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1. Apresentação
O presente relatório foi elaborado em conformidade com o estabelecido na
Instrução Normativa CGU/SFC nº 9, de 09/10/2018, e apresenta relato das atividades e
dos trabalhos executados pela Auditoria Interna no exercício de 2018, em consonância
com o previsto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2018, sendo encaminhado
para apreciação do Conselho de Administração da Dataprev e em seguida
disponibilizado à CGU/SFC.

2. Introdução
2.1 Apresentação da empresa
A Dataprev é uma empresa pública, atualmente vinculada ao Ministério da
Economia, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e
autonomia administrativa e financeira, criada pela Lei nº 6.125, de 04/11/1974, teve seu
primeiro estatuto aprovado pelo Decreto nº 75.463, de 10/03/1975, sendo instalada
pela Portaria Ministerial nº 189, de 18/04/1975, com uma composição acionária de 51%
da União e 49% do INSS.
Com a edição da Lei nº 13.341, de 29/09/2016, publicada no DOU de
30/09/2016, que alterou a organização da Presidência da República e dos Ministérios,
a então Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que era vinculada
ao Ministério da Previdência Social, passou a chamar-se Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência e vincular-se ao Ministério da Fazenda, atual Ministério da
Economia.
Sua missão é fornecer soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do estado brasileiro, tem sede
em Brasília e unidades físicas em todo Brasil, possui Unidades de Desenvolvimento de
sistemas em 5 (cinco) estados (CE, PB, RN, RJ, SC) e 3 (três) Data Centers,
localizados no Distrito Federal, Rio de Janeiro e em São Paulo, projetados para
promover a alta disponibilidade e a segurança dos sistemas.
Por meio dos serviços prestados aos clientes de governo a Dataprev está
presente na vida do cidadão brasileiro, provendo a tecnologia necessária para os
programas estratégicos e sociais do governo. Entre outros serviços, processa o
pagamento mensal de benefícios previdenciários e é responsável pela aplicação online que faz a liberação de seguro-desemprego. A empresa também processa as
informações previdenciárias da Receita Federal do Brasil e responde pelas
funcionalidades dos programas disponíveis nas estações de trabalho da maior rede de
atendimento público do país, somadas as Agências da Previdência Social aos postos
do Sistema Nacional do Emprego (Sine).
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2.2 Auditoria Interna da DATAPREV
Em 2018, a estrutura da Auditoria Interna foi alterada pela Resolução RS nº
3643/2018, de 26/02/2018, tendo sido criada a Superintendência de Auditoria Interna –
SUAU posicionada no 2º nível hierárquico da estrutura organizacional apresentado a
seguinte estrutura: a Coordenação-Geral de Auditoria Interna – CGAU, que conta com
as Coordenações de Auditoria Administrativa e Financeira – COAF, de Auditoria de TI –
COAS e de Auditoria de Gestão Interna e Monitoramento – COAM. A atual estrutura
da Auditoria Interna permite a execução as suas atribuições, que consistem em
trabalhos de exame e avaliação de atividades de tecnologia da informação,
contábeis/financeiras e em diferentes segmentos administrativos da Organização, em
consonância com o previsto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2018.
A Auditoria Interna permanece subordinada administrativamente à Presidência
da Dataprev, conforme estabelecido na Resolução do Conselho de Administração CADM nº 02, de 23/09/2011. As diretrizes e procedimentos para o exercício das
atividades gerais de Auditoria Interna estão estabelecidos no Regulamento de Auditoria
objeto da Norma NA/AU/001/02, de 07/05/2018, sendo que a metodologia utilizada pela
Auditoria Interna está encontra em consonância com a orientação e supervisão técnica
da Secretaria Federal de Controle Interno/Controladoria-Geral da União – CGU.
A Superintendência de Auditoria Interna – CGAU executa as suas atividades
com o apoio de ferramenta de automação do processo de trabalho e de sistema
informatizado de gestão e monitoramento das recomendações dos Órgãos de Controle
interno e externo.
Fig. 01- Resumo da estrutura e distribuição da atual equipe da Auditoria Interna.

CARGOS/FUNÇÃO
Auditores / Analista /

SUAU CGAU COAF COAM COAS

Total

1

2

9

3

6

21

2

3

10

4

7

26

Assessoria
Total da equipe
(incluindo coordenador)
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Fig. 02 - Organograma da Auditoria Interna.

.

Outro aspecto relevante, diz respeito aos empregados admitidos via cadastro de
reserva do concurso, que raramente detêm conhecimento prévio da metodologia e
experiência de auditoria, demandando tempo para sua formação. Cabe salientar que os
dois últimos concursos públicos realizados pela Dataprev, não contemplaram perfil
específico de Auditor.
Tendo em vista o contexto acima, e considerando a necessidade de garantir um
funcionamento mais eficiente para atender as obrigações institucionais, a adequação
quantitativa e qualitativa da equipe se apresenta como um desafio a ser enfrentado
pela gestão da Auditoria Interna, em consonância com o estabelecido pelos normativos
que tratam do aperfeiçoamento da Governança e do Controle Interno das empresas
estatais. Aspectos relacionados a esta adequação compõem o item 3.5 - Fatos
relevantes que impactaram a realização das auditorias (b) Desafios enfrentados pela
Auditoria Interna.
No tocante ao funcionamento da Auditoria Interna, cumpre ainda informar que
decorrente da Portaria/CGU nº 2.737, de 20/12/2017 e da Resolução/CGPAR nº 21, de
18/01/2018, foram estabelecidos prazos para rodízio de titulares de áreas internas
estratégicas das empresas estatais federais, quais sejam, auditoria interna,
compliance, conformidade e controle interno, gestão de riscos, ouvidoria e
corregedoria. O objetivo é estabelecer um limite de 3 (três) anos de atuação, admitida
uma única prorrogação por igual período, para as respectivas áreas e,
consequentemente, garantir um funcionamento mais eficiente e comprometido com os
interesses dos acionistas e da sociedade. A Resolução recomenda que os
administradores das empresas estatais federais adotem as providências que se fizerem
necessárias para cumprir no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua
publicação (DOU de 26/01/2018). Decorrente desta normatização, em agosto de 2018,
a Superintendência de Auditoria Interna passou a ser exercida por novo titular.
A partir de uma nova visão e experiência do novo Superintendente de Auditoria
Interna, novas análises no corpo funcional e ajustes na estrutura da Auditoria Interna
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foram propostos para a presidência da Dataprev e implementados com o objetivo de
otimizar as análises realizadas, reposicionando a Auditoria Interna em sua missão de
avaliação e assessoramento a alta gestão.

3. Relato sobre as atividades da Auditoria Interna
Em consonância com o estabelecido na Instrução Normativa CGU/SFC nº 9, de
09/10/2018, no artigo 17, inciso I, apresentamos as atividades executadas pela
Auditoria Interna no exercício de 2018, conforme tópicos a seguir:
Fig. 03 - Atividades executadas pela Auditoria Interna no exercício de 2018.
Item do
PAINT

Ordem de Serviço

Descrição

44

2018/001
Auditorias
e
Atividades
extraordinárias/na gestão e efetividade de
aquisições para TI - 3

Auditoria
no
'Planejamento'
da
Contratação de TI - conformidade de
estudo técnico/projeto básico

15

2018/002 - Análise de contratações e gestão
contratual - 1

Análise
do
Processo
44101.000126.2016.97, em atendimento
a solicitação do Presidente da Dataprev.

16

2018/003 - Análise de contratações e gestão
contratual - 2

Análise
do
Processo
44101.000096.2016-19, em atendimento
a solicitação do Presidente da Dataprev.

2018/004 - Auditoria das Demonstrações
Financeiras e suas peças integrantes – 2017.

Certificação
das
Demonstrações
Financeiras de 2017 da Dataprev, com
emissão de Relatório da Auditoria Interna
de
avaliação
das
Demonstrações
Financeiras e suas Notas Explicativas do
Exercício de 2017 para compor o
Processo de Prestação de Contas da
empresa.

7

30

2018/005 - Auditoria na gestão/efetividade de
aquisições para TI - 1

Auditoria da Gestão da Empresa em
atendimento ao disposto na RS CGPAR
Nº 11/16, que trata das práticas de
Governança
de
Tecnologia
da
Informação
(TI).
Auditoria no Planejamento e Licitação de
Aquisições de TI.
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Item do
PAINT

Ordem de Serviço

Descrição

31

2018/006 - Auditoria na gestão/efetividade de
aquisições para TI - 2

Auditoria da Gestão da Empresa em
atendimento ao disposto na RS CGPAR
Nº 11/16, que trata das práticas de
Governança
de
Tecnologia
da
Informação
(TI).
Auditoria no Planejamento e Licitação de
Aquisições de TI.

33

2018/007 - Gestão da Garantia e Manutenção
dos sistemas de suporte aos diferentes
processos da Gestão de Serviços da TI

Auditoria da Gestão da Empresa em
atendimento ao disposto na RS CGPAR
Nº 11/16, que trata das práticas de
Governança
de
Tecnologia
da
Informação (TI).
Auditoria da Gestão da Empresa no
processo de gestão de demandas e
relacionamento com clientes, que trata
das práticas de Governança de
Tecnologia da Informação (TI).
Exame do conjunto de documentos,
informações
e
demonstrativos
de
natureza
contábil,
financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial
estruturado e organizado segundo
padrões estabelecidos pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) e pela
Controladoria-Geral da União

40

2018/008 - Auditoria no processo de gestão de
demandas e relacionamento com clientes

1

2018/009 - Exame das formalidades do
Relatório de Gestão da empresa.

23

2018/010 - Avaliação da remuneração dos
dirigentes e conselhos.

Avaliação da remuneração dos dirigentes
e conselhos.

2

2018/011 - Exame das formalidades da
Prestação de Contas da empresa e emissão
de Parecer de Auditoria.

9

2018/012 - Análise do PDG - 1º Semestre de
2018.

8

2018/013 - Análise do PDG/LDO/PPA Dezembro de 2017.

11

2018/014 - Análise da conformidade legal da
apuração fiscal de dezembro de 2017.

Exame das peças e conteúdos exigidos
para a constituição do Processo de
Contas Ordinárias – PCO pelo TCU.
Avaliar a consistência da realização
orçamentária tendo como base os
balancetes contábeis e a legislação
orçamentária.
Avaliar a consistência da realização
orçamentária, o cumprimento da LDO e
PPA, tendo como base os balancetes
contábeis,
as
informações
dos
investimentos previstos no PPA e a sua
realização, atentando para os aspectos
da legislação orçamentária.
Avaliar os resultados da apuração fiscal
quanto aos cálculos e aderência aos
normativos legais.
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Item do
PAINT

Ordem de Serviço

26

2018/015 - Avaliação das atribuições dos
órgãos colegiados instituídos pela Dataprev.

Solicitação

2018/016 - Auditoria de Conformidade do
Processo de Venda de Imóvel.

12

2018/017 - Análise da conformidade legal da
apuração fiscal - 1º Semestre de 2018.

24

2018/018 - Avaliação do programa de RVA
2017 dos dirigentes.

Avaliação do programa de RVA 2017 dos
dirigentes.

Solicitação

2018/019 - Avaliação das Flutuações Atípicas
do Balancete do 1º trimestre/18 x Eventos
Subsequentes.

Efetuar a revisão analítica dos balancetes
do primeiro trimestre de 2018, e verificar
o atendimento à legislação pertinente a
eventos subsequentes.

27

2018/020 - Auditoria
desempenho empresarial.

Auditoria nas metas de desempenho
empresarial.

3

2018/021 - Análise dos Balancetes - 1º
trimestre de 2018.

Solicitação

2018/022 - Auditoria de conformidade do
cronograma de pagamentos de obrigações.

17

2018/023 - Análise de contratações e gestão
contratual – 3.

21

2018/024 - Exame de atos de admissão e
desligamento de pessoal (SISAC) e (ePessoal) - 1.

Exame de atos de admissão
desligamento de pessoal (SISAC) - 1.

Solicitação

2018/025 - Avaliação do Programa de
Participação nos Lucros ou Resultados PPLR, dos dirigentes da Dataprev, referente
ao exercício 2017.

Avaliação do Programa de Participação
nos Lucros ou Resultados - PPLR, dos
dirigentes da Dataprev, referente ao
exercício 2017.

nas

Descrição

metas
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de

Avaliação das atribuições dos órgãos
colegiados instituídos pela Dataprev
(CONSAD, CONFIS e COAUD).
Trabalho de auditoria que tem como
objetivo a avaliação da gestão interna da
venda de imóvel próprio da Dataprev e
seus aspectos subjacentes que alcançam
o processo legal da venda, o controle do
financeiro sobre os valores a receber, do
patrimônio pelos registros patrimoniais,
bem como dos registros contábeis.
Avaliar os resultados da apuração fiscal
quanto aos cálculos e aderência aos
normativos legais.

Avaliação das demonstrações e registros
contábeis subsidiando a Direção da
empresa e o Conselho Fiscal na
avaliação dos Balancetes.
Auditoria dos pagamentos realizados
pela Dataprev, atentando para o
cumprimento do disposto no art. 5º da Lei
nº 8.666/1993.
Análise do formalismo da contração e
gestão contratual do Processo nº
44101.000168.2016.28
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Item do
PAINT

34

Ordem de Serviço

2018/026 - Auditoria
informação – 1.

em

Descrição

segurança

da

Auditoria de Segurança da Informação
em atendimento ao disposto na RS
CGPAR Nº 11/16, que trata das práticas
de Governança de Tecnologia da
Informação (TI).

2018/027 - Gestão da Garantia e Manutenção
dos Sistemas de suporte ao Desenvolvimento
de SW.

Auditoria na Gestão do desenvolvimento
de
softwares
da
Empresa
em
atendimento ao disposto na RS CGPAR
Nº 11/16, que trata das práticas de
Governança
de
Tecnologia
da
Informação (TI).

2018/028 - Desenvolvimento Seguro.

Auditoria na Gestão do desenvolvimento
de softwares seguro da Empresa em
atendimento ao disposto na RS CGPAR
Nº 11/16, que trata das práticas de
Governança
de
Tecnologia
da
Informação (TI).

Solicitação

2018/029
Auditorias
e
Atividades
extraordinárias/na gestão e efetividade de
aquisições para TI – 4.

PROCESSO
DE
Diagnóstico
da
Gestão da Contratação.

4

2018/031 - Análise dos Balancetes - 2º
trimestre de 2018.

Solicitação

2018/032 - Auditoria dos Controles do Contas
a Pagar e Pagamentos.

44

2018/033
Auditorias
e
Atividades
extraordinárias / Sistema de Software ou
Aplicação 1.

36

37

Solicitação

2018/034 - Avaliação dos Controles e
Aderência aos Normativos sobre as Cessões
de Empregados pela Dataprev.

5

2018/035 - Análise dos Balancetes - 3º
trimestre de 2018.

13

2018/036 - Análise da conformidade legal da
apuração fiscal - Julho a Novembro de 2018.
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AQUISIÇÃO
Etapa

Avaliação das demonstrações e registros
contábeis subsidiando a Direção da
empresa e o Conselho Fiscal na
avaliação dos Balancetes.
Avaliar os controles de contas a pagar,
atentando para a consistência das
informações dos relatórios mensais
emitidos, alçadas de aprovações dos
pagamentos, aderência ao disposto no
normativo interno.
Pesquisa de Satisfação.
Avaliar a aderência ao disposto no
Decreto nº 9.144, de 22.08.2017 e na
norma "Cessão de Empregados N/RH/023/04 ", atentando para os
controles dos ressarcimentos a Dataprev,
cobranças, prazos, dentre outros itens
que porventura se apresentem como
críticos ao processo.
Avaliação das demonstrações e registros
contábeis subsidiando a Direção da
empresa e o Conselho Fiscal na
avaliação dos Balancetes.
Avaliar os resultados da apuração fiscal
quanto aos cálculos e aderência aos
normativos legais.
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Item do
PAINT

Ordem de Serviço

10

2018/037 - Análise do PDG - Julho a
Novembro de 2018.

18

2018/038 - Análise de contratações e gestão
contratual - 4 - Serviço de comunicação
transporte de dados, voz e vídeo, Contratada
OI Móvel S.A.

14

2018/039 - Auditoria na Entidade de
Previdência Complementar da Dataprev PREVDATA.

35

2018/040 - Auditoria
informação - 2 _ DCSP.

segurança

da

32

2018/041 - Gestão da Infraestrutura
Suprimentos dos Data Center – DCSP.

de

39

2018/042 - Auditoria na desativação do
mainframe CV3 – 2.

41

2018/043 - Auditoria
atendimento ao cliente.

em

no

Descrição

processo

de

Avaliar a consistência da realização
orçamentária tendo como base os
balancetes contábeis e a legislação
orçamentária.
Análise de contratações e gestão
contratual
–
Processo
nº
4101.000068/2018-63 - Objeto: Serviço
de comunicação transporte de dados, voz
e vídeo. Contratada OI Móvel S.A.
Auditoria na Entidade de Previdência
Complementar
da
Dataprev
PREVDATA.
Auditoria de Segurança da Informação
em atendimento ao disposto na RS
CGPAR Nº 11/16, que trata das práticas
de Governança de Tecnologia da
Informação (TI).
Auditoria de Gestão da Empresa em
atendimento ao disposto na RS CGPAR
Nº 11/16, que trata das práticas de
Governança
de
Tecnologia
da
Informação (TI).
Auditoria na Gestão da desativação do
mainframe CV3 em atendimento e
conformidade com o disposto no contrato
e seus anexos.
Auditoria da Gestão da Empresa no
processo de atendimento ao cliente, que
trata das práticas de Governança de
Tecnologia da Informação (TI). Auditoria
no Processo de atendimento ao cliente.

2018/044 - Melhoria Contínua de Sistemas Módulos Protheus.

Avaliar
procedimento
de
melhoria
contínua em um módulo do PROTHEUS
quanto à adequação às necessidades
operacionais e de gestão dos processos
da área meio.

29

2018/045 - Avaliação dos mecanismos de
controle social.

Avaliação da situação atual das
desconformidades identificadas, pelo
Tribunal de Contas da União - TCU, no
relatório individual da Dataprev em 2017,
quanto as informações que devam ser
obrigatoriamente divulgadas em seu
Portal.

Solicitação

2018/046
Auditorias
e
Atividades
extraordinárias/na gestão e efetividade de
aquisições para TI - 5

PROCESSO
DE
AQUISIÇÃO
Diagnóstico da Etapa Planejamento da
Contratação

42
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Item do
PAINT

Ordem de Serviço

Descrição

Solicitação

2018/047
Auditorias
e
Atividades
extraordinárias/na gestão e efetividade de
aquisições para TI - 6

Auditorias e Atividades extraordinárias/na
gestão e efetividade de aquisições para
TI – 6 - Cofre de Senhas: Aquisição,
Instalação e Gestão.

20

2018/049 - Auditoria em Folha de Pagamento.

Auditoria em Folha de Pagamento.

Solicitação

2018/050
Auditorias
e
Atividades
extraordinárias/na gestão e efetividade de
aquisições para TI – 8.

Solicitação

2018/051
Auditorias
e
Atividades
extraordinárias/na gestão e efetividade de
aquisições para TI – 9.

6

2018/052 - Análise dos Balancetes - outubro e
novembro de 2018.

28

2018/053 - Planejamento para Trabalho de
Avaliação da Política de Gerenciamento de
Riscos.

Manifestação da auditoria interna quanto
ao
processo
eleitoral
para
o
representante dos empregados no
Conselho de Administração da Dataprev.
Manifestação da auditoria interna quanto
ao
processo
eleitoral
para
o
representante dos empregados no
Conselho de Administração da Dataprev.
Avaliação das demonstrações e registros
contábeis subsidiando a Direção da
empresa e o Conselho Fiscal na
avaliação dos Balancetes.
Realizar Planejamento de trabalho a ser
executado em 2019 sobre a Avaliação da
Política de Gerenciamento de Riscos.

Fig. 04 - Atividades previstas no PAINT/2018 no apoio à Gestão Superior da Dataprev.
Atividade

Fundamentação e objetivo

Relatório CGAU_001_2018_Janeiro_2018_Art_13_VFinal.pdf
Relatório_CGAU_002_2018 - Artigo_17_ da IN
CGU_024_2015_Dezembro_2017 e Janeiro_2018 _Final.pdf
Relatório CGAU_003_2018_Janeiro_2018_Art_13.pdf
Relatório_CGAU_004_2018 - Artigo_17_ da IN
CGU_024_2015_Janeiro_2018 e Fevereiro_2018.pdf
Relatório_COAM_001_2018 - Artigo_17_ da IN
CGU_024_2015_Março_2018.pdf
Relatório COAM_003_2018_Abril_2018_Artigo_13.pdf
Relatório_COAM_004_2018 - Artigo_17_ da IN
CGU_024_2015_Abril_2018.pdf
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Atendimento aos artigos 12 e 13, da
IN/CGU nº 24, de 17/11/2015 Janeiro/2018
Atendimento ao artigo 17 da IN/CGU Nº
24, de 17/11/2015 - Janeiro/2018
Atendimento aos artigos 12 e 13, da
IN/CGU nº 24, de 17/11/2015 Fevereiro/2018
Atendimento ao artigo 17 da IN/CGU Nº
24, DE 17/11/2015 - Fevereiro/2018
Atendimento ao artigo 17 da IN/CGU Nº
24, DE 17/11/2015 - Março/2018
Atendimento aos artigos 12 e 13, da
IN/CGU nº 24, de 17/11/2015 Abril/2018
Atendimento ao artigo 17 da IN/CGU Nº
24, de 17/11/2015 - Abril/2018
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Relatório COAM_005_2018_Maio_2018_Artigo_13.pdf
Relatório COAM 006_2018_Maio_2018_Artigo_17_Final.pdf
Relatório COAM 008_2018_Junho_2018_Artigo_17.pdf
Relatório COAM_007_2018_Junho_2018_Artigo_13.pdf
Relatório COAM 010_2018_Julho_2018_Artigo_17.pdf
Relatório COAM_011_2018_Julho_2018_Artigo_13.pdf
Relatório COAM 012_2018_Agosto_2018_Artigo_17.pdf
Relatório COAM_013_2018_Agosto_2018_Artigo_13.pdf
Relatório COAM 015_2018_Setembro_2018_Artigo_17.pdf
Relatório
COAM_014_2018_Setembro_2018_Artigo_13_assinado_final1.pdf
Nota de Auditoria - NA/CGAU 001/2018

Atendimento aos artigos 12 e 13, da
IN/CGU nº 24, de 17/11/2015 Maio/2018
Atendimento ao artigo 17 da IN/CGU Nº
24, de 17/11/2015 - Maio/2018
Atendimento ao artigo 17 DA IN/CGU
Nº 24, de 17/11/2015 - Junho/2018
Atendimento aos artigos 12 e 13 da
IN/CGU nº 24, de 17/11/2015 Junho/2018
Atendimento ao artigo 17 da IN/CGU
Nº 24, de 17/11/2015 - Julho/2018
Atendimento aos Artigos 12 e 13, da
IN/CGU nº 24, de 17/11/2015 Julho/2018
Atendimento ao Artigo 17 da IN/CGU Nº
24, DE 17/11/2015 - Agosto/2018
Atendimento aos artigos 12 e 13, da
IN/CGU nº 24, de 17/11/2015 Agosto/2018
Atendimento ao artigo 17 da IN/CGU Nº
24, de 17/11/2015 - Setembro/2018
Atendimento aos artigos 12 e 13, da
IN/CGU nº 24, de 17/11/2015 Setembro/2018
Fortalecimento do Controle Interno e
Governança - Aplicação da Lei nº
13.303/2016

3.1 Demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna,
conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados.
(Instrução Normativa CGU/SFC nº 9, de 09/10/2018, no artigo 17, inciso I)

Do PAINT/2018 aprovado pela Controladoria Geral da União - CGU e homologado pelo
Conselho de Administração da Empresa constaram 44 (quarenta e quatro) atividades de
auditoria, gerando 51 (cinquenta e um) trabalhos ao longo do exercício de 2018.
Não foram executados 5 (cinco) itens planejados, devido ao estágio das ações em
curso no âmbito organizacional, tendo sido substituídos por outros 5 (cinco) trabalhos.
No decorrer do exercício de 2018 foram realizadas 6 (seis) auditorias não planejadas e
solicitadas pela Gestão Superior ou decorrente de avaliação da Auditoria Interna.

A apresentação deste tópico observará a ordem sequencial do PAINT,
informando entre parênteses o item do Plano e a sigla da coordenação responsável
pela realização da atividade.
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Fig.05 - Auditorias não realizadas e substituídas por outros trabalhos.
Item do PAINT

Descrição

19

Análise de contratações e gestão
contratual – 5

22

Exame de atos de admissão e
desligamento de pessoal (SISAC) - 2.

25

Avaliação do processo de habilitação
de dos membros de órgãos estatutários

38

Auditoria na desativação do mainframe
CV3 – 1

43

Auditoria no projeto de implantação de
Sistemas - Sistema e-pessoas

Justificativa
Atividade substituída pelos trabalhos
realizados pela Ordem de Serviço
047/2018;
Atividade
substituída
pelo
trabalho
realizado na Ordem de Serviço 2018/034
considerando ter sido executada uma
atividade de avaliação dos atos no
exercício de 2018.
Atividade
substituída
pelo
trabalho
realizado na Ordem de Serviço 2018/025
considerando que houve designação dos
membros de órgãos estatutários apenas
no final do exercício (Comitê de Auditoria).
A avaliação será realizada no PAINT
2019.
Atividade
substituída
pelo
trabalho
realizado na Ordem de Serviço 2018/046
considerando a execução da atividade
prevista para o 2º semestre.
Atividade
substituída
pelo
trabalho
realizado na Ordem de Serviço 2018/050
considerando
a
Constituição
de
Sindicância e a descontinuidade do
Contrato. Decorrente de demanda da
Presidência a auditoria está sendo
realizada em 2019.

3.2 Demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna
realizados sem previsão no PAINT. (Instrução Normativa CGU/SFC nº 9, de
09/10/2018, no artigo 17, inciso II)

No período sob exame, a Auditoria Interna em cumprimento às suas atividades
institucionais executou 10 (dez) atividades não planejadas, distribuídas entre as
coordenações de Auditoria. Das 10 (dez), 5 (cinco) ocorreram por demanda ou
oportunidade de realização de atividade adicional, as 5 (cinco) demais, correspondem à
substituição de atividades planejadas no PAINT.
Fig.06 - Atividades de Auditoria interna não planejadas X Descrições.
Auditoria

Descrição

2018/016 - Auditoria de Conformidade
do Processo de Venda de Imóvel.

Trabalho de auditoria que tem como objetivo a avaliação da
gestão interna da venda de imóvel próprio da Dataprev e seus
aspectos subjacentes que alcançam o processo legal da
venda, o controle do financeiro sobre os valores a receber, do
patrimônio pelos registros patrimoniais, bem como dos
registros contábeis.
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Auditoria

Descrição

2018/019 - Avaliação das Flutuações
Atípicas
do
Balancete
do
1º
trimestre/18 x Eventos Subsequentes
2018/022 - Auditoria de conformidade
do cronograma de pagamentos de
obrigações.
2018/029 - Auditorias e Atividades
extraordinárias/na gestão e efetividade
de aquisições para TI – 4.

Efetuar a revisão analítica dos balancetes do primeiro trimestre
de 2018, e verificar o atendimento à legislação pertinente a
eventos subsequentes.
Auditoria dos pagamentos realizados pela Dataprev,
atentando para o cumprimento do disposto no art. 5º da Lei nº
8.666/1993.
Processo
de
aquisição
Gestão da Contratação.

e

Diagnóstico

da

Etapa

2018/032 - Auditoria dos Controles do
Contas a Pagar e Pagamentos.

Avaliar os controles do contas a pagar, atentando para a
consistência das informações dos relatórios mensais emitidos,
alçadas de aprovações dos pagamentos, aderência ao
disposto no normativo interno.

2018/051 - Auditorias e Atividades
extraordinárias/na gestão e efetividade
de aquisições para TI – 9.

Manifestação da auditoria interna quanto ao processo eleitoral
para o representante dos empregados no Conselho de
Administração da Dataprev.

3.2.1 - Aspectos relevantes identificados nos trabalhos realizados.
Das ações de controle realizadas pela Auditoria Interna da Dataprev, algumas
constatações se destacam como relevantes: deficiências no controle interno,
transparência deficiente, falhas em processo de contratação e na gestão de TIC,
conforme detalhamento abaixo:
Auditoria
2018/051 - Auditorias e
Atividades extraordinárias/na
gestão e efetividade de
aquisições para TI - 9
2018/045 - Avaliação dos
mecanismos de controle
social.
2018/042 - Auditoria na
desativação do mainframe
CV3 - 2
2018/026 - Auditoria em
segurança da informação - 1
2018/023 - Análise de
contratações e gestão
contratual - 3
2018/022 - Auditoria de
conformidade do cronograma
de pagamentos de
obrigações.

Constatações relevantes identificadas
Oportunidades de melhorias nos controles do pleito eleitoral.

Não cumprimento da divulgação de informações obrigatórias no Portal
da DATAPREV.
Custos elevados para a Dataprev decorrentes de atrasos reiterados na
prestação de serviços de migração do CV3.
Falta de definição de Papéis e Responsabilidades para tratamento de
vulnerabilidades na esfera de gestão e operacional da TI fim (DIT) e Área
meio.
Processo para tratamento de vulnerabilidades não formalizado na esfera
operacional da TI fim (DIT) e Área meio.
Ausência de documentação comprobatória de que os objetivos
previstos na contratação foram alcançados.
Rotinas internas do fluxo da tramitação de documentação na DATAPREV
e operacionalidade do sistema ERP, ineficientes para o atendimento de
imediato à legislação que trata da cronologia de pagamentos.
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Auditoria
2018/021 - Análise dos
Balancetes - 1º trimestre de
2018.
2018/017 - Análise da
conformidade legal da
apuração fiscal - 1º Semestre
de 2018.

Constatações relevantes identificadas
Serviços
prestados
sem
previsão
contratual.
Omissão de faturamento e de registro contábil de receita de serviços
prestados no valor de R$ 34.969.134,74 (trinta e quatro milhões e
novecentos e sessenta e nove mil e cento e trinta e quatro reais e
setenta e quatro centavos).
Diferenças do saldo contábil das rubricas de impostos, originadas por
falhas de controles na apuração fiscal.

Ausência de manual atualizado ou outro normativo para as Etapas de
planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão da
contratação; Falta de transparência para comunicação ou
2018/006 - Auditoria na
documentação da Etapa de Planejamento da Contratação;
gestão/efetividade de
Baixa maturidade da Etapa de Planejamento da Contratação contribuiu
aquisições para TI - 2
para ampliação do prazo da contratação;
Ausências de sistemas corporativos para suporte da Etapa de
Planejamento da Contratação.
Controles ineficientes dos registros no sistema ERP sobre os
pagamentos a fornecedores e da análise do saldo contábil de
fornecedores a pagar.
2018/004 - Auditoria das
Classificação contábil imprópria como ativo circulante dos valores de
Demonstrações Financeiras e
encargos de faturas a receber dos clientes com datas de vencimentos
suas peças integrantes –
antigas no total de R$ 189.195.426,10 (cento e oitenta e nove milhões e
2017.
cento e noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e seis reais e dez
centavos) repercutindo no acréscimo do índice de liquidez divulgados
pela Empresa.
Controles insuficientes do processo de contratação, sobre avaliação
2018/003 - Análise de
econômico-financeira, da asseguração da melhor opção da contratação
contratações e gestão
isenta de direcionamentos e de fracionamentos, da continuidade das
contratual - 2
operações e do alcance do objetivo da contratação.
Estudo Técnico da contratação, insuficiente sob aspecto de
2018/002 - Análise de
fundamentações para a não realização de consulta pública ao mercado.
contratações e gestão
Controles insuficientes da gestão do contrato, no que se refere a
contratual - 1
ausência de aplicação sanção ao fornecedor pelo descumprimento
parcial do contrato.
Nota de Auditoria CGAU
001/2018 - Fortalecimento do
Fragilidade nos controles dos normativos de gestão contratual.
Controle Interno e
Descumprimento da implementação do Comitê de Auditoria.
Governança - Aplicação da
Lei nº 13.303/2016

3.3 Demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e
implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção
de riscos pela gestão, as vincendas, e as não implementadas com
prazo expirado na data de elaboração do RAINT. (Instrução Normativa
CGU/SFC nº 9, de 09/10/2018, no artigo 17, inciso III).

A Auditoria Interna realiza o acompanhamento das recomendações geradas nos
exercícios, tanto das geradas pela UAIG, quanto das geradas pelo Controle Externo e
pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, proporcionando a
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integração entre as entidades no tratamento das questões de controle, auxiliando no
monitoramento de ações requeridas, além de favorecer a troca de informações entre
seus membros e a tomada de decisões de alcance estratégico para o fortalecimento do
Controle Interno.
A gestão do acervo de recomendações é apoiada pelo módulo de Follow-up do
sistema automatizado AAF (Audit Automation Facilities), que suporta a execução do
ciclo de auditoria, compreendendo as fases de planejamento, execução, divulgação
dos resultados e monitoramento, cujo acesso é concedido às equipes de Auditoria da
CGU/SFC e do TCU durante a realização dos seus trabalhos de campo na Dataprev.
Historicamente, a resolutividade das recomendações feitas à Dataprev pelos
órgãos de controle e auditoria interna estavam em torno de 5% ao mês. Após a reunião
do CONSAD de setembro de 2018, foi proposto dela Auditoria Interna, um mutirão
entre os Superintendentes da Dataprev no período de outubro a dezembro de 2018,
ocasião que o passivo existente foi reduzido em cerca de 42%, de 49 (quarenta e nove)
para 28 (vinte e oito) recomendações.
Por razões metodológicas as recomendações acompanhadas pela Auditoria
Interna são classificadas como: concluídas e em andamento.
A posição do acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna revela
que no exercício de 2018, foram concluídas 94 (noventa e quatro) ações
acompanhadas, houve a geração de 124 (cento e vinte e quatro) ações, resultando na
permanência em atendimento de 67 (sessenta e sete) ações na presente data.
Das 94 (noventa e quatro) ações atendidas, 62 (sessenta e duas) ações foram
geradas e atendidas no próprio exercício de 2018.
Quanto às informações adicionais relativas as recomendações vincendas e as
não implementadas na data de elaboração do RAINT, com a inclusão dos prazos de
implementação e as justificativas do gestor, tais informações constam de relatório
elaborado trimestralmente em atendimento ao artigo 14 da Instrução Normativa
CGU/SFC nº 9, de 9/10/2018. A última posição informada consta do Relatório COAM
001/2019, com data de corte em 25/02/2019.
O acervo das recomendações/determinações acompanhadas é categorizado
pela Auditoria Interna mediante processo de identificação do nível de risco utilizando 6
(seis) dimensões (1- Imagem no mercado; 2- Conformidade Legal; 3- Relacionamento
com o cliente; 4- Diferencial Competitivo; 5- Planejamento Estratégico e 6Disponibilidade de equipe) e seus respectivos níveis de influência, considerando os
fatores de Impacto e Frequência.
Para atender uma solicitação do Conselho de Administração, a Auditoria Interna
gerou uma escala de priorização das recomendações em atendimento, utilizando o
conceito das medianas, considerando o período em atendimento das mesmas e a
quantidade de reprogramações de prazo ocorridas no período, independente da
natureza das recomendações, chegando aos resultados apresentados no quadro
abaixo categorizando o grau de criticidade (ALTO, MÉDIO e BAIXO) e segmentado por
órgão gerador:
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Fig. 07 - Criticidade das recomendações X Reprogramações.

Na categoria “ALTO” foram agrupadas as ações cujo período em atendimento e
a quantidade de reprogramações de prazo são superiores às medianas do conjunto de
recomendações. Na categoria “Não se aplica” estão todas as recomendações que não
possuem reprogramações de prazo.
Das recomendações e determinações realizadas pelos órgãos de controle,
destacam-se abaixo as constantes do Acordão nº 1198/2018 e do Relatório da CGU de
avaliação da gestão 2017.
Ato Normativo
Acórdão nº 1198/2018 - TCU Plenário

Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017
Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017

Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017

Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017

Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017

Recomendação
Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e a Empresa de
Processamento de Dados da Previdência Social que apresentem
plano de ação para o efetivo cumprimento das medidas elencadas
no Acórdão, associadas a fragilidades, falhas cadastrais e
comportamentos anômalos identificadas nos sistemas Gfip, SISOB e
nos Números de identificação do trabalhador (NIT). Recomendações:
9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4; 9.3.5; 9.3.6; 9.3.7; 9.3.8 e 9.3.9.
Realizar estudos e propor a construção de indicadores que
mensurem o processo de atendimento de demandas quanto aos
aspectos de complexidade, custo, esforço de trabalho, qualidade
e tempo de atendimento.
Estabelecer formalmente: (i) objetivos organizacionais para a
gestão das aquisições, alinhados às estratégias de negócio; (ii) pelo
menos um indicador para cada objetivo definido na forma acima,
preferencialmente em termos de benefícios para o negócio da
organização; (iii) metas para cada indicador definido na forma acima;
(iv) mecanismos que a alta administração
Prever em seus normativos que a descrição dos resultados
esperados com a contratação que dependa de autorização de órgão
colegiado contenha, no mínimo, os benefícios financeiros advindos
com a contratação, e como a contratação impacta positivamente
no negócio da organização.
Criar um artefato, ou introduzir num artefato já existente - que
componha o processo de contratação, item onde seja possível
registrar a análise de investimento a ser realizada para cada
projeto/demanda que envolva contratação de bens e serviços que
dependa de autorização de órgão colegiado de modo que ele possa
ser usado no processo decisório,
Prever, como boa prática de gestão, em seus normativos internos a
necessidade de indicação: (i) da informação de qual objetivo
estratégico a contratação está vinculada (item I do art. 11 da IN nº
4/2014 da SLTI/MPOG e item 4.1.3.a da norma GA-2/2011) e (ii) do
alinhamento com o PDTI quando for o caso (item I do art.11 da IN
nº 4/2014 da SLTI/MPOG).
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Ato Normativo
Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017
Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017
Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017
Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017
Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017
Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017

Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017

Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017

Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017

Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017
Relatório de Avaliação CGU - OS
201800430. Auditoria Anual de
Contas - Exercício 2017

Recomendação
Monitorar o desempenho da gestão de contratações por meio da
implementação modelo e execução de avaliações de qualidade dos
artefatos preenchidos no âmbito de contratações realizadas.
Definir mecanismos/instrumentos para gerenciar riscos,
mensurar resultados e buscar a opção mais vantajosa quando da
análise de prorrogações contratuais.
Adotar ações adicionais de sensibilização e capacitação acerca da
gestão de riscos em contratações de TI.
Avaliar a conveniência e oportunidade de adotar o processo
eletrônico na formalização das aquisições (incluindo a
rastreabilidade da tramitação e armazenamento de documentos).
Atualizar os normativos e seus anexos referentes ao processo
de compras e contratações de forma a manter a coerência e
coesão entre eles.
Para futuros processos de parceria com base no art. 28, parágrafo
32º, da Lei 13.303/16, realizar análise de riscos específicos,
levando-se em conta o contexto da oportunidade de negócio em
questão, apresentando estratégias de tratamento e monitoramento
dos mesmos previamente à submissão às instâncias decisórias.
Avaliar a conveniência e a oportunidade de que o processo de
consultoria jurídica da Dataprev adote como referência o
Enunciado nº 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas da
AGU, no sentido de evoluir o debate jurídico no contexto dos
processos finalísticos da Dataprev.
Com base na Cartilha de diretrizes e orientações da SEST, nomeada
“Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções”, submeter as
decisões sobre os cargos em comissão de livre nomeação e
exoneração, aprovados anteriormente pelo Conselho de
Administração, à aprovação da Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais – SEST, respeitando os
limites e quantitativos advindos dessa discussão.
Realizar estudos sobre a real necessidade das contratações de
livre provimento existentes, buscando, no que couber, aderência ao
item 9.1.1.4 do Acórdão nº 3023/2013-Plenário e conformidade com
as normas internas NGP12-11, item 5.1 e Manual de Organização,
item 2.6.a, procedendo aos desligamentos necessários quando não
se verificar o atendimento a essas premissas.
Reavaliar a forma de alocação de custo dos componentes
(drivers) que não apresentam similaridade de proporção com o
volume de faturamento do serviço de processamento do consignado,
ou utilizando outro critério que reflita a magnitude desse serviço.
Apresentar plano de ação abordando o tratamento de todas as
vulnerabilidades apontadas e proposições de melhorias para o
processo de segurança da informação, incluindo ações
necessárias, área responsável e data de conclusão.
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Abaixo apresentamos a evolução histórica do indicador organizacional que mede
o Fortalecimento do Controle Interno (FCI), refletindo a relação entre o quantitativo das
ações recomendadas pelo Controle Interno (CGU e Auditoria Interna) e pelo Controle
Externo (TCU) que foram atendidas no período e o quantitativo das ações que
permanecem em atendimento, bem como a sua fórmula de cálculo.
Fig. 08 - Evolução histórica do indicador de Fortalecimento de Controle Interno.

No final do exercício de 2017 havia 41 (quarenta e uma) recomendações em
atendimento e durante o exercício de 2018 foram geradas 124 (cento e vinte e quatro)
ações, tendo sido atendidas 94 (noventa e quatro) ações ao longo do exercício.
As ações de fomento ao fortalecimento dos controles interno, a partir de
mutirões de incentivo à resolutividade das demandas dos órgãos de controle,
proporcionou o atendimento de 62 (sessenta e duas) recomendações geradas no
próprio exercício, resultando em 65,96% de atendimento sobre as recomendações
geradas em 2018.
Fig. 09 - Quantitativos e categorias das recomendações gerenciadas durante o exercício
de 2018.

19/26

Presidência
Superintendência de Auditoria Interna
Coordenação-Geral de Auditoria
Coordenação de Auditoria Interna de Gestão e Monitoramento
RAINT/2018 – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

Na figura 9.1 consta a distribuição dos quantitativos das recomendações atendidas
durante o exercício de 2018, considerando as geradas no próprio exercício e as
oriundas de exercícios anteriores.
Fig. 09.1 - Quantitativos das ações atendidas durante o exercício de 2018.

3.4 Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou
negativamente nos recursos e na organização da unidade de
auditoria interna e na realização das auditorias. (Instrução Normativa
CGU/SFC nº 9, de 09/10/2018, no artigo 17, inciso IV)

Os fatos abaixo listados, de natureza administrativa ou organizacional,
influenciaram a execução das atividades da Auditoria Interna.
a) Impactos Positivos
• Criação da Superintendência de Auditoria Interna – SUAU trazendo a Auditoria
Interna para o segundo nível hierárquico organizacional;
• Criação e instalação do Comitê de Auditoria Estatutário;
• Substituição do titular da Auditoria Interna, por força da Resolução CGPAR nº
21, de 18/01/2018, que dispõe sobre o rodízio para titulares de áreas internas
estratégicas das empresas estatais federais, entre elas, a Auditoria Interna;
• Realização de videoconferências periódicas com os gestores da Auditoria
Interna e demais equipe de auditoria no Rio de Janeiro;
• Adoção de Relatórios de Impacto, claros, diretos e objetivos;
• Alteração da metodologia de trabalho com estabelecimento de prazos para os
trabalhos, emissão de relatórios (Preliminar e Definitivo) e posicionamento do
auditado;
• Parcerias e aproximação com os órgãos de controle interno e externo, com o
objetivo de obter capacitações e ferramentas mais modernas e efetivas.
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b) Desafios enfrentados pela Auditoria Interna
•

Aumento das atribuições e responsabilidades, além da maior complexidade dos
trabalhos decorrentes da previsão normativa das Resoluções CGPAR, bem
como as previstas na Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.954/2016 e orientações
oriundas da CGU;

•

Fortalecimento das auditorias financeiras/contábeis e de TIC;

•

Parceria com a CGU para o desenvolvimento conjunto de sistemas de gestão de
Auditoria Interna, bem como a prospecção de novos parceiros e sistemas de
apoio;

•

Melhorar a comunicação interna e externa;

•

Capacitação X Potencialidades: Expansão das capacitações, de acordo com as
potencialidades de cada empregado e as necessidades da Auditoria Interna.

3.5 Demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com
indicação do quantitativo de auditores capacitados, carga horária e
temas. (Instrução Normativa CGU/SFC nº 9, de 09/10/2018, no artigo 17, inciso V)
Na figura 10 constam os treinamentos realizados, a data da realização, a carga
horária utilizada e a quantidade de auditores treinados, buscando a adequação do
conhecimento coletivo da UAIG sobre os temas requeridos para a realização das
atividades prevista para o exercício.
Fig. 10 - Capacitações realizadas pela equipe de auditores durante o exercício de 2018.

Carga
horária

Quantitativo
de auditores
Capacitados

Total
horas

2º Seminário Internacional de Auditoria - TCU

4

1

4

4º Fórum IBGP de Governança de TI

30

3

90

4º Seminário sobre análise de dados na Administração Pública

4

1

4

AUDI TI - Nível Básico de Auditoria de Tecnologia da Informação

24

2

48

Auditoria Interna em Qualidade

20

1

20

Auditoria para Gerentes

12

2

24

COBIT 5 Foundation

40

8

320

Contratações Públicas

60

3

180

Curso de Auditoria (AUDI II) – nível intermediário. Ênfase em
órgãos públicos

24

9

216

Tema
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Tema

Carga
horária

Quantitativo
de auditores
Capacitados

Total
horas

Diálogo Público: A Nova Lei das Estatais: Interpretação e
aplicação do art. 28 da Lei nº 13.303/2016

4

1

4

Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público

35

3

105

Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública - Contratação
Direta e Emergencial sem Licitação

16

7

112

Elaboração de relatórios, pareceres e notas técnicas

20

11

220

Excel Avançado – EAD Dataprev

10

1

10

Fórum de Gestão Inteligente de Dados - Security Leaders

4

1

4

Fórum IBGC - Como otimizar o processo os custos e a eficácia do
ambiente de controles internos na gestão do risco cibernético

4

1

4

Fórum IBGC - Compliance à Luz da Governança

2

1

2

Fórum IBGC - Experiências e Desafios da Governança das
Estatais Brasileiras

4

1

4

Gestão de Risco e Controles Internos - Dataprev/Serpro

8

3

24

Governança Corporativa nas Empresas Estatais à luz da Lei nº
13.303/2016

16

4

64

Introdução ao Controle Interno

40

5

200

ISO 31000 - Gestão de riscos e auditoria baseada em riscos

40

20

800

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

16

3

48

Lucro real 2018 (Com ênfase no CPC 47 2017)

8

2

16

Mestrado em Informação e Sistemas Empresariais

450

1

450

O que muda nas licitações e nos contratos das Empresas Públicas
e Sociedades de Economia Mista de Acordo com a Lei nº
13.303/2016

16

6

96

QMS ISO 9001:2015 Lead auditor training course

40

4

160

Segurança da Informação: da norma à prática

10

25

250

Seminário Nacional "Como fiscalizar de forma eficiente os
contratos de terceirização de serviços de acordo com as
novidades e os procedimentos da IN nº 05/2017" - Zênite

24

2

48

SERPRO Connect e Google Day

4

2

8

Sistema de Auditoria – EAD Dataprev

2

1

2

Tributos retidos na fonte

16

1

16

XXIII Congresso Latino-Americano de Auditoria Interna

24

1

24

Auditoria Interna da qualidade (ABNT NBR ISO 9001:2015) Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão - ABNT NBR ISO
19011:2012

16

1

16
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Carga
horária

Quantitativo
de auditores
Capacitados

Total
horas

16

1

16

Sessão Técnica SUGV - Código de Conduta Ética e Integridade da
Dataprev

2

1

2

Simpósio Nacional de Combate à Corrupção

8

1

8
3.619

Tema
Fiscalização de Contratos de Serviços Terceirizados de Acordo
com a Nova IN SEGES MP 5/2017 e Leis nºs 13.429/2017
(Terceirização) e 13.467 (Reforma Trabalhista)

Na figura 11 consta a distribuição das horas de treinamento a partir de
categorias indicadas pela própria UAIG, considerando a natureza dos treinamentos
realizados pela equipe.
Fig. 11 – Totalização das horas de treinamento pelas categorias.
CATEGORIAS

TOTAL DE HORAS

AUDITORIA

534

CONTÁBIL

32

CONTRATAÇÃO

452

CONTROLE

204

GOVERNANÇA

703

OUTROS

468

RISCOS

1.210

TOTAL

3.603

Na figura 12 são apresentados os percentuais das horas de treinamento
considerando as categorias das capacitações.
Figura 12 – Distribuição percentual das capacitações de acordo com as categorias.
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3.6 Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos
de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do
órgão ou da entidade, com base nos trabalhos realizados. (Instrução
Normativa CGU/SFC nº 9, de 09/10/2018, no artigo 17, inciso VI).

Considerando os trabalhos de auditoria realizados no exercício de 2018, foram
identificadas falhas operacionais nos segmentos examinados (contábil/financeiro,
governança, pessoas, compras, gestão de contratos e TIC).
As principais constatações identificadas pela Auditoria Interna referem-se a
fragilidades nos controles internos e processos de governança que podem ser
observados no item 3.2.1 deste relatório.
De modo geral, tendo em vista o aprimoramento dos controles já existentes, as
recomendações endereçadas pela Auditoria Interna nos segmentos examinados,
focaram nos aspectos relacionados a melhorias em procedimentos, atualizações
normativas, documentação e guarda de informações, bem como verificar e orientar o
atendimento ao estabelecido nos dispositivos legais que disciplinam a governança,
gestão e controles das empresas públicas.
Para alguns achados de auditoria, as providências de correção foram adotadas
ainda durante a execução do trabalho, em outros casos foram identificadas
oportunidades de melhoria ou indicadas correções e prazos que compuseram os
Planos de Ação. As ações mitigadoras/saneadoras recomendadas pela Auditoria
Interna foram apresentadas e discutidas com os gestores previamente à formalização
dos Relatórios de Auditoria. Parte destas recomendações foi atendida pelos gestores
ainda no exercício de 2018 e outras encontram-se em andamento.

3.7 Demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros
decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do
exercício por classe de benefício. (Instrução Normativa CGU/SFC nº 9, de
09/10/2018, no artigo 17, inciso VII).

Os trabalhos de auditoria realizados no exercício de 2018 apresentaram como
principal benefício a mitigação dos riscos e a melhoria dos controles internos da
Dataprev.
Foram testados e analisados processos e atividades da área meio e da área de
TIC da Empresa e as fragilidades identificadas foram reportadas aos gestores para
implementação das recomendações, classificadas de acordo com a criticidade como
ações corretivas ou oportunidades de melhoria, que propiciam o aprimoramento da
gestão e dos procedimentos praticados pela Organização.
Os trabalhos da Auditoria Interna contribuem, ainda, com a Alta Administração
oferecendo assessoramento e apoio ao monitoramento dos atos de gestão na busca
pelo fortalecimento da Governança.
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A Dataprev está adequando a sua sistemática de apuração dos benefícios
financeiros e não financeiros às orientações constantes na IN MTCGU nº 004/2018,
considerando a aplicação da sistemática para os fatos ocorridos durante o exercício de
2019, em conformidade com manifestação de 22/01/2019, encaminhada pela Diretoria
de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle da Secretaria Federal de
Controle Interno, na qual propõe em razão das dificuldades apontadas pelas UAIGs,
para que sejam iniciadas as contabilizações dos benefícios a partir de 2019,
considerando que as orientações contidas na IN MTCGU nº 004/2018 alcançam a
contabilização dos benefícios a partir de 2017, informando também que não sejam
preenchidos os questionários periódicos do monitoramento realizado pelo MTCGU em
relação às UAIGs, alertando para que ao longo do exercício de 2019 sejam
consolidados os benefícios financeiros e não financeiros, primando pela qualidade e
fidedignidade das informações.

3.8 Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e
Melhoria da Qualidade – PGMQ. (Instrução Normativa CGU/SFC nº 9, de
09/10/2018, no artigo 17, inciso VIII).

A Auditoria Interna elaborou um conjunto de procedimentos e promoveu ações
para aferir internamente e junto às partes interessadas a qualidade dos trabalhos
realizados, baseados no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria
Interna Governamental do Poder Executivo Federal (MOTE/2017) publicado pela
MTCGU no ano de 2017.
O PGMQ em fase de implementação também contempla o Monitoramento
Contínuo, fundamentado nas pesquisas de percepção, indicadores gerenciais e
práticas profissionais padronizadas, buscando assegurar o acompanhamento do
desenvolvimento das atividades da UAIG, considerando as definições constantes no
MOTE/2017, no tocante ao alinhamento da conformidade das ações executadas pela
UAIG frente às normas profissionais e de conduta aplicáveis e à eficiência dos
processos.
As pesquisas de percepção contam com instrumentos que alcançam as fases de
Planejamento, Execução, Divulgação dos resultados e Monitoramento, segundo o
MOTE/2017, a partir das percepções de vários atores presentes no processo de
auditoria da UAIG:
A partir de 2019 serão iniciados testes-piloto e validação do alcance previsto a
partir da consolidação transversal das avaliações realizadas, considerando os vários
níveis e segmentos de atuação dos respondentes.
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4. Conclusões
As ações da Auditoria Interna, no exercício de 2018, foram embasadas no
compromisso de agregar valor à gestão da Empresa, no cumprimento da legislação
aplicável à Administração Pública Federal, com foco na sua atuação orientativa e
preventiva, além do alinhamento do escopo dos trabalhos com os resultados previstos
no Plano de Ação da Empresa.
Percebe-se uma evolução das atividades e controle das auditorias e
recomendações realizadas à Dataprev a partir do último trimestre de 2018, ocasião que
foram implementadas mudanças na metodologia de trabalho e forma de atuação, com
relatórios mais objetivos, claros e eficazes, assumindo, assim, o seu papel de
ferramenta de melhorias para a administração da Empresa.
A Auditoria Interna da Dataprev vem cumprindo suas obrigações legais de
prestar serviços de qualidade e eficiência dentro das responsabilidades inerentes às
suas funções de verificar, controlar e avaliar as atividades realizadas pela Empresa.
Face ao exposto, apresento os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna,
exercício 2018, para análise e providências cabíveis.
Brasília, 22 de março de 2019.
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