para a preservação de recursos naturais e valorização 
da reciclagem como bem economico e social 

Finalidade Combater e reduzir as desigualdades sociais. 

Descrição Mobilização nacional de voluntários e comissões estaduais 
de responsabilidade social (campanhas sociais de coleta de 
generos alimenticios, vestuário, livros, brinquedos e 
medicamentos), cuja destinação é destinada às camadas 
sociais que estão na linha de baixa renda, da pobreza e da 
miséria. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade Social 

Coordenador nacional da ação CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade Social 

Unidades executoras Voluntários vinculados ao COEP nas unidades da Dataprev 

 
Resultado da Ação 
 
A Dataprev atua em parceria com outras empresas públicas por meio do Comitê de Entidades 
no Combate à Fome e pela Vida (COEP), que integra o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar (CONSEA).  O COEP promove a mobilização das empresas públicas e privadas para 
a construção de um país com menos desigualdades, conectando-se, permanentemente, com 
as demandas governamentais e mundiais de âmbito social. Dentre as ações e projetos em 
parceria com o COEP  destacam-se os projeto “Comunidade COEP” e “O COEP e a Escola”, 
que objetivam levar os benefícios da cidadania a populações em desvantagem social. 

O projeto “Comunidade COEP” tem como diretriz o desenvolvimento local sustentável das 
comunidades, tendo a Dataprev participado em 13 estados, sempre em parceria com outras 
empresas, promovendo a geração de capacitação, cooperativismo, emprego e renda, 
desenvolvimento ambiental, inclusão e melhoria da qualidade de vida de cidadãos em risco 
social. 

O projeto “O COEP e a Escola” se constitui em um projeto educacional de construção da 
cidadania para jovens da 5ª.a 8ª. série, utilizando como tema os Oito Objetivos do Milênio, por 
meio de Concurso de Música, que contou com recursos de infraestrutura da Dataprev em  14 
estados.  
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Campanhas humanitárias 
A Coordenação-Geral de Responsabilidade Social organizou Campanha Nacional de ajuda aos 
desabrigados pelas fortes chuvas em diversos estados brasileiros, arrecadando alimentos não 
perecíveis e roupas. As doações foram entregues aos responsáveis pela responsabilidade 
social nas unidades regionais,  obedecendo à logística e à infraestrutura de cada estado, e 
destinadas à Defesa Civil.  

 
Doação de mobiliários e equipamentos 
Nos períodos de 1996 a 2009, foram doados mais de 35.000 bens sem aplicação ou uso na 
Dataprev. Foram beneficiadas, quase quatrocentas instituições e associações de moradores 
em todo o território nacional. 

As alienações são realizadas mediante o cumprimento  da Lei nº8666/93 e do Decerto 
nº99.658/90. 

Atendimento às diversidades 
O Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, consolidado e deliberado pela CPAc, em 
consonância com as recomendações legais e da sociedade, alinhadas à Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU – 2002), que estabelece princípios e obrigações 
para os governos, bem como às recomendações legais (Decreto nº 5.296) e da normalização 
vigente para acessibilidade (ABNT NBR e ISO). 

Com o objetivo especifico de gerar oportunidade de empregabilidade para pessoas com 
deficiência e em cumprimento à Lei de Cotas de até 5% no quantitativo do quadro funcional 
das empresas públicas e privadas. 

A Dataprev possui em seu corpo funcional 30 pessoas portadoras de necessidades especiais, 
além de 63 prestadores de serviço, todos desempenhando papéis compatíveis com suas 
capacidades e totalmente integrados ao ambiente de trabalho. 

 
Programa de integração profissional da pessoa com deficiência 
Foi renovado por um ano o contrato com a Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Surdos – FENEIS, que garante o aproveitamento de 63 pessoas surdas em trabalhos na 
Dataprev, sob a gestão da Coordenação-Geral de Responsabilidade Social. 

 

Coordenação Geral de Planejamento e Organização - CGPO 
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID 

495 / 521 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS – EXERCÍCIO 2009

 
Relatório de Gestão

 

Ação 05 – Projeto Implementação da Normalização da Responsabilidade Social 
 
Dados Gerais da Ação : 

Tipo da ação Ação para prover a Responsabilidade Socioambiental de 
orientações atualizadas e adequadas sobre normalização. 

Finalidade Incluir as orientações das normas de Responsabilidade Social 
brasileira (NBR) e internacional (ISO) nas práticas e nas 
estratégias da Dataprev. 

Descrição Participação em foruns, seminários e grupos de trabalho 
promovidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
para discussão da proposta brasileira para a ISO 26000 – 
Norma Internacional de Responsabilidade Social e seus 
desdobramentos locais. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade Social 

Coordenador nacional da ação CGRS – Coordenação-Geral de Responsabilidade Social 

Unidades executoras Voluntários vinculados ao COEP nas unidades da Dataprev 

 
Resultado da Ação 
 
A Dataprev participa das reuniões da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que 
discutem a contribuição do Brasil à ISO 26000 – Norma Internacional de Responsabilidade 
Social, a ser votada em 2010. Participa, também, do CEE/RS (Comitê de Estudo 
Especial/Responsabilidade Social) a partir da consolidação da pesquisa pública da NBR 16.001 
– Responsabilidade Social – Sistema de Gestão e NBR 16003 - Sistema de Gestão da 
Auditoria da Responsabilidade Social.  

 

A ISO 26000 está sendo construída por cerca de 400 especialistas de mais de 84 países de 
cada um dos grupos de stakeholders (partes interessadas) que representam os comitês 
nacionais. 

 

A forma final das contribuições do Brasil no processo de discussão da futura norma foi debatida 
e aprovada em encontro realizado em novembro, em São Paulo, com a participação ativa da 
Dataprev. 
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Anexo II – Indicadores Internos de Desempenho 

1. Indicadores de Carga de Trabalho 
1.1. Créditos emitidos para Pagamento de Benefícios 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Créditos emitidos para Pagamento de Benefícios  CEPB SINTESE Anual 
Créditos 
Emitidos 

(em milhares) 
Diretriz Estratégica  Não se aplica 
Meta para 2009 Não se aplica  
Utilidade do Indicador 
Aferir a variação percentual do número de créditos emitidos em cada exercício, projetando a demanda de trabalho 
de Empresa. 

Tipo de Indicador Não se aplica 
Fórmula de Cálculo 

Σ  CE (A + 1) X 100 
% CEPB = ( 

Σ CE ( A ) 
) - 100 

Onde: CE = Créditos Emitidos  
A = Ano   

Método de Aferição do Indicador 

Comparação do índice quantitativo de variação de Créditos Emitidos em cada exercício. 

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Produtos de Benefícios. – DEBC 

Resultado do Indicador em 2009: 
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Análise: 

Sob o prisma de estatística, o ano de 2009 registrou um índice de acréscimo de 3,7% na quantidade de 
créditos emitidos no exercício, resultando em crescimento maior que os registrados nos dois anos 
anteriores, que foram, respectivamente, de 2,7%, em 2007, e de 2,9%, em 2008. Esse fato implicou em 
deslocamento do percentual de crescimento, que estava situado em torno de 0,2%, para 0,6%, conforme 
verificado através das séries históricas do  banco de dados  SINTESE. 

Comparados os quantitativos de créditos emitidos de 319.071.467, em 2009, e de 307.764.904, em 
2008, temos um aumento líquido de 11.306.563 de novos créditos emitidos no último ano. Efetuado este 
comparativo para estabelecimento de diferenças por créditos emitidos por espécie de benefício, quatro 
delas se destacaram, conforme a tabela abaixo demonstra: 
 

 

Quantidades emitidas p/ Espécie de Benefício         2009                 2008             Aumento  

Aposentadoria por idade Urbana                               29.561.426       27.667.145        1.894.281 

Aposentadoria por Tempo Serviço                            50.560.563       48.284.509        2.276.054 

Aposentadoria Idade Rural                                        62.686.698       60.416.513        2.270.185 

Amparo Social ao Idoso                                             17.850.793       16.322.823        1.527.970 

 

 

As espécies de aposentadorias, que somam 6.440.520 de emissões, representaram 56,96% e a de 
Amparo Social ao Idoso, com o quantitativo de mais 1.527.970 emissões, que representou mais 13,51%, 
do total de benefícios emitidos. Essas espécies representaram mais de 70% do total de aumento das 
emissões, em 2009. 

A tendência do indicador para o ano de 2010 é de crescimento em patamares equivalentes, tomando-se 
como base a série histórica das emissões e as ações para agilização da concessão das aposentadorias 
e da emissão de cartas de comunicação aos segurados de adquiriram o  direito à aposentadoria. 

Sob o ponto de vista de gestão, os impactos desses números nos resultados da empresa são bastante 
consideráveis se levarmos em conta que 65% do faturamento da Dataprev tem como base esses 
serviços. Sua relevância e importância se tornam ainda maiores quando verificamos os impactos junto à 
sociedade brasileira. Mensalmente, são mais de 400 mil novas concessões além do pagamento de mais 
de 27 milhões de benefícios, representando um total de mais de R$ 16 bilhões na economia nacional, 
todos pagos em dia. 
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1.2. Guias de arrecadação 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Guias de Arrecadação GA Banco de 
Arrecadação Anual Guias de 

Arrecadação 

Diretriz Estratégica  Não se aplica 

Meta para 2010 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Aferir a quantidade de guias dos contribuintes armazenadas nas bases de dados para projetar a demanda futura da 
Empresa sobre os sistemas de arrecadação. 

Tipo de Indicador Não se aplica 

Fórmula de Cálculo 
Somatório de guias armazenadas nas bases de dados 
Método de Aferição do Indicador 
Sumarização automatizada da quantidade de guias armazenadas no banco de arrecadação por ano (2006, 2007, 2008 
e 2009 respectivamente)  
Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Produtos Receita e Fiscalização – DERC 
 
Resultado do Indicador em 2009: 
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Análise: 
O valor de 720.593.000 é o total das guias de arrecadação acumuladas desde 2006 até dezembro de 
2009. Em 2009 foram arrecadadas pouco mais de 50 milhões de guias, 7 milhões de guias a menos do 
que em 2008, o que pode ser creditado à crise econômica. O aumento percentual de guias em relação à 
base de dados armazenada foi de 7,55%, contra 9,44% do acumulado até o ano anterior. 
Para 2010 espera-se um acréscimo nestes resultados em função do reaquecimento da economia. 
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1.3. Índice de Crescimento de Vínculos Empregatícios 

 
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Índice de Crescimento de Vínculos Empregatícios ICVE CNIS Anual Percentagem

Diretriz Estratégica Não se aplica 

Meta para 2009 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 

Aferir quantitativamente a variação da massa de empregados com vínculos empregatícios, projetando a 
demanda de trabalho da Empresa. 
Tipo de Indicador Não se aplica 
Fórmula de Cálculo 

ICVE = ((TVE (ano)  /  TVE (ano anterior)) – 1)  x  100     Onde: 

ICVE: Índice de Crescimento de Vínculos Empregatícios, expresso em forma percentagem 
TVE: Total de Vínculos Empregatícios 
Método de Aferição do Indicador 

O TVE é a contagem direta da quantidade total de vínculos empregatícios armazenados no CNIS, realizada no 
final de cada ano. A comparação dos TVE apurados em dois anos consecutivos origina o ICVE, que aponta a 
variação do crescimento anual dos vínculos empregatícios armazenados no CNIS. 

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Produtos do MTE – DETC e 
Cadastros Sociais – DETC 

 
Resultado do Indicador em 2009: 
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Análise: 

 

O TVE é incrementado pelos novos vínculos empregatícios iniciados no ano, informados pelos 
documentos GFIP, CAGED e RAIS, e diretamente pelo INSS. Um vínculo pode ser cadastrado por um 
ou vários dos documentos citados. Também sofre influências das retificações de dados declarados em 
GFIP, podendo apresentar diferenças em apurações posteriores com referência a esse mesmo ano. Já 
as informações provenientes da RAIS só são processadas no ano seguinte ao ano base.  

Observa-se que em 2009 o ICVE apresentou aumento significativo em relação ao período anterior, 
saltando de 4,60% para 6,31%. Em termos absolutos, o crescimento do TVE também foi mais expressivo 
que em anos anteriores, refletindo o acréscimo anual de cerca de 33 milhões de vínculos à base do 
CNIS. Tal resultado superou a meta prevista no Relatório de Gestão 2008 (550 milhões de vínculos), e 
deve-se principalmente à antecipação do processamento da RAIS 2009, adicionalmente ao 
processamento normal da RAIS 2008, para atendimento ao cronograma de migração dos projetos CNIS. 
Além das influências acima mencionadas, estes resultados são determinados por fatores ambientais, 
inclusive de natureza econômica e da dinâmica do mercado de trabalho, o que demanda análise 
específica situada fora do escopo da área responsável pelo cálculo. 

Em 2010, como não deve haver novamente dois processamentos RAIS, o ICVE tende a voltar ao 
patamar de 4,5 a 5%, totalizando cerca de 585 milhões de vínculos empregatícios registrados no CNIS 
ao final de 2010.  

Prevê-se ainda para 2010 a análise de novo(s) indicador(es) que possam refletir com maior eficácia o 
desempenho das metas institucionais, no que tange ao CNIS.   

 

Legenda: 

CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais 

GFIP - Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social 

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais 
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2. Indicadores de Gestão Empresarial 
 
2.1. Imagem Institucional 

 
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Imagem Institucional IMI Veículos de 
comunicação Diária Número 

absoluto 

Diretriz Estratégica 
Fortalecer a imagem institucional 
Comunicar com informação integrada e de qualidade 

Meta para 2009 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 
Verificar a participação da Dataprev na imprensa e qualificar este número através do batimento do dado gerado 
pelas notícias positivas e informativas em contraponto às notícias negativas 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 
IMI = TPI/ TN (523/139= 3,76) 

IMI = Imagem Institucional 
TP = Total de notícias positivas e informativas 
TN = Total de notícias negativas 

Método de Aferição do Indicador 
A verificação é diária e se dá pela busca em indexadores de notícias, como o Google Notícias, consultas aos 
sistemas de clipping da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), ao Clipping Clipping (empresa especializada em 
clipping que presta serviço ao Ministério da Previdência Social), e a consulta aos principais jornais de circulação 
nacional (Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Correio Braziliense, Valor Econômico, Veja, Época, Isto 
É, Carta Capital, B2B Magazine, TI Inside, Cio, Computer World, Info Online e PC World). Relatórios mensais são 
consolidados e ficam disponíveis para consulta na intranet. 
Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Comunicação Social – CGCO 
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Resultado do Indicador em 2009  
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Análise do período 

Em relação a 2008, o indicador de IMI foi de 3,63, em 2009 de 3,76.  Cabe ressaltar que, para além do 
indicador em si, houve no período significativa ampliação da participação da Dataprev na mídia. Em 
2008 foram registradas 102 notícias que citaram a empresa, em 2009 este número foi de 662. 

O aumento expressivo, no entanto, deve ser olhado com cuidado, porque, até 2009, a coleta dos dados 
era feita apenas com o que era registrado sobre a Dataprev na antiga Radiobrás e em alguns jornais. 
Hoje, além dos jornais, o setor pesquisa em sites e blogs específicos de tecnologia. Outro fator que 
contribuiu para este resultado foi a parceria estabelecida com a Assessoria de Comunicação do 
Ministério da Previdência Social (MPS) para que as ações da Dataprev passassem a ser mais 
divulgadas no portal da Previdência Social. Além disso, outro importante avanço foi a reformulação do 
site da Dataprev, que passou a ser mais dinâmico e, com isso, recebeu mais acessos e também passou 
a ser fonte de consulta da imprensa. 
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2.2. Fortalecimento do Controle Interno 
 
Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Imagem Institucional FCI CGAU Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica Não relacionada 

Meta para 2009 Não relacionada. 
Utilidade do Indicador 
Mede o fortalecimento do controle interno como resultado da implementação das ações recomendadas pelos órgãos 
de controle (Auditoria Interna, CGU/SFC, TCU), no período de referência. 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 
FCI = (TRREG / (TRPEND + TRGER)) * 100 

TRREG – Total de recomendações regularizadas no exercício 
TRPEND – Total de recomendações pendentes no último dia do exercício anterior 
TRGER – Total de recomendações geradas no decorrer do exercício 

Método de Aferição do Indicador 
A fonte das informações que integram este indicador é o Sistema de Auditoria Informatizada (AUDIN), sistema 
através do qual a Auditoria Interna efetua o acompanhamento das recomendações destinadas aos Órgãos da 
Empresa. Para o cálculo de índice foram consideradas todas as recomendações regularizadas no exercício, todas 
as recomendações pendentes relativas aos exercícios anteriores e todas as recomendações geradas durante o 
exercício. 
Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU 
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Análise:  
 

Durante o ano de 2009 foram regularizadas 285 recomendações, foram geradas 364 e a 
quantidade de recomendações transferidas como pendentes, decorrentes da atuação da 
Organização durante o ano de 2008, foi de 418 recomendações. 

A ligeira redução percebida no FCI em relação aos outros exercícios decorre da predominância 
de recomendações cujas implementações necessitam de mais de um exercício, além do 
esforço realizado pelas áreas organizacionias em outras ações e projetos de relevância 
estratégica. 
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2.3. Evolução dos Custos com Locação de Hardware de Grande Porte 
 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Evolução dos Custos com Locação de Hardware 
de Grande Porte ECHGP 

Base de 
Dados da 

Contabilidade
Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica Prospectar e adotar padrões tecnológicos, preferencialmente em tecnologias não 
proprietárias. 

Meta para 2009 Meta não disponível 

Utilidade do Indicador 

Mede a evolução dos custos com Locação de Hardware de Grande Porte do exercício atual em relação ao exercício 
anterior. 

Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

ECHGP = { [ CHGP a / CHGP a-1] - 1 } * 100 
CHGP a = Custos com a locação de Hardware de Grande Porte do exercício atual 
CHGP a – 1 =  Custos com a locação de Hardware de Grande Porte do exercício anterior 

Método de Aferição do Indicador 

Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados para uma base na 
área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos à conta de locação de imobilizado técnico 
(Unidade Central) – natureza “Serviços”. 

Área Responsável pelo Cálculo Divisão de Custos – DICT 
 
Resultado do Indicador em 2009: 
 

ECHGP

105,04%

-40,53%

55,49%

2007 2008 2009

 

Análise: 

REDUÇÃO de 40,53%: Esta diminuição no exercício reflete o processo de migração dos sistemas da 
Empresa da Plataforma Alta para a Plataforma Baixa. 
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2.4. Evolução da Proporção dos Custos de Locação de demais Software em relação ao 
Software de Plataforma alta  

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Evolução da Proporção dos Custos de Locação de 
demais Software em relação ao Software de 
Plataforma Alta 

EPLS DICT Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica Prospectar e adotar padrões tecnológicos, preferencialmente em tecnologias não 
proprietárias. 

Meta para 2009 Meta não disponível 

Utilidade do Indicador 
Mede a evolução da proporção dos custos com a locação de Software de Plataforma Alta em relação aos demais 
Software  do exercício atual em relação ao exercício anterior. 

Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 
EPLS  ={ [ ( CLDS a / CLDS a – 1) - 1 ] * 100} / { [ (CLSPA a / CLSPA a – 1) - 1 ] * 100}  

EPLS = Evolução da proporção dos custos de locação de demais software em relação ao software de 
Plataforma Alta 
CLDS a = Custos locação de demais Software do exercício atual  
CLDS a – 1 = Custos locação de demais Software exercício anterior  
CLSPA a = Custos locação de Software de Plataforma Alta do exercício atual  
CLSPA a – 1 = Custos locação de demais Software de Plataforma Alta do exercício anterior 

Método de Aferição do Indicador 
Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados para uma base 
na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos à conta de locação de imobilizado técnico 
(Software) – natureza “Serviços”. 

Área Responsável pelo Cálculo Divisão de Custos – DICT 
Resultado do Indicador em 2009 

Evolução da Proporção de Locação de  demais Softwares em 
relação a Software de Plataforma Alta  

6,09%

4,12%

2008 2009

 
 
Análise: O objetivo do indicador é medir os impactos econômicos e contábeis das ações de 
modernização tecnológica sobre as despesas com locação de software. O histórico ainda de somente 
dois exercícios não permite um completo diagnóstico sobre o ritmo evolutivo. A tendência, contudo, para 
os próximos exercícios, é de que haja aumento no percentual representativo do indicador.  
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2.5. Evolução da proporção dos Custos de Manutenção de demais Software em relação ao 
Software de Plataforma alta  

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Evolução da Proporção dos Custos de Manutenção 
de Demais Software em Relação ao Software de 
Plataforma Alta 

EPMS DICT Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica Prospectar e adotar padrões tecnológicos, preferencialmente em tecnologias não 
proprietárias. 

Meta para 2009 Meta não disponível 

Utilidade do Indicador 

Mede a evolução da proporção dos custos com a manutenção de Software de Plataforma Alta em relação aos 
demais Software  do exercício atual em relação ao exercício anterior. 

Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

EPMS  ={ [ ( CMDS a / CMDS a – 1) - 1 ] * 100} / { [ (CMSPA a / CMSPA a – 1) - 1 ] * 100}  

EPMS = Evolução da proporção dos custos de manutenção de demais software em relação ao software de 
Plataforma Alta 
CMDS a = Custos manutenção de demais Software do exercício atual  
CMDS a – 1 = Custos manutenção de demais Software exercício anterior  
CMSPA a = Custos manutenção de Software de Plataforma Alta do exercício atual  
CMSPA a – 1 = Custos manutenção de demais Software de Plataforma Alta do exercício anterior 

Método de Aferição do Indicador 

Os dados para elaboração do indicador são extraídos da base de dados da contabilidade e migrados para uma base 
na área de custos. Após análise, consideram-se somente os lançamentos à conta de manutenção, conservação e 
reparos de imobilizado técnico (Software) – natureza “Serviços”. 

Área Responsável pelo Cálculo Divisão de Custos – DICT 

Resultado do Indicador em 2009 

 
 

Análise: 

O objetivo do indicador é medir os impactos 
econômicos e contábeis das ações de modernização 
tecnológica sobre as despesas com manutenção de 
software. A evolução reflete a tendência esperada de 
aumento no percentual representativo do indicador, já 
que a Empresa tem investido em novas tecnologias. 

Evolução da Proporção de 
Manutenção de  demais Softwares 

em relação a Software de 
Plataforma Alta  

52,11%

73,11%

2008 2009
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2.6. Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Evolução do Grau de Realização do Contas A  
Receber ERCR Balancete Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica Estabilidade Econômica 

Meta para 2009 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 
Demonstrar o percentual de recebimentos em relação ao faturamento. 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

ERCR = [(CRa-1 + ROB – CRa)  /  ROB]  * 100     Onde: 
 ERCR = Evolução do grau de Realização do Contas a Receber 
 CRa-1 =  Contas a Receber do Ano Anterior 
 CRa   = Contas a Receber do Ano Atual 
 ROB = Receita Operacional Bruta 

Método de Aferição do Indicador 

Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete. 

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil – DEGC 

Resultado do Indicador em 2009 
 

 

Análise: 

Evolução do Grau de Realização do Contas a 
Receber

91,20%

139,18%

96,37%

2007 2008 2009

Embora o indicador de 91,20% obtido em 2009 tenha sido inferior ao apurado em 2008 (139,18%), ainda 
podemos observar uma ótima realização do contas a receber, demonstrando que a Empresa tem 
conseguido converter em caixa, grande parte dos valores faturados no exercício e ainda uma parcela 
das faturas que estavam em atraso, correspondendo a 71,43% do total a receber no exercício. 
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2.7. Variação da Despesa Total 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Variação da Despesa Total VDT Balancete Anual Percentagem 
Diretriz Estratégica Estabilidade Econômica 

Meta para 2009 Não se aplica 
Utilidade do Indicador 
Avaliar o comportamento da despesa total de um período de referência em relação a igual período anterior. 

Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

VDT = { [ DTa  /  DTa-1]  – 1 }  *  100            Onde: 
    VDT = Variação da Despesa Total 

      Dta  = Despesas Totais no Ano Atual 
       Dta-1 = Despesas Totais no Ano Anterior 
Método de Aferição do Indicador 

Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos do balancete. 

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Gestão Contábil – DEGC 

Resultado do Indicador em 2009 

Variação da Despesa Total

9,73%
11,93% 11,35%

2007 2008 2009
 

Análise:  
Analisando a variação das despesas totais em relação ao exercício anterior, verifica-se que houve aumento de 
11,35%. Os custos dos serviços prestados aumentaram em 22,68%, as despesas administrativas em 17,70% 
e as outras despesas operacionais em 56,81%, enquanto que as despesas financeiras decresceram 44,56% e 
o imposto de renda e a contribuição social em 67,30%. O aumento dos custos dos serviços prestados e das 
despesas administrativas justifica-se pela implantação do PCS e do ACT, enquanto que o aumento das outras 
despesas operacionais está representado pelo valor das baixas do imobilizado realizada no exercício e pelo 
pagamento de multa contratual. A redução das despesas financeiras deu-se em função do registro em 2008 
do Termo de Compromisso com a PREVDATA, gerando uma reversão de despesas na ordem de R$ 52.253 
mil e pelas amortizações efetuadas em 2009 no montante de R$ 56.707 mil, refletindo positivamente para a 
diminuição dos encargos financeiros. Já a redução do imposto de renda e da contribuição social explica-se 
pela diminuição do resultado tributável e pelo aproveitamento de benefícios fiscais em função da exclusão da 
base desses tributos dos valores amortizados da dívida com a PREVDATA, limitado a 20% da folha dos 
participantes, bem como os valores das atualizações. 
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2.8. Índice de Marcos Alcançados 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Índice de Marcos Alcançados IMA 
Planejamento 
da Migração 

em 2009 
Mensal Índice 

Diretriz Estratégica Prospectar e adotar tecnologias, preferencialmente em tecnologias não proprietárias  

Meta para 2009 – 

Utilidade do Indicador 
Mostra o percentual de cumprimento dos marcos previstos para realização no exercício. Os marcos são 
estabelecidos no Plano Estratégico da Empresa e são identificados por meio dos Programas de Execução 
aprovados pela Diretoria Executiva. 
Tipo de Indicador Eficiência 
Fórmula de Cálculo 

MA = [(p1*M1)] + (p2*M2) + ...+ (pn*Mn)] / (p1+p2+ …+pn)     Onde: 
n = quantidade de Marcos 
p = peso, podendo assumir os seguintes valores: 
1 (um) = Marco Intermediário 
2 (dois) = Marco Final 
0 (zero) = Marco Anulado 
M = Valor do Marco, podendo assumir: 
1(um) = Marco Alcançado 
-0,25 = Marco Não Alcançado (negativo) 

Método de Aferição do Indicador 

–  
Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO 

Análise 

No ano de 2009, todos marcos adotados para compor o IMA tiveram origem no planejamento da 
Migração, incluindo ações relacionadas com as Ordens de Serviço contratadas junto ao consórcio 
Bricon, responsável pelo processo de conversão dos códigos e dados; desenvolvimento dos projetos 
relacionados com a modernização do CNIS; disponibilização da infraestrutura tecnológica; aquisições e 
capacitações. A maioria dos marcos estava relacionada com as Ordens de Serviço contratadas. 

Ocorreram sucessivas revisões nos cronogramas acordados com o Consórcio Bricon, com reflexos 
significativos no indicador IMA, provocando instabilidade na sua fórmula de cálculo, pois os marcos de 
um mês não eram os mesmos do mês seguinte. Aliado a ausência de ferramenta automatizada de 
acompanhamento dos cumprimentos dos marcos, estes fatores inviabilizaram a operacionalização 
necessária para coleta dos dados que compõem o indicador. 

Vale ressaltar que outras formas de acompanhamento foram adotadas e que não houve prejuízo no 
acompanhamento das ações da Migração, tais como: relatórios analíticos periodicamente elaborados e 
reuniões mensais com o Tribunal de Contas da União. Outra iniciativa de ajuste foi a decisão de 
implementação da ferramenta e-Car para acompanhamento estratégico da Migração, a qual está em 
fase de homologação pelo gerente do projeto. Entretanto, o IMA não será mantido para o exercício de 
2010. 
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2.9. Volume de Dados de Aplicação com SGBD Relacional 
 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Volume de Dados de Aplicações 
com SGBD Relacional VBDr DESI/DSBD 

MENSAL (coleta) / 
TRIMESTRAL 

(acompanhamento) 
Percentagem

Diretriz Estratégica  Adequação Tecnológica 

Meta para 2009 79,68% 

Utilidade do Indicador 
Medir a relação do volume de dados que utilizam aplicações de SGBD Relacionais (Oracle + SQL Server) e o 
volume total de dados (incluindo DMSII, o SGBD do ambiente mainframe), no período em referência. 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

VBDr = (VDBR / VDBT) * 100 
Método de Aferição do Indicador 

O indicador se baseia na relação dos volumes dos dados (em Terabytes) armazenados em bancos de dados nas 
respectivas tecnologias de SGBD, cujo levantamento é coletado a partir de ferramentas (SBD, DBATools, SQL 
Server) e consultas diretas às bases de dados. 
Área Responsável pelo Cálculo DESI / DSBD 

 

Resultado do Indicador: 
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Análise 
 
Em 2009, registramos o crescimento do indicador, o que reflete a tendência crescente de utilização dos 
bancos de dados relacionais em relação à plataforma alta, aliada a manutenção do crescimento 
vegetativo do ambiente DMSII.  

No primeiro trimestre de 2009 observou-se uma redução na variação no índice de crescimento (0,91%) 
(Janeiro/Fevereiro/Março), em relação ao trimestre anterior (2,75%). Esta redução justifica-se pelo 
procedimento de desalocação de espaço excessivo das bases HMIGMTE e HMTE para a inclusão de 
nova base no mesmo servidor na plataforma Oracle (ocorrido no mês de fevereiro), como também, pelos 
procedimentos de compactação nas bases dos servidores RJOWTSQL803 e RJOWTSQL804 na 
plataforma SQL Server. 

No segundo trimestre foi observado um discreto aumento, ratificando a tendência de comportamento 
apontada anteriormente. 

No terceiro trimestre o acréscimo, também discreto, em relação ao trimestre anterior pode ser explicado, 
em especial, pelo aumento dos volumes da plataforma Oracle, devido a criação de novas bases de 
dados para os sistemas MTE, DW (SIA) e MPS (SPS), além da inclusão de novas funcionalidades do 
SABI e carga de dados nas bases dos sistemas CNIS e MTE.  

No ambiente SQL Server manteve-se o crescimento vegetativo das bases, enquanto no  ambiente 
DMSII, observou-se um aumento da carga dos bancos de dados destinados ao processo de migração da 
baixa das fitas dos sistemas do MTE na plataforma alta, para processamento anterior ao 
desenvolvimento dos sistemas na plataforma baixa. 

Finalmente, no quarto trimestre, o índice teve um aumento de 1,36% o que representou um pequeno 
recuo no crescimento em relação ao trimestre anterior (1,82%). 

Este recuo pode ser explicado pelo menor crescimento da base ORACLE com relação ao trimestre 
anterior, como também, pela redução do volume alocado da base SQL Server, devido a procedimentos 
de expurgos de arquivos de logs de transação de bancos e liberação de espaço alocado devido a 
conclusão do Anuário Estatístico da Previdência Social. Em contrapartida, a base DMSII sofreu um 
aumento no início do trimestre, devido à criação de um Bdlog provisório no host MV2, permanecendo 
estável até seu fechamento.  

Em síntese, o índice teve um acréscimo 5,42% em relação ao do ano anterior. Esta variação reflete a 
evolução dos trabalhos de migração das bases de dados para a plataforma de SGBD Relacional, porém 
a meta estabelecida não foi alcançada. 
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2.10. Projetos em Plataforma Baixa 
 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidade Unidade de 
Medida 

Projetos em Plataforma Baixa IPPB Site da 
DRD anual percentagem 

Diretriz Estratégica Adequação tecnológica 

Meta para 2009 não disponível 
Utilidade do Indicador 

Medida da adequação tecnológica. O Plano de Modernização Tecnológica prevê o desenvolvimento de novos 
sistemas em plataforma aberta de forma a permitir a independência de fornecedores. O indicador é uma medida do 
resultado dos esforços para a migração tecnológica. 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

IPPB = QPC / QTP       onde, 

QPB – quantidade de projetos em plataforma baixa 
QTP – quantidade total de projetos 

Método de Aferição do Indicador 

No ano, são contabilizados os projetos em plataforma baixa e os que utilizam mainframe. São considerados os 
projetos em planejamento, em andamento e os concluídos, cancelados e suspensos durante o ano.  

Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Projetos de Software - CGPS 

Resultado do Indicador em 2009 

Percentual do IPPB

95,59
98,63

100,00

2007 2008 2009

 

O acompanhamento do portfólio de projetos de desenvolvimento de software da Dataprev mostra que 
em 2009 todos os projetos utilizaram plataforma baixa, chegando-se ao valor do IPPB de 100%. 
 
Análise: 

O resultado demonstra que as ações de desenvolvimento estão substancialmente concentradas no 
desenvolvimento de soluções em plataforma baixa, alinhadas com as diretrizes tecnológicas da 
Empresa.  
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2.11. Índice de Projetos com Cronograma dentro do Prazo 
 

Nome do Indicador Sigla Fonte Periodicidad
e 

Unidade de 
Medida 

Índice de Projetos com Cronograma 
dentro do Prazo ICP 

RAP – Relatório Mensal 
de Acompanhamento de 

Projetos 
Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica  Fortalecimento do relacionamento com os Clientes 

Meta para 2009 66% dos projetos concluídos no prazo 
Utilidade do Indicador 

O ICP é uma das medidas para verificação do cumprimento dos compromissos de prazos acordados com os 
clientes 

Tipo de Indicador Eficácia 
Fórmula de Cálculo 

ICPt = (QACPt / QTAt )* FPE + (QICPt / QTIt ) * FPI      onde, 

ICPt  - índice de projetos com cronograma dentro do prazo no período t; 
QACPt  - quantidade de projetos externos com cronograma dentro do prazo previsto no período t; 
QTAt  - quantidade total de projetos externos existentes no período t; 
QICPt  - quantidade de projetos internos com cronograma dentro do prazo previsto no período t; e 
QTIt   - quantidade total de projetos internos existentes no período t. 
FPE e FPI são, respectivamente, os fatores de ponderação dos projetos externos e internos. 
O ICP constitui-se, portanto, numa média ponderada entre os projetos externos e os internos, 
convencionou-se que FPE = 0,2 e FPI = 0,8. 

Método de Aferição do Indicador 

No cálculo do indicador, são computados todos os projetos, ou seja, os que estão em andamento e os encerrados 
(concluídos, cancelados ou suspensos). O processo de cálculo é cumulativo no ano, ou seja, mesmo que um projeto 
tenha sido encerrado no início do ano, ele é contabilizado até o final do ano. 

Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Projetos de Software - CGPS 
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Resultado do Indicador em 2009: 

 

 
 

VALOR DO ICP (2007 - 2009)

0,63 0,62

0,73

2007 2008 2009

 
 

 

Análise: 
 

Em 2009, o ICP se manteve na média embora tenha apresentado variações durante o ano. As 
reduções mensais do índice podem ser explicadas principalmente pelo atraso dos projetos 
Modernização CNIS, vide item 2.1 “Migração Tecnológica”.  Os decréscimos significativos são 
devidos às solicitações de mudança não assinadas pelo cliente e que portanto demandam 
repactuação de prazos.  

 

Por sua vez, os acréscimos observados são decorrência da criação de novos projetos. As 
solicitações de mudança de escopo que acarretaram repactuação dos prazos também 
contribuíram para o aumento do ICP. 
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2.12. Cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços 
 

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Cumprimento dos Acordos de Nível de 
Serviço C-ANS CGCC Mensal Índice 

Diretriz Estratégica  Gerar informações com confiabilidade e tempestividade conforme acordado. 

Meta para 2009 Atender em sua totalidade os Acordos de Nível de Serviço pactuados – Meta = 1 

Utilidade do Indicador 

Mostra o índice de atendimento aos níveis de serviço estabelecidos em contratos com os clientes. Representa a 
média aritmética entre os Índices de Cumprimento de cada Acordo de Nível de Serviço (IC). 

Tipo de Indicador Eficácia 

Fórmula de Cálculo 

C-ANS = (IC1 + IC2 + ... + ICn) / n, Onde: 
(n) é a quantidade de Acordos de Nível de Serviço estabelecidos. 

Método de Aferição do Indicador 

1 - Os Índices de Cumprimento (IC) são calculados pela razão entre o valor alcançado (realizado) e o valor 
acordado em contrato. O Índice de Cumprimento deve assumir valores limitados no intervalo de 0 a 2; 
2 - Cálculo da média aritmética entre os Índices de Cumprimento de cada Acordo de Nível de Serviço (IC). 

Área Responsável pelo Cálculo Coordenação Geral de Contratos com Clientes – CGCC 
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Resultados Mensais do Indicador em 2009: 

Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço - C-ANS

1,0452 1,0390 1,0588 1,0549 1,0599 1,0619 1,0567 1,0385 1,0468 1,0512 1,0506 1,0574

0

1

2

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

C-ANS
Meta

 

 

Resultado Geral do Indicador em 2009: 

Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço - C-ANS

1,0517

0

1

2

Média 2009

C-ANS
Meta

 

 

Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço - C-ANS 

MTE INSS MPS RFB

Jan - 1,0714 1,0284 1,0507 1,0452 1

Fev - 1,0648 1,0258 1,0357 1,0390 1

Mar - 1,1108 1,0332 1,0490 1,0588 1

Abr - 1,1144 1,0239 1,0482 1,0549 1

Mai - 1,0959 1,0428 1,0514 1,0599 1

Jun - 1,0992 1,0458 1,0490 1,0619 1

Jul - 1,0913 1,0413 1,0457 1,0567 1

Ago - 1,0844 1,0093 1,0476 1,0385 1

Set - 1,1059 1,0280 1,0086 1,0468 1

Out 1,0142 1,0709 1,0420 1,0523 1,0512 1

Nov 1,0145 1,0879 1,0324 1,0492 1,0506 1

Dez 1,0140 1,0936 1,0448 1,0438 1,0574 1

Meta

C-ANS=(IC1+IC2+...+ICn)/n

Competência
Contratos

Geral
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Análise:  

 

 

O Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço - C-ANS é calculado sobre os resultados 
apresentados nos Relatórios de Gerenciamento de Níveis de Serviço dos Contratos INSS, 
MPS, RFB e MTE. Especificamente com relação ao MTE, os resultados apurados sobre o ANS 
deste cliente passaram a integrar o cálculo do C-ANS a partir do terceiro trimestre de 2009. 

A maioria dos serviços dos contratos INSS, MPS, RFB e MTE, objetos de apuração do C-ANS, 
apresentaram Disponibilidade Apurada (Dap) acima da Disponibilidade Contratada (Dct) no 
Acordo de Nível de Serviços. Entretanto, nos contratos INSS, RFB e MPS, alguns serviços 
apresentaram IC abaixo da Disponibilidade Contratada (Dct) em algumas competências, com 
impacto negativo sobre o resultado do C-ANS. 

Os índices gerais do C-ANS, de janeiro a dezembro, variaram entre 1,0385 e 1,0619, de forma 
que o índice manteve-se equilibrado durante todo o exercício, não apresentando grandes 
variações. Os resultados apurados durante o período demonstram que a Dataprev ultrapassou 
as metas de cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço - ANS estabelecidos junto aos 
clientes. 
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2.13. Percentual Médio da Força de Trabalho 
 

Nome do Indicador Sigla do 
indicador Fonte Periodicidade Unidade de 

Medida 

Percentual Médio da Força de Trabalho PMDFT 

GRH – 
Sistema de 
Gestão de 

RH 

Anual Percentagem 

Diretriz Estratégica  Valorização dos Trabalhadores 

Meta para 2009 94,33% da disponibilidade da Força de Trabalho 

Utilidade do Indicador 

Medir a disponibilidade da força de trabalho em dias  

Tipo de Indicador Efetividade 

Fórmula de Cálculo 

PMDFT = 100 - (TDA/TDH)*100 
 TDH = NE x NDU 
  TDA = Total de Ausência ao trabalho (Nº de dias) 
  THD = Total de Homens Dias (Nº de dias) 
  NE = Nº de Empregados (Quantidade de Empregados) 
  NDU = Nº de Dias Úteis (nº de dias) 

Método de Aferição do Indicador 

 Fonte: SISGRH 

Área Responsável pelo Cálculo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – DEDP 

 
Resultado do Indicador em 2009:  
A análise do indicador no exercício fiscal de 2009 aponta um incremento no total de homem/dia  
a partir do mês de abril/2009, que pode ser explicada pelas admissões realizadas pela 
empresa a partir do concurso público de 2008. 

O alcance do percentual de 94,40%, superior a meta de 94,33% estabelecida para o exercício 
fiscal de 2009, evidencia: 

− a redução das faltas abonadas durante o período analisado, com exceção do mês 
de dezembro (Comunicado da Diretoria Natal e Ano Novo).  

− a diminuição das faltas não justificadas no período, desconsiderando as ocorrências 
nos meses de julho, novembro e dezembro/2009 em função de que nesses meses 
observa-se as maiores concentrações de afastamento dos empregadas em virtude 
de férias e festas de final de ano. 
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− Aparece uma pequena redução na ocorrência nos afastamentos por auxílio doença 
no final do exercício, que mereceria melhor análise, porque se aproxima dos 
números de Janeiro e Fevereiro, com um pico de elevação em março do mesmo 
ano. 

 
Gráfico 2 – Disponibilidade da Força de Trabalho 

% Médio de Disponibilidade da Força de Trabalho

92,60

93,73 93,86
94,40

2006 2007 2008 2009

 
 
 

Tabela 1 – Memória de Cálculo da Disponibilidade da Força de Trabalho em Dias - PMDF 2009 
 

TDA 

VARIÁVEIS 
jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

Acidente do 
Trabalho 81 6 33 40 23 41 24 88 55 50 95 35 

Auxílio Doença 489 469 705 468 526 411 552 511 531 514 549 428 

Licença 
Médica até 15 
dias 

1.128 1.215 1.556 1.440 1.688 1.351 2.029 1.948 1.931 1.762 1.541 1.529 

Demais Faltas 
Justificadas 
(ACT e 
legislação) 

561 459 503 502 512 646 626 555 462 613 607 537 

Faltas 
Justificadas 2.259 2.149 2.797 2.450 2.749 2.449 3.231 3.102 2.979 2.939 2.792 2.529 

Faltas 
Abonadas 606 583 363 403 325 314 477 301 483 341 351 2.075 

Faltas Não 
Justificadas 47 53 27 8 11 46 125 42 29 40 81 101 

TDA Mensal 2.912 2.785 3.187 2.861 3.085 2.809 3.833 3.445 3.491 3.320 3.224 4.705 
THD 

THD Mensal 56.030 55.956 55.882 59.991 60.731 61.305 61.638 61.583 62.157 62.675 62.138 62.286

PMDFT mensal 94,80 95,02 94,30 95,23 94,92 95,42 93,78 94,41 94,38 94,70 94,81 92,45 
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