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1 Objetivo

Apresentar os resultados das atividades e dos trabalhos executados pela Auditoria Interna no
exercicio de 2015.

2 Introdu~ao

Este Relatorio Anual de Atividades da Auditoria Interna foi elaborado em conformidade com
o estabelecido na Instrucao Normativa n? 24, de 17 novembro de 2015, da Controladoria-
Geral da Uniao - CGU. 0 principal objetivo e apresentar aos Conselhos de Administracao e
Fiscal, a Diretoria Executiva da Dataprev e a SFC/CGU os resultados dos trabalhos de
auditoria interna executados em consonancia como previsto no Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna - PAINT/ 2015.

3 Desenvolvimento

3.1 Apresento~iio do empresa

A Dataprev e uma empresa publica vinculada ao entao Ministerio da Previdencia Social,
criada pela Lei n? 6.125, de 04/11/1974, com personalidade jurfdica de direito privado,
patrimonio proprio e autonomia administrativa e financeira. Tem por objetivo estudar e
viabilizar tecnologias de inforrnatica, na area da previdencia e assistencia social,
compreendendo prestacao de services de desenvolvimento, processamento e tratamento de
lnformacoes, atividades de teleprocessamento e comunicacao de dados, voz e imagem,
assessoramento e assistencia tecnica no campo de sua especialidade, bem como 0

desempenho de outras atividades correlatas.

A estrutura organizacional da Empresa, compreendendo as areas funcionais das unidades
das Diretorias, suas responsabilidades e competencies gerais, assim como as competencies
e atribuicoes de seus titulares, encontram-se especificados no Manual de Orqanizacao,
aprovado pelo Conselho de Adrninistracao, em consonancia com 0 estabelecido no
Estatuto Social da Empresa, aprovado pelo Decreto nO.7.151 de 09 de abril de 2010.

3.2 Auditorio lnterna do DA TAPREV

A atividade de Auditoria Interna e exercida por unidade propria, a Coordenacao-Geral de Au-
ditoria Interna - CGAU, vinculada ao Conselho de Adrninistracao e subordinada administrati-
vamente a Presidencia da Dataprev, conforme estabelecido na Resolucao do Conselho de
Administracao - CADM nO02, de 23/09/2011. As diretrizes e procedimentos para 0 exercicio
das atividades gerais de Auditoria Interna estao estabelecidos no Regulamento de Auditoria
objeto da Norma NA/CGAU/001/00, de 10/10/2011, sendo que a metodologia utilizada pela
Auditoria Interna encontra-se em consonancia com a orientacao e supervisee tecnica da

4/22



Presidencia
Coordenacao Geral de Auditoria Interna

"DATAPR-V R_e_l_at_o_rl_· o_a_"_u_a_1 d_a_s_a_t_iv_id_a_d_e_s_d~e_A_u_d_it_o_ri_a_I"_t--.:.e_r"..:....:a..:..'.:...20.:...1:::...:.5

Secretaria Federal de Controle/Controladoria Geral da uniao - CGU e adequada as melhores
praticas do Tribunal de Contas da Uniao - TCU.

Com vistas a cumprir os seus objetivos institucionais, a Auditoria Interna esta estruturada
como uma Coordenacao-Geral de Auditoria Interna - CGAU, posicionada no 3° nivel
hierarquico da estrutura organizacional, e conta com as Coordenacces de Auditoria Contabil
- COAC, de Auditoria Operacional Administrativa - COAO, e de Auditoria de TI - COAS, para
executar as suas atribuicoes, as quais executaram trabalhos de exame e avaliacao de
atividades de tecnologia da informacao, contabeis/financeiras e em diferentes segmentos
administrativos da Orqanizacao, em consonancia com 0 previsto no Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2015.

A Coordenacao Geral de Auditoria Interna - CGAU executa as suas atividades com 0 apoio de
ferramenta de automacao do processo de trabalho e de sistema informatizado de qestao e
monitoramento das recornendacoes dos 6rgaos de Controle.

Em consonsncia com 0 estabelecido na lnstrucao Normativa/Controladoria Geral da Uniao nO
24, de 17 de novembro de 2015, registramos em cada item especifico 0 resultado das
atividades realizadas no periodo de janeiro a dezembro de 2015, conforme segue:

3.3 DescrifQOdos trabalhos realizados de acordo com 0 PAINT

• Orqanizacao e consolidacao do atendimento as recomendac;6es da SFC/CGU e
atualizacao do Plano de Providencias Permanente - PPPda Orqanizacao (item 1);

• Aperfeic;oamento da metodologia de trabalho da Auditoria Interna em especial
quanto a utilizacao das Matrizes de Planejamento e Achados (itens 2 a 6);

• Conformidade da Politica de Responsabilidade Social e dos Mecanismos de Controle
Social (itens 7 e10);

Avaliacao dos Indicadores de Desempenho (item 8);

• Conformidade do metoda empregado nos processos de trabalho de auditoria (item
9);

• Avaliacao dos programas e processos de qualidade de vida e de seguranc;a no
trabalho (item 12);

• Avaliacao da conformidade dos procedimentos de controle interne e cumprimento
das obriqacoes legais da Entidade de Previdencia Complementar da Dataprev -
Prevdata (item 16);

• Analise mensaI dos Balancetes e acompanhamento da execucao orcarnentaria da
empresa (itens 17 a 27);

• Certificacao do Balance da Dataprev de 2014 com ernissao de Parecer e Relat6rio
para compor 0 Processo de Prestacao de Contas (item 28);

• Avaliacao do processo e dos controles sobre as verbas da Folha de Pagamento (item
29);
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Avaliacao do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na lDO (item
30);

Analises das contratacoes de materiais e services (itens 32 a 36);

Avaliacao dos procedimentos de controle interne do processo de qestao patrimonial
(item 39);

• Verificacao da conformidade dos registros das adrnissoes e desligamentos de
empregados (itens 40 a 41);

Certificacao dos procedimentos do Programa de auxilio-refeicao / alirnentacao (item
42);

• Exame dos procedimentos do processo de via gens a service (item 43);

• Acoes de acompanhamento sobre as decisoes do TCU e recomendacoes da CGU para
o Conselho Fiscal, conforme solicitado pelo referido Colegiado (item 44 a 47);

• Exame da conformidade da gestao relativa a contratacao da ferramenta de apoio aos
processos de gestao de services da T1 (item 48);

Avaliacoes quanta a implernentacso de testes de software (item 50);

• Avaliacao do processo de Gerenciamento de Incidentes de services de T1 (item 51);

Avaliacao de controles voltados a preservacao da seguranc;a da informacao no uso de
base de dados, Processo de Mascaramento de Dados (item 52);

• Exame da conformidade e consistencia das intormacoes do relatorio de qestao da
Empresa (item 53);

Complementaram as atividades da Auditoria interna, acoes voltadas para:

Encaminhamento regular dos produtos referentes aos trabalhos previstos no PAINT
para 0 Conselho Fiscal;

Encaminhamento bimestral a Controladoria - Geral da uniao - CGU dos produtos dos
trabalhos executados no periodo, em atendimento as disposicoes contidas nos
Normativos da CGU;

• Elaboracao das pecas componentes do Relatorio de Gestae 2014 da Dataprev;

• Elaboracao do Relatorio Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT/2014;

• Suporte a irnplantacao da nova ferramenta de apoio as atividades de auditoria (AAF),
que consistiu na definicao e na execucao dos testes dos requisitos funcionais do
Audit Automation Facilities - AAF;

Controle das recomendacoes dos Orqaos de Controle e da propria Auditoria Interna e
monitoramento da irnplernentacao das acoes requeridas;

Tratamento, qualificacao e povoamento das recornendacoes dos 6rgaos de Controle
na ferramenta de automacao do acompanhamento (CONDEX) instituido pelo Cornite
de Controle Interno Administrativo do MPS - CCIA/MPS;
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• Gestae do contrato de prestacao de service dos Auditores Independentes,
responsaveis pelo Parecer das Dernonstracoes Contabeis do exerdcio de 2014.

3.4 Analise consolidada acerca do nivel de maturaeiio dos contro-
les internos

o nivel de maturacao do ambiente de controle e decorrente da cultura de controle e da
consciencia que permeia a orqanizacao, criada ao longo do tempo em harmonia com as
cornpetencias tecnicas e compromissos eticos existentes. A postura da alta adrninistracao foi
fundamental neste processo, pois tem destacado para 0 corpo funcional e gestores da
orqanizacao, quais politicas e diretrizes a serem seguidas, os procedimentos a serem
observados, 0 codiqo de etica e comportamento a serem adotados.

A comunlcacao tem side essencial para crescimento do bom funcionamento dos controles.
As inforrnacoes sobre os pianos, controle, riscos, atividades de controle e desempenho sac
transmitidas a entidade como um todo, ocorrendo atraves dos sistemas internos de
cornunicacao que podem variar desde complexos sistemas computacionais a palestras,
workshops e reunioes de equipes de trabalho.

Este cenario fica evidenciado por meio da existencia e atualizacoes sisternaticas do estatuto,
organograma, manual de orqanizacao, manual de atribuicoes, tabelas de cornpetencia,
metodologias e um amplo conjunto de resolucoes, cornunlcacoes de service e normativos,
que disciplinam responsabilidades, atribuicces, estabelecem diretrizes e norteiam os
procedimentos a serem observados pelos gestores, em conformidade com os controles
internos formalmente instituidos.

o amplo marco normativo, alinhado aos preceitos legais, adotado pela DATAPREVorientou a
verificacao da conformidade dos procedimentos praticados, sendo que as avaliacoes
efetuadas demonstraram que 0 uso de ferramentas de autornacao e qestao resultou no
avanco qualitativo dos processos de trabalho da Empresa, indicaram a oportunidade de
aprimoramento dos atos de qestao e 0 fortalecimento dos contrales internos da
Orqanizacao.

Paralelamente a Auditoria Interna acompanhou 0 atendimento das recornendacoes
decorrentes de seus proprios trabalhos, bem como as recornendacoes/determmacoes da
CGU e TCU, por meio de sistema informatizado de follow-up. Estas lntorrnacoes cornpoern
um indicador organizacional que mede 0 Fortalecimento do Controls Interno (FCI), refletindo
a relacao entre 0 quantitativo das acoes recomendadas pelo Controle Interno (CGU e
Auditoria Interna) e pelo Contrale Externo (TCU) que foram atendidas no periodo e 0

quantitativo das acoes que permanecem em atendimento.

o indicador FCI faz parte do conjunto de indicadores de desempenho que integram 0

Relatorio de Gestae da Dataprev.

Neste contexto, consideramos que os controles internos da DATAPREVestao alinhados as
diretrizes, pianos, normas, leis, regulamentos e pracedimentos administrativos que
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disciplinam 0 funcionamento da Adrninistracao Publica Federal.

3.5 Descrifao dos trabalhos reallzados sem previsao no PAINT

No perfodo sob exame a Coordenacao Geral de Auditoria em cumprimento as suas
atividades institucionais, executou 4 (quatro) atividades nao especificadas totalizando 1.248
horas contra as 336 horas previstas no PAINT para atividades extraordinarias. As rnotivacoes
para a realizacao das atividades extraordinarias sac demonstradas a seguir:

• Fortalecimento dos controles internos que tratam de Bloqueio Judicial;

Materialidade do montante registrado nos balancetes, como direitos a receber de
outros 6rgaos publicos:

• Avaliacao da sistematica utilizada para comprovacao dos fatos que originaram
registros contabeis:

• Analise da rotina de apuracao mensal dos impostos, indicando oportunidades de
reavaliacao da sistematica, em consonancia com a legislac;ao vigente.

As atividades extraordinarias ao PAINT se encontram detalhadas no Anexo I, contendo 0

nurnero da Ordem de Service, a descricao da atividade, a rnotivacao e os resultados obtidos
com a execucao desses trabalhos.

3.6 Trabalhos de auditoria previstos no PAINT nao realizados ou
nao concluidos

Do PAINT/2015 aprovado pel a Controladoria Geral da Uniao - CGU, e homologado pelo
Conselho de Adrninistracao da Empresa constaram 53 (cinquenta e tres) atividades de
auditoria. Conforme listado abaixo, 4 (quatro) trabalhos encontravam-se em andamento em
dezembro de 2015, com indicacao de conclusao no primeiro bimestre de 2016, e 5 (cinco)
nao foram executados.

Auditorias em andamento:

Auditoria na Sociedade de Previdencia Complementar - PREVDATA;

Auditoria do Balancete de Novembro de 2015;

Auditoria na qestao de contratos de materiais e services voltados para atendimento
da TI;

• Auditoria no gerenciamento de services de TI.

Auditorias nao realizadas:

• Monitoramento das rubricas da Folha de Pagamento;

• Gestae de Convenios, Acordos e Ajustes;
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• Auditoria na qestao de contratos de materia is e services voltados para atendimento
da TI;

• Analise de 2 (do is) Processos de Contratacao de Materiais e Services e Gestae das
Contratacoes de Materiais e Services.

A relacao dos trabalhos de auditoria com as justificativas, a previsao de conclusao e demais
informacoes especificadas no item IV, do Art. 15, da IN/CGU n? 24/2015, encontram-se no
Anexo II deste relatorio.

3.7 Fatos relevantes que impactaram na realiza~io das auditorias

Os fatos abaixo listados, de natureza administrativa ou organizacional, influenciaram a
execucao das atividades da Auditoria Interna.

a) Destaques Positivos

o Aperfeicoamento da Metodologia da Auditoria Interna pela revisao dos
procedimentos e adequacao as melhores praticas do TCU;

o Participacao das Auditorias Internas das Unidades Jurisdicionadas no processo de
elaboracao da IN/CGU que trata da elaboracao do PAINT e do RAINT;

o Constante evolucao do Planejamento Estrateqico da Empresa, tendo 0 Plano de
A~ao de 2015 fornecendo subsidio importante para nortear 0 escopo das
avaliacoes realizadas pela Auditoria Interna;

° Participacao do Coordenador Geral de Auditoria Interna da Empresa nas reuni6es
do Cornite de Controle Interno Administrativo do MPS - CCIA/MPS;

o Publicacao da resolucao CGPAR n? 02, de 27/09/15, que estabelece
obrigatoriedade para os Conselhos Fiscais das empresas federais estatais de
adotar plano de trabalho anual fornecendo desse modo, subsidios importantes
para nortear 0 escopo e as avaliacoes realizadas pela Auditoria Interna;

o A publicacao do Acordao 2622/2015 - TCU - Plenario, que trata do levantamento
realizado pelo TCU com 0 objetivo de sistematizar informacoes sobre 0 estaqio da
qovernanca e da qestao das aquisicoes em amostra de orqanizacoes da
Administracao Publica Federal (APF);e

o Participacao da Auditoria Interna com 0 Departamento de Solucoes de TIC para
Uso Interno - DETIna definicao de funcionalidades e infraestrutura requerida para
a selecao e irnplantacao de um novo Software de apoio ao processo de auditoria.

b) Desafios enfrentados pela Auditoria Interna

o Movimentacao de entrada e saida de tecnicos por transferencia e desligamento
da Empresa;
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° Qualificacao da equipe em funcao da atualizacao rnetodoloqica que incorporau
procedimentos e melhores praticas do TCU;

° Implantacao do novo Software de apoio ao processo de trabalho de auditoria;

3.8 Descri~ao das a~oes de capacita~ao realizadas

As atividades de capacitacao previstas no PAINT, foram prejudicadas em face das restricoes
financeiras vivenciadas pela Empresa no exerdcio. Diante das dificuldades existentes, foram
realizadas atividades de atualizacao prafissional mediante participacao em EaD's internos e
externos, palestras tecnicas e Foruns de TI.

Ha que se realcar a capacitacao no uso da ferramenta de autornacao dos processos da
Auditoria Interna - Sistema Audit Automation Facilities - AAF, que substituiu 0 sistema
informatizado de auditoria - AUDIN, e a atualizacao institucional decorrente da politica de
sequranca da Inforrnacao da Empresa, conforme pode ser verificado no Anexo ill, que
detalha os treinamentos realizados, os empregados treinados, 0 orgao de lotacao, data da
realizacao e carga horaria utilizada.

3.9 Monitoramento das recemendacoes no exercicio

A Coordenacao Geral de Auditoria Interna - CGAU rnantem permanente acompanhamento
nao so das suas recornendacoes geradas no exercicio, mas tarnbern do legado de exercicios
anteriores, e daquelas geradas pelo Contrale Externo e pelo Sistema de Contrale Interno do
Poder Executivo Federal, permitindo maior inteqracao entre as entidades no tratamento das
questoes de controle, auxiliando no monitoramento de acoes requeridas, alern de favorecer a
troca de informacoes entre seus membros e a tomada de decisoes de akance estrateqico
para 0 fortalecimento do Controle Interno.

Todo 0 acervo de recornendacoes e contralado com 0 apoio do modulo de Follow-up do
sistema automatizado que suporta a operacionalizacao do cicio de auditoria que
compreende 0 planejamento, execucao, verificacao e acompanhamento, bem como apoia a
qestao da Auditoria Interna, cujo acesso e franqueado as equipes de Auditoria da CGU/SFCe
do TCU quando da realizacao de seus trabalhos de campo.

Por razoes rnetodoloqicas as recornendacoes acompanhadas pela Auditoria Interna sac
classificadas em regularizadas, pendentes e canceladas, nao havendo classiflcacao de
atendimento parcial quando evidenciado que as acoes requeridas se encontram em curso na
Orqanizacao.

o quadro abaixo retrata 0 disposto na orientacao contida no item VIT, do Art. 15, da IN/CGU
n? 24, de 17/11/2015, cabendo registrar que 52 recornendacoes foram atendidas no
exerdcio, restando 42 recornendacoes em atendimento com prazos para implernentacao no
proximo exerdcio.
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Relatorio anual das atividades de Auditoria Interna/2015

Auditoria Interna 48 21 36 32

16 10422CGU eTCU

o alcance do patamar de 55,32% para 0 FCI no periodo de 01/01/2015 a 31/12/2015 resulta
do atendimento de 52 acoes no periodo considerado e da gerac;ao de 25 novas acoes no
mesmo periodo, das quais 12 (doze) foram regularizadas no pr6prio exercicio, revelando que
os gestores e a direcao da Empresa tern se empenhado para 0 aprimoramento do controle
interno.

leres do Indlce de Fa alee! ento do Controte Interno

100,00"

~.~ ~-------------------------------------
.~ ~-------------------------------------

Percentual
alca~do

2015
Exerdcios

Ha que se observar, que a intluencla do fortalecimento e monitoramento dos controles
implementados resultou no aprimoramento controle interno.

Os quadros abaixo demonstram que 0 ambiente de controle interne e dinarnico, esta em
constante aperfeicoarnento e adequado as necessidades da orqanizacao.
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implementacao da ac;ao recomendada esta
ndamento e dentro do prazo inicialmente estabelecido.

na gestao de viagens a
implementacao da acao recomendada esta e
amento e dentro do prazo inicialmente estabelecido.

5 - Item - 01.3
na qestao de viagens a

lmplernentacao da ac;ao recomendada esta
damento e dentro do prazo inicialmente estabelecido.

implernentacao da ac;ao recomendada esta
damento e dentro do prazo inicialmente estabelecido.

implernentacao da ac;ao recomendada esta
mento e dentro do prazo inicialmente estabelecido.

implementacao da acao recomendada esta
ndamento e dentro do prazo inicialmente estabelecido.

irnplernentacao da acao recomendada esta
ndamento e dentro do prazo inicialmente estabelecido.

recornendacao foi atendida em 11/01/2016

recornendacao foi atendida em 11/01/2016
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3.10 Beneficios decorrentes da atuat;ao da unidade de Auditoria In-
terna

Dentre os beneficios decorrentes da atuacao da Auditoria Interna pode-se citar a evolucao
de uma maior interacao com as diferentes instancias organizacionais, enfatizando 0 valor do
controle interne como ferramenta de qovernanca de processos e no atingimento dos
resultados empresariais em consonancia com 0 Plano Estrateqico/Plano de Acao.

o conjunto de services de auditoria compreende atividades de avaliacao. certificacao e
consultoria interna, assessorando a orqanizacao a alcancar seus objetivos a partir da
aplicacao de uma abordagem sistematica e disciplinada para avaliar e melhorar a eficacia dos
processos de qestao, controle e qovernanca,

As avaliacoes atendem tanto a aspectos de compliance, atendimento a leqislacao e normas
pertinentes, quanta buscam agregar valor aos processos, avaliando a efetividade dos
mesmos, em prol do atingimento dos resultados organizacionais, cuja abranqencia considera
a observancia dos resultados organizacionais pnoritarios, as racomendacoes/deterrnlnacoes
dos 6rgaos de controle (CGU e TCU) e 0 alinhamento com as orientacoes decorrentes de
diaqnosticos de maturidade dos processos organizacionais.

o trabalho da Auditoria Interna ao apresentar recornendacoes contribui com 0

aprimoramento do controle interne e fortalecimento da gestao dos neqocios da
Orqanizacao, auxiliando os gestores a mitigar os riscos empresariais que podem ser de
natureza sisternica, operacional, financeira, tecnologia da inforrnacao, recursos humanos e de
fatores externos que podem impactar os resultados e estrateqias globais da Empresa.

Neste sentido, os trabalhos de auditoria e as acoes de acompanhamento contribuiram para 0

aperfeicoamento e fortalecimento da qestao e dos controles internos vinculados com as
atividades de tecnologia da lnforrnacao e processos administrativos da Empresa, oferecendo
subsidies para adequacoes normativas, otimizacao de processos, efetividade no
gerenciamento de direitos contratuais, reducao de despesas, revisao de procedimentos
operacionais com reflexos tributarios/fiscais e equacionamento de deficit tecnico atuarial.
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4 Conclusao

As acoes da Auditoria Interna, no exercicio de 2015, foram balizadas pelo compromisso de
agregar valor a qestao da Empresa, atentando sempre para 0 cumprimento da leqislacao
apllcavel a Adrninistracao Publica Federal, os principios regulamentados pelo TCU e CGU,
alern do escopo dos trabalhos estabelecerem 0 alinhamento com os resultados previstos
pelo Plano de Acao da Empresa.

Com base nos trabalhos realizados se verifica que as recornendacoes e orlentacoes expedidas
pelo Tribunal de Contas da Uniao, Controladoria-Geral da Uniao CGU e Auditoria Interna
foram de grande valia para 0 aprimoramento dos controles internos da Orqanizacao, sendo
que a participacao da Dire<;aoe dos gestores da Empresa neste processo foi de fundamental
irnportancia para os resultados alcancados.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2016.

Geral de Auditoria Interna - CGAU

Coordenador Geral
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CONCLUiDOS

ANEXO ill - DESCRI<;AO DAS A<;OES DE CAPACITA<;AO REAUZADAS
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ANEXO I - TRABALHOS DA CGAU REAUZADOS SEM PREVISAO NO PAINT

EXERciao 2015
ResultadosN°

OS/NA
Descri~ao Motiva~ao

OS /APerfei~oamento da qestao Necessidade de melhorias nos As informacoes contabeis foram atualizadas e foi realizado 0 levantamento
20 corporativa com controles internos que tratam de de alternativas de aperfeicoarnentos para subsidiar otirnizacao dos

apresentacao de suqestao Bloqueio Judicial. processos. 0 resultado direto da reqularizacao de lanc;amentos contabeis
para seu aprimoramento. totalizou R$ 1.662.982,29 e correspondeu a 49% do saldo da rubrica do

mes de agosto (R$ 3.390.866,81). Estesajustes estao refletidos no Razao de
setembro de 2015.

OS /Avalia<;ao dos controles e Materialidade do montante A Auditoria Interna efetuou recornendacoes orientadoras as areas
21 regularidade dos creditos registrado nos balancetes envolvidas, cuja irnplementacao contribuira para aprimorar 0 processo,

por cessao de empregados. mensais, como direitos a receber bem como proporcionara maior consistencia as informacoes pertinentes a
de outros orgaos publicos. gestao dos valores de creditos por cessao de empJegados.

OS /APerfei<;oamento da gestao Necessidade de avaliar a A rotina operacional atende aos quesitos legais e os controles realizados
22 corporativa com sistematica utilizada para pelas areas contabil e financeira sac satisfatorios. No andamento da

apresentacao de suqestoes cornprovacao dos fatos que execucao do service ficou explicita a necessidade de monitoramento
para seu aprimoramento. originaram os registros contabeis, continuo das areas envolvidas com intuito de manter atualizadas as

informacoes necessaries para dar suporte aos registros contabeis.
OS /APerfeic;oamento da qestao Analise da rotina de apuracao A Consultoria Juridica deve avaliar a oportunidade fiscal indicada pela Au-
24 corporativa com mensal dos impostos, indicando ditoria e orientar as acoes necessaries que atendam aos interesses da Ad-

apresentacao de suqestces oportunidades de reavaliacao da ministracao,
para seu aprimoramento. sistematica, em consonancia com Objetivando subsidiar a certificacao da adequacao dos valores registrados

a legisla<;aovigente. nos balancetes, a Auditoria Contabil desenvolveu metoda mais eficiente
para a apuracao mensaI do imposto de renda e da contribuicao social, em
consonancia com a leqislacao vigente.
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ANEXO U - TRABALHOS DA CGAU COM PREVISAONO PAINT NAO REAUZADOS ou NAO CONCLUioos

EXERdclO 2015

Item OS Descri~ao Situa~ao Justificativa Previsao
PAINT nO de

Conclusao
11 - Monitoramento das rubricas da Nao Realizado A implantacao de um novo Sistema de Gestae de Pessoas e a -

Folha de Pagamento modemizacao dos processes inviabilizou a realizacao do trabalho.
16 30 Auditoria na Sociedade de Emandamento Afastamentos temporais de parte dos colaboradores envolvidos na 29/02/16

Previdencia Complementar - execucao do service.
PREVDATA

27 39 Auditoria do Balancete de Emandamento Anualmente a auditoria do balancete de novembro e concluida em Concluido
Novembro de 2015 janeiro de 2016 26/01/16

31 S/OS Gestae de Convenios, Acordos e Nao Realizado A Dataprev, nao foi convenente ou executora de objeto de convenio -
Ajustes. cujos recursos sac oriundos de repasses da Uniao. As operacoes da

Empresa sac realizadas utilizando as receitas financeiras provenientes
do regime de faturamento pelos services prestados aos seus clientes,
nao havendo transferencia de recursos provenientes da Uniao.

37 - Analise de Processos de Nao Realizado A reducao da forca de trabalho da Coordenacao de Auditoria -
Contratacao de Materiais e Operacional-Administrativa-COAO impossibilitou a realizacao deste
Services e Gestae das trabalho.
Contratacoes de Materiais e
Services,

38 Analise de Processos de Nao Realizado A reducao da forca de trabalho da Coordenacao de Auditoria -
Contratacao de Materiais e Operacional-Administrativa-COAO impossibilitou a realizacao deste
Services e Gestae das trabalho.
Contratac;6es de Materiais e
Services.
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48 32 Auditoria na qestao de Emandamento Os produtos do trabalho de auditoria foram encaminhados para 29/02/16
contratos de materiais e validacao das areas auditadas/gestoras.
services voltados para
atendimento da TI.

49 Auditoria na gestao de Nao Realizado 0 auditor designado para este trabalho foi transferido da -
contratos de materia is e Coordenacao de Auditoria de TI - COAS.
services voltados para
atendimento da TI.

51 34 Auditoria no gerenciamento de Emandamento Os produtos do trabalho de auditoria foram encaminhados para Concluido
services de TI. validacao das areas auditadas/gestoras. 04/02/16
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ANEXO m - DESCRI~O DAS AC;OES DE CAPAClTAC;AO REALIZADAS

COGI - TREINAMENTOS REAllZADOS EM 2015
Periodo

Malr. Nome Lola~ao Nome do Curso lnicio Fim Carga Horaria -H/H
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COAS - TRDNAMENTOS REAUZADOS EM 2015

. -. - - - - -- - -.-~ . - - ~----- . - -- - -- - .- ~ ~ .

(OAS
(OAS
(OAS

Ox27Govern:an~apara UIY

Seminario Brasil100%Digital- Integra~ao e transpar 42257 42258
ISeminario "Boas Praticas em licita~oes de n- (ENAP)I
Seguran~a da Informa~ao da Norma a Pnltica

16/10/15 16/10/15
23/11/15 27/11/15

(OAS Segura~a da Informa¢o da Norma a Pratica 16/11/15 20/11/15

... - - - , - - -----~,..--+- ~ ----------- ----

Roberto Teixeira

(OAS 23/06/15

(OAS 02/06/15

(OAS
09/09/15

- - ---_. - - - ~--. -
Maris Horta Guedes da Silva
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238.104 Maria Cunha e Silvade Souza COAS Tecnica O~lB Processo de gestao de alertas.
[transidonado da consoleNG para a CA-SDM

3

cosc . TREINAMENTOS REAllZADOS EM 2015
Penodo

Matr. Nome Lotacao Nome do Curso Inicio Fim Carga Horatia ·H/H
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20/10/1510/10/15

23/10/15

CGAU

CGAU

Seminario : "Monitoramento do Cobit a partir do
Balanced Scorecard (SSC)" • Universidade candido 08/12/15
Mendes

Serninario noturno: "BPM nas organiza~iies atuais" - 21/10/15
UNESA

11/12/15
CGAU

- ~~~ - - - - - . ---
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