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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
INTRODUÇÃO
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev elaborou o seu
Relatório de Gestão do exercício 2011 – RG2011 – de acordo com as exigências legais
estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo.
Foi utilizada a DN TCU 108 de 24/11/2010 na estruturação do texto, onde foram seguidas as
orientações do item II, subitem “b”, do Anexo III. Na organização do documento, procurou-se
observar os conteúdos e ordenamentos estabelecidos no Anexo II;
No desenvolvimento dos assuntos exigidos foram respeitados, quando aderente as especificidades
da Dataprev – Empresa Pública, regida pela Lei nº 6.404/76, não dependente de transferência de
recursos financeiros do Tesouro Nacional de qualquer espécie e não 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 – as determinações constantes da Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011 e o
documento “Perguntas e Respostas” da CGU (disponível na página oficial do órgão na internet).
Quando não foi possível seguir em sua literalidade as exigências estabelecidas na legislação
vigente, a Dataprev buscou apresentar as informações requeridas de acordo com o formato do
sistema do Programa de Dispêndios Globais aprovado pelo Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (DEST).

Itens e subitens não apresentados pela Dataprev no RG2011
1. Itens da DN TCU 108/2010 que não se aplicam em sua integralidade às especificidades da
Dataprev
Parte A – Conteúdo Geral, Anexo II:
− Item 4 – Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios
Anteriores. A Dataprev não está enquadrada na Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964.
− Item 13 – Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal,
observando-se as disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008. A Dataprev não
utiliza cartões de pagamento do Governo Federal e o Item não consta do Quadro A1 –
Relacionamento Entre as Unidades Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais e Contábeis
do Relatório de Gestão como aplicável a natureza jurídica da Dataprev.
− Item 14 – Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que
os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no
exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos
Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
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juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social. A Dataprev não recebe tributos de
qualquer natureza. A Dataprev não recebe recursos tributários de qualquer ordem.

Parte B – Informações Contábeis da Gestão, Anexo II:
− Item 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. A Dataprev não está enquadrada na Lei n.º 4.320.
− Item 2 – Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 4.320/64, incluindo as notas
explicativas, conforme disposto na Resolução CFC nº 1.133/2008 (NBC T 16.6). A
Dataprev não está enquadrada na Lei n.º 4.320.
Parte C – Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades
Afins, Anexo II:
− Todos os 36 (trinta e seis) itens constantes da Parte C, exceto o item 12 (doze) que
trata da remuneração paga aos Administradores e o 36 (trinta e seis) sobre as entidades
fechadas de previdência complementar patrocinada. Estes dois itens se aplicam e estão
apresentados no RG2011.
2. Itens da DN TCU 108/2010 que se aplicam parcialmente às especificidades da Dataprev
− Neste caso estão alguns dos complementos da Portaria TCU 123/2011, que
regulamentam e orientam como devem ser apresentados os itens da DN TCU 108/2010.
Há situações em que apenas alguns dos complementos da Portaria não se aplicam (e
outros sim) às especificidades da Dataprev. Estas ocorrências foram indicadas, com as
respectivas justificativas (e adaptações), nos capítulos correspondentes ao longo do
texto.
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3. Itens da DN 108/2010 que não ocorreram em 2011:
Parte A – Conteúdo Geral, Anexo II
− Item 3 – Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos
ou recursos.
− Item 6 – Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse,
termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres, vigentes no exercício de referência.
Com o propósito, único e exclusivo, de facilitar a compreensão deste documento àqueles leitores
que não se detiveram nesta introdução, optamos em manter na organização do texto do RG2011, a
numeração sequencial dos capítulos, conforme listados na DN TCU 108/2010, inclusive dos
capítulos que não se aplicam às particularidades da Dataprev ou que não ocorreram em 2011,
indicando esta situação no capítulo correspondente.
Em função do volume de informações e do formato de apresentação – 06 (seis) diferentes Quadros
– os seguintes itens da Parte A – Conteúdo Geral da DN TCU 108/2010 estão apresentados,
respectivamente, nos Anexos II e III. São eles:
− Item 15 – Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações
exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle
interno a que a Dataprev se vincula ou as justificativas para o não cumprimento e
− Item 16 – Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade
de controle interno, apresentando as justificativas para os casos de não acatamento
A coordenação do processo de elaboração do Relatório de Gestão do exercício 2011 da Dataprev foi
de responsabilidade dos seguintes órgãos da estrutura organizacional da Empresa:
•

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
SAS Quadra 01, Blocos E, Edifício Sede
CEP: 70070-931 – Brasília, DF
Tel. (61) 3262-7302

•

Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental - COID
Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460, sala 1-A
CEP 22.280-040
– Rio de Janeiro, RJ
Tel. (21) 2528-7726 E-mail: coid@previdencia.gov.br

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
15

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
PARTE A – CONTEÚDO GERAL

1 Identificação do 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
Telefones/Fax de
(061) 3262-7100
contato:

Código CNAE: 6204-0/00
(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. 7.151 de 09 de abril de 2010
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Vide item 1.2. Resoluções que Estabelecem a Estrutura Organizacional – 2011 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

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE ALAGOAS

335002

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS

335003

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA BAHIA

335004

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO CEARA

335005

ESCRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL

335006

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO.SANTO

335007

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE GOIAS

335008

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO MARANHAO

335009

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO

335010

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO.DO SUL

335011

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS

335012

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO PARA

335013

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA PARAIBA

335014

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO

335015

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO PIAUI

335016

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO PARANA

335017

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO

335018

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE.DO NORTE

335019

ESCRITÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

335020

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA

335021

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE SAO PAULO

335022

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE SERGIPE

335023

ESCRITÓRIO ESTADUAL DE TOCANTINS
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI
NÃO SE APLICA
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
NÃO SE APLICA

Nome
NÃO SE APLICA
Código SIAFI da Gestão
NÃO SE APLICA
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1.2 Resoluções que Estabeleceram a Estrutura Organizacional em 2011
RS 3118 de 13/12/11 - Extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1J – SS1J; extingue o
Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1H – SS1H; Determina que os ativos organizacionais de
responsabilidade do órgão SS1J da estrutura organizacional passem, imediatamente, à competência
do Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1K - SS1K, que deve adotar as providências
necessárias a continuidade dos trabalhos. Determina que os ativos organizacionais de
responsabilidade do órgão SS1H da estrutura organizacional passem, imediatamente, à competência
do Serviço de Sustentação de Produtos Célula 1G – SS1G, que deve adotar as providências
necessárias a continuidade dos trabalhos.
RS 3106 de 06/10/11 - Extingue o Serviço de Controle e Orçamentação Técnica – SVOT; cria o
Serviço de Apropriação e Controle de Custos – SVCO. Determina que os ativos organizacionais de
responsabilidade do órgão extinto da estrutura organizacional passam, imediatamente, à
competência dos órgãos hierarquicamente superior àqueles, que devem adotar as providências
necessárias a continuidade dos trabalhos, inclusive, quando for o caso, encaminhar o acervo
documental e os controles operacionais aos órgãos que assumirem as atribuições anteriormente
exercidas pelos órgãos extintos.
RS 3093 de 18/07/11 - Extingue o Serviço de Cerimonial e Eventos Institucionais – SVCE;
extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SCEC ; extingue o Serviço Suporte
Ambiente Computacional – SPEC; extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SBAC;
extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SDFC; extingue o Serviço Suporte
Ambiente Computacional – SMGC; extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SRJC;
extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SSPC; extingue o Serviço Suporte
Ambiente Computacional – SPRC; extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SSCC;
extingue o Serviço Suporte Ambiente Computacional – SRSC; altera a nomenclatura do Serviço
Suporte Ambiente Tecnológico – SCET para Serviço Suporte Ambiente Computacional e
Tecnológico – SCET; altera a nomenclatura do Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SPET para
Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SPET; alterar a nomenclatura do Serviço
Suporte Ambiente Tecnológico – SBAT para Serviço Suporte Ambiente Computacional e
Tecnológico – SBAT; altera a nomenclatura do Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SDFT
para Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SDFT; altera a nomenclatura do
Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SMGT para Serviço Suporte Ambiente Computacional e
Tecnológico – SMGT; altera a nomenclatura do Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SRJT
para Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SRJT; altera a nomenclatura do
Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SSPT para Serviço Suporte Ambiente Computacional e
Tecnológico – SSPT; altera a nomenclatura do Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SPRT para
Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SPRT; altera a nomenclatura do Serviço
Suporte Ambiente Tecnológico – SSCT para Serviço Suporte Ambiente Computacional e
Tecnológico – SSCT; altera a nomenclatura do Serviço Suporte Ambiente Tecnológico – SRST
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para Serviço Suporte Ambiente Computacional e Tecnológico – SRST; altera a nomenclatura e a
sigla do Serviço de Arquivo Central – SVAC para Serviço de Informações Arquivísticas – SVAR.
Determina que os ativos organizacionais de responsabilidade dos órgãos extintos da estrutura
organizacional passam, imediatamente, à competência dos órgãos hierarquicamente superior
àqueles, que devem adotar as providências necessárias a continuidade dos trabalhos, inclusive,
quando for o caso, encaminhar o acervo documental e os controles operacionais aos órgãos que
assumirem as atribuições anteriormente exercidas pelos órgãos extintos.
RS 3085 de 10/06/11 - Extingue o Serviço de Desenvolvimento de Pessoas Célula Cosme Velho –
SVDE; cria o Serviço de Aprendizagem Corporativa Presencial – SVPR. Determina que os ativos
organizacionais de responsabilidade dos órgãos extintos da estrutura organizacional passam,
imediatamente, à competência dos órgãos hierarquicamente superior àqueles, que devem adotar as
providências necessárias a continuidade dos trabalhos, inclusive, quando for o caso, encaminhar o
acervo documental e os controles operacionais aos órgãos que assumirem as atribuições
anteriormente exercidas pelos órgãos extintos.
RS 3072 de 06/04/11 - Transfere a localização da Coordenação de Continuidade de Negócios –
COCN para São Paulo; transfere a localização da Coordenação de Monitoração e Avaliação de
Segurança de Informações – CMAS para o Rio de Janeiro.
RS 3064 de 17/02/11 - Extingue a Coordenação-Geral de Responsabilidade Social – CGRS;
extingue a Coordenação-Geral de Relações do Trabalho e Sindicais – CGRT; extingue o Serviço de
Saúde e Qualidade de Vida – SVQV; cria a Coordenação-Geral de Relações do Trabalho e
Responsabilidade Socioambiental – CGTS; cria a Coordenação de Responsabilidade
Socioambiental – CORS; cria o Departamento de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bemestar – DEQV; transfere a subordinação da Divisão de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e
Bem-estar – DIQV para o Departamento de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar –
DEQV; cria o Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SVSM. Determina
que os ativos organizacionais de responsabilidade dos órgãos extintos da estrutura organizacional
passam, imediatamente, à competência dos órgãos hierarquicamente superior àqueles, que devem
adotar as providências necessárias a continuidade dos trabalhos, inclusive, quando for o caso,
encaminhar o acervo documental e os controles operacionais aos órgãos que assumirem as
atribuições anteriormente exercidas pelos órgãos extintos.
RS 3061 de 11/02/11 - Extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Livres Célula A – SSLA;
extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Livres Célula B – SSLB; extingue o Serviço de
Sustentação de Produtos Livres Célula C – SSLC; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos
Livres Célula D – SSLD; extingue o Serviço de Sustentação de Produtos Livres Célula E. - SSLE;
cria o Serviço de Manutenção de Produtos de Software Célula 5 – SMP5. Determina que os ativos
organizacionais de responsabilidade dos órgãos extintos da estrutura organizacional passam,
imediatamente, à competência dos órgãos hierarquicamente superior àqueles, que devem adotar as
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providências necessárias a continuidade dos trabalhos, inclusive, quando for o caso, encaminhar o
acervo documental e os controles operacionais aos órgãos que assumirem as atribuições
anteriormente exercidas pelos órgãos extintos.
RS 3059 de 19/01/11 – Cria o Serviço de Contas a Pagar – SVPG; cria o Serviço de Tesouraria –
SVTE; cria o Serviço de Faturamento e Contas a Receber Célula A – SVRA; cria o Serviço de
Contas a Pagar e Tesouraria – SVCT; cria o Serviço de Faturamento e Contas a Receber Célula B –
SVRB; cria o Serviço de Administração e Controle do Fundo Rotativo de Caixa Pequeno – SVAF;
cria o Serviço de Apuração e Execução Fiscal – SVAE; cria o Serviço de Conciliação e Análise
Contábeis – SVCA.

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 EM...
Resultado

no pensamento e ação orientados para a realização dos objetivos
definidos

Qualidade

na busca permanente da excelência dos produtos e serviços

Inovação

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

Integridade

na honestidade, franqueza e respeito ao indivíduo

Transparência

na ação que explicita com clareza e veracidade o posicionamento
adotado e os motivos da tomada da decisão
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Conhecimento

no desenvolvimento das competências pela socialização do saber

Flexibilidade

que devemos promover as adaptações às mudanças necessárias

Satisfação

na criação de ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas e
interpessoal

Profissionalismo

no exercício profissional apoiado na seriedade e nos valores do trabalho

Comprometimento que devamos assumir riscos e responsabilidades resultantes de decisões
compartilhadas

Diretrizes
− Aumentar a produtividade;
− Fortalecer e consolidar a gestão das informações da Previdência Social;
− Buscar clientes cujos produtos ou dados agreguem valor aos cadastros já
existentes na Dataprev;
− Assumir um papel propositivo com relação às necessidades de TIC dos clientes;
− Adotar padrões tecnológicos não proprietários;
− Articular relacionamento institucional com setores políticos e órgãos de
desenvolvimento tecnológico/acadêmico, visando melhorias dos processos
gerenciais e tecnológicos;
− Desenvolver produtos a partir das bases de dados existentes na Dataprev.
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1.4 Arquitetura Organizacional
Figura I – Arquitetura Organizacional
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A Dataprev está estruturada em quatro Diretorias e mais a Presidência, formando a Diretoria
Executiva, que para fins deliberativos constitui-se em Diretoria Colegiada.
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Também são órgãos de administração e fiscalização, o Conselho de Administração e o Conselho
Fiscal.
Dentre as atribuições inerentes a Dataprev, o atendimento operacional e técnico no âmbito regional,
é efetuado pelas Unidades Regionais (UR), presentes em todos os Estados da Federação.
Para desenvolver as atividades do atendimento das demandas de serviço de especificação,
arquitetura (codificação) e construção de projetos de sistemas de informação, foram criadas as
Unidades de Desenvolvimento de Software (UD), nos Estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Santa
Catarina e Ceará, que funcionam como fábricas de softwares internas. Foi incluída a esta estrutura
a Unidade de Desenvolvimento de Software Livre, com equipe descentralizada em vários Estados,
que define, planeja e coordena soluções e gestão do uso de software livre.
A Dataprev dispõe de três Data-Centers, Centros de Processamentos (CP), um no Rio de Janeiro,
um em São Paulo e um em Brasília, que vem contribuindo ano a ano nos processos de sustentação
dos ambientes produtivos, com vistas a assegurar o atendimento às necessidades e expectativas dos
clientes externos e internos nos serviços de hospedagem, processamento, conectividade e segurança,
entre outros.
Assim, a Dataprev estabelece e garante o alcance dos objetivos e estratégias corporativas, o
desenvolvimento organizacional; o cumprimento de normas e instrumentos legais na gestão; os
procedimentos para o gerenciamento comercial com os clientes, desenvolvimento e manutenção de
sistemas e as diretrizes de tecnologia da informação. Tendo como alicerce o desenvolvimento de
pessoas e a responsabilidade social.

2 Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira
2.1 Responsabilidades Institucionais – Papel da Dataprev na Execução das
Políticas Públicas
Dez milhões de trabalhadores cadastrados no Portal Mais Emprego, 19 bilhões de dados em bases
do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e 28 milhões de benefícios previdenciários
processados por mês. Esses são alguns dos números que traduzem a responsabilidade da Dataprev
em relação à guarda de dados necessários para a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários
de cidadãos brasileiros.
A Dataprev concluiu a implantação do Portal MTE Mais Emprego em todo o país. A ferramenta,
desenvolvida e mantida pela empresa para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é fruto de
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um trabalho de quatro anos que possibilitou o acesso do trabalhador ao sistema que unifica as
diversas funcionalidades do Programa Seguro Desemprego.
Foi concluída pela Dataprev a terceira versão do Sistema CADPREV — Cadastro de Informações
dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). O sistema lida com aproximadamente 2 mil
regimes públicos e está totalmente operacional a partir da página eletrônica da Previdência. Para
facilitar a transmissão de dados em locais com pouco acesso à rede, a Dataprev adicionou ao
sistema uma funcionalidade que envia as informações dos entes federativos à Secretaria de Políticas
Sociais do Ministério da Previdência Social (MPS), bastando um único acesso à internet.
A Dataprev entregou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) a última fase do
Sistema de Tratamento de Indícios de Irregularidades (STII), que agrega à funcionalidade o
tratamento on-line de irregularidades relativas ao acúmulo ilegal de cargos no setor público.
Ao INSS entregou a versão desktop do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC),
que acrescenta às bases de dados do governo, informações relativas a registros civis, certidões de
nascimento, casamento e atestados de óbito, que ficavam arquivadas nos cartórios. A versão desktop
foi desenvolvida para ser utilizada em locais onde haja dificuldades de acesso à internet. Foi
inicialmente implantada em 43 cartórios distribuídos nas cinco regiões do país.
Dois importantes sistemas desenvolvidos pela Dataprev para a Receita Federal – o Safi (Sistema de
Auditoria Fiscal) e o Siscol (Sistema de Cadastramento Online de Débitos), foram customizados
para gerar arquivos em formato ODF (Open Document Format).
A Dataprev participou de reunião da Comissão de Informática do Acordo Multilateral de
Seguridade Social do Mercosul, para discutir as evoluções do Sistema de Acordos Internacionais
(Siaci). A solução evita que os trabalhadores migrantes dos países do Mercosul que estejam fora de
seu país sejam obrigados a receber benefícios apenas em suas cidades de origem.
No âmbito interno, a empresa elegeu como uma das prioridades de seu planejamento estratégico a
segurança da informação. Entre as ações de destaque está a implementação da nova Política de
Segurança da Informação e Comunicações, que instituiu macrodiretrizes para preservar a
disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade de dados e informações
produzidos, armazenados, de propriedade ou sob custódia da Dataprev.
Menos gastos e eficiência na gestão. Essa é a equação que vem se traduzindo em benefícios para a
Dataprev, um exemplo foi a implantação do outsourcing de impressão em suas 27 unidades pelo
país. As despesas mensais com impressão, incluindo manutenção e insumos reduziram
significativamente. Outro exemplo relevante foi o início das operações do Sistema de Gestão
Integrada - ERP, quatorze sistemas internos que operavam de maneira desintegrada deixaram de ser
usados.
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Iniciativas em destaque:
Cliente RFB e PGFN
•
•
•
•
•
•
•

Transformação de Divergências entre GFIP e GPS em Débito Confessado em GFIP - DCG,
para optantes validados da Lei 11.941.2009.
Inclusão das aplicações da Receita Previdenciária no e-CAC da RFB.
Integração entre os sistemas da Receita Previdenciária e Fazendária.
Emissão de GPS com código de barras para todos os cálculos de contribuição em atraso pela
Internet.
Implantação do Parcelamento no SICOB das modalidades de Parcelamento de Conversão e
Desmembramento para MP 730, MP 449 e MP 457.
Implantação do projeto PARCweb (Parcelamento pela Web)
Implantação de novos códigos nos sistemas de arrecadação e apropriação da RFB:
Emenda 27 - Com essa emenda a arrecadação do FIES passará a ser por meio do SIAFI, por
mudança legal, tendo como objetivo registrar as alterações que ocorrerão no Protocolo de
Arrecadação, seção GPS, decorrente desta mudança;
Emenda 28 - Tem por objetivo a inclusão do código 1066-DAS-MEI de uso exclusivo pela
Receita;
Emenda 29 - Tem por objetivo a inclusão de 6 novos códigos de GPS no protocolo visando
atender solicitação da Procuradoria Geral Federal e Diretoria de Orçamento e Finanças do
INSS;
Emenda 30 - Tem por objetivo a inclusão do código de GPD 5304 - Auxiliares Locais.

Cliente INSS
•

•

•
•

Desenvolvimento da primeira etapa do Sistema Integrado de Registro Civil (SIRC) - Em
2011 foi concluído o desenvolvimento do SIRC, contemplando os módulos internet e
intranet de inserção dos dados de nascimentos, casamentos e óbitos pelos cartórios, assim
como as versões desktop (off line) e formulário (que prevê a entrada de dados pelo INSS a
partir de dados em meio papel fornecidos pelos cartórios).
Malha GFIP - em dezembro de 2011 entrou em operação o sistema Malha GFIP, fruto de
trabalho conjunto do MPS, RFB, INSS e Dataprev. Este sistema confere maior qualidade e
proteção aos dados do CNIS e da Receita Previdenciária, ao reter previamente declarações
GFIP de empresas que possam ser consideradas erros involuntários ou fraudes.
Implantação da Extrato CNIS V3 - em 28/05/2011 foi a implantação da Extrato CNIS V3
em produção, possibilitando a diminuição histórica de RPMS no mainframe.
Homologação do Extrato Previdenciário CAIXA - em Nov/2011 entrou em piloto, para
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•

•

•

•

•

•

•

•

funcionários da CAIXA.
Informes de Rendimentos de Segurados do INSS pela Rede Bancária - Foi disponibilizada
pela Dataprev, em Fevereiro/2011, rotina que veio permitir a Rede Bancária passar a emitir
comprovantes de informações para o Imposto de Renda, sobre os recebimentos efetuados
pelos beneficiários do INSS.
Adiantamento de Créditos de Benefício - RJ - Efetuado processamento especial e urgente,
em março/2011, para adiantamento de créditos relativos a renda mensal de benefícios, em
municípios do Estado do Rio de Janeiro, considerados em estado de calamidade publica, em
função de enchentes. Foram efetuadas as antecipações de cerca de 143.100 benefícios, aos
segurados dos locais atingidos
Importantes Melhorias no Sistema SISOBI - Este Sistema com o SUB, é responsável pela
suspensão e cessação dos benefícios a partir das certidões de óbitos. Esta rotina de longo
tempo computacional, veio a partir de maio/2011, ter seu tempo de processamento reduzido
em 40% no tempo de batimento destes óbitos com o cadastro de benefícios, mediante
realização de rotina de otimização. Esta importante melhoria , aproxima este processo à
necessidade do cliente.
Revisão do Teto Previdenciário, Emendas constitucionais nº20/1998 e 41/2003 - Foram
efetuados processamentos para atendimento de consultas e regularizações sobre diferenças
da revisão do teto previdenciário, por força das Emendas Constitucionais nº20/1998 e
41/2003. Para isso foram analisados 672.657 benefícios, sendo 174.848 revistos, 56.752
pagos e os restantes , serão pagos, conforme cronograma estabelecido pela Ação Civil
Pública.
Adiantamento de Créditos de Benefício RO - Foi efetuado em julho/2011, processamento
especial de geração de crédito antecipado de renda, para os municípios de Roraima,
considerados em estado de calamidade publica. Foram efetuadas as antecipações de cerca de
30.000 benefícios, aos segurados dos municípios atingidos.
Criação de Rotina para Melhoramento Significativo de Performance dos Servidores
PRISMA - Criada rotina para possibilitar o desmembramento de bases do Sistema, por APS,
permitindo a troca de servidores, aumentando a independência entre bases diferentes de
APS, permitindo significativa agilidade e otimização das consultas às bases de dados. As
melhorias neste sistema, vem proporcionando muito baixos níveis de indisponibilidade em
seu uso.
Sistema SABI, Adaptação para atendimento de Calamidades - Adaptado Sistema SABI,
para poder atender de forma diferenciada os segurados atingidos por calamidades nos
diversos estados brasileiros. A nova versão possibilita estender prazos de requerimentos e
de realização de perícias médicas, evitando a perdas do direito de benefício, pelos
segurados, quando nesta difícil situação.
Implantação do Extrato CNIS V3 - Com o objetivo de atender à migração do CNIS para
plataforma baixa , foi implantada nos Sistemas SABI e PRISMA a importação de
informações do CNIS através da implantação do Extrato CNIS, aderindo ás regras do CNIS
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•

•

•

•

•

•

para viabilizar a implantação do SIBE.
Implantação Piloto do SIBE-LOAS em APS - Foi implantado, com bom resultado, em
dezembro/2011, nas APS de Anápolis (GO) e Santana do Livramento (RS), o piloto do
Sistema SIBE-LOAS.
Disponibilização para Homologação do Portal SIBE Intranet com os Benefícios por
Incapacidade - Foram liberadas em 2011 as primeiras versões que possibilitaram a
homologação dos benefícios por incapacidade no portal SIBE. O mesmo ainda possui
funcionalidades em desenvolvimento para entrega em 2012.
Sistemas de Acordos Internacionais - Fortalecida e ampliada a participação internacional do
DEBC, atuando através dos Sistemas SIACI e SPAI. Atualmente já estamos operando com
a Espanha, Grécia, Portugal e Chile. No exercício de 2011, vários entendimentos foram
mantidos, objetivando o desenvolvimento de rotina, que possibilite o pagamento de
benefícios para os componentes do MERCOSUL.
Projeto de Melhorias do SAE Agenda e Gestão - Implantado o Projeto de Melhorias do
SAE, viabilizando a desativação do SAE Gestão Legado e disponibilizando a funcionalidade
de Homologação de Eventualidade, que permite a gestão do calendário da APS, por parte
das Gerencias Executivas e Direção Geral.
Realização dos Processos para pagamentos dentro dos prazos, mesmo com grande aumento
das demandas de nossos clientes. Efetuamos nestes meses de final de ano, apesar do prazos
exíguos disponibilizados, os pagamentos em dia: realização nas datas previstas dos
processamento das maciças; do adiantamento do 13º; do próprio 13º salário dos segurados e
inclusive das revisões decorrentes das emendas constitucionais.
Cartas para os Beneficiários do BPC-LOAS , convocando a efetuarem cadastramento no
CADUNICO - Atendendo a solicitação do Ministério do Planejamento foram geradas
3.200.000 cartas, para convocação dos beneficiários do BPC-LOAS, para efetuarem seu
cadastramento no Cadastro Único para Os Programas Sociais do Governo Federal,
denominado de CADIUNICO.

Cliente MTE
•

•

•

Intensificação do Processo de Implantação: em abril de 2011 o processo de implantação do
Portal MTE Mais Emprego foi intensificado de forma contundente para cumprimento de
desafio posto pelo Ministério do Trabalho e Emprego de conclusão do processo em "3"
meses. Este processo mobilizou o corpo funcional de diversas áreas da empresa.
Implantação do Portal MTE Mais Emprego: foi concluído em setembro de 2011 a
implantação nacional, em toda rede de atendimento do MTE, do Portal MTE Mais Emprego,
encerrando um processo que durou 14 meses.
Estabilização dos Sistemas MTE: em novembro de 2011 o sistema alcançou um nível de
estabilidade satisfatório após meses de trabalho envolvendo equipes da DIT e DRD.
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Encerramento dos compromissos do TAC/MTE: em dezembro de 2011 foram realizados os
últimos processos de apropriação de informações dos sistemas legados do MTE, o que
culminou no desligamento dos sistemas da Datamec e, na prática, encerrou o compromisso
principal do Termo de Austamento de Conduta, firmado entre MTE Dataprev e Datamec.

Clientes PREVIC e MPS
•

•

•

As ações de projeto relacionadas a PREVIC foram concluídas com sucesso e dentro do
prazo. A ação de Mapeamento de Processos da PREVIC alcançou elevada satisfação do
Cliente, transformando-se numa referência para futuras demandas para as áreas que não
foram incluídas neste primeiro trabalho.
O projeto do CADPREV v3 proporcionou ao Cliente uma aplicação diferenciada,
significando uma evolução de padrão das ferramentas que estavam sendo entregues. Apesar
dos projetos CNIS-RPPS e SIPREV não terem sido concluídos com os resultados esperados,
os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano proporcionaram uma grande crescimento de
entendimento e conhecimento do mercado dos Regimes Próprios, possibilitando que fossem
realizadas atividades de planejamento das evoluções dos sistemas a serem implementadas no
exercício de 2012. Estas atividades de planejamento resultaram na celebração do contrato
para desenvolvimento do Projeto SRPPS que está vinculado ao Termo de Cooperação do
Ministério da Previdência Social com o Ministério do Planejamento.
Foram realizadas outras ações que podem ser citadas como resultados marcantes,
abrangendo os Clientes PREVIC, SPS, CRPS, OGPS e APEGR. Estas ações foram
amparadas pelas realizações obtidas nos produtos abaixo:

Projetos PREVIC:
SICADI v.4 - concluído
INFGER - Contábil - concluído
Projetos SPS:
FAPREV v.3 - concluído
Cálculo FAP 2011 vigência 2012 - concluído
RAT - concluído
Projetos CRPS:
CRPS Legis - em homologação
Projetos OGPS:
SOUWEB BI - em homologação
Projetos APEGR:
MAIPREV Fase II - atualizadas as informações no banco
SISCOAF - em homologação
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Gestão de Informações
•
•
•

•

Implantação da nova ferramenta de ETL Business Objects Data Integrator.
Implantação da nova ferramenta OLAP WebFocus, da Infobuild Brasil: em dezembro de
2011.
Desenvolvimento de soluções em Dados Abertos: em 2011 foram efetuadas as primeiras
publicações de dados abertos relativos à tabela de unidades orgânicas do INSS e a algumas
tabelas do Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho. Este resultado foi alcançado em
parceria com a SLTI do MPOG, que definiu padrões e apoiou as publicações feitas pela
Dataprev. Novos dados devem ser publicados ao longo de 2012.
Gerenciamento eletrônico de documentos: em 2011 foram concluídos os serviços básicos
para a implantação do GED nos sistemas transacionais do INSS: SIBE e CNIS. Trata-se dos
serviços de arquivamento e recuperação de documentos. Inserção, busca, download, check
in, check out e cancelamento de check out são os serviços que já se encontram disponíveis
para todos os clientes interessados em incluir soluções de GED nos seus sistemas
informatizados.

Cliente Área Meio Dataprev
•

•
•
•
•

Implantação dos módulos do ERP: Financeiro, Faturamento, Orçamento, Estoque, Custo,
Fiscal, Contabilidade, Manutenção de Ativos, Ativo Fixo, Contrato, Treinamento (em
implementação) e Comercial (em avaliação).
Implementação da rotina de Fluxo Rápido no SCDP.
Integração do SCDP e outros sistemas internos ao ERP.
Implantação da versão 7 do SAF (Sistema de Acompanhamento Funcional).
Implantação do SGPE, SISGF e GRH.

2.1.1 Competências
A Dataprev tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologias de informática, na área da previdência
e assistência social, compreendendo prestação de serviços de desenvolvimento, processamento e
tratamento de informações, atividades de teleprocessamento e comunicação de dados, voz e
imagem, assessoramento e assistência técnica no campo de sua especialidade, bem como o
desempenho de outras atividades correlatas.
Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com a política governamental, a Dataprev
poderá prestar serviços a terceiros.
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2.1.2 Objetivos Estratégicos
O documento – que descreve a estratégia empresarial para o período, traduzida em objetivos
estratégicos – aponta a substituição da plataforma tecnológica simultaneamente ao desenvolvimento
de novos produtos e serviços com produtividade e qualidade como sendo o maior desafio já
enfrentado pela empresa.
Fator crítico de sucesso:
Concluir a migração de processos e dados de maneira satisfatória.
O mapa estratégico da Dataprev está estruturado em três perspectivas: Resultados, Processos
Internos e Aprendizado e Crescimento. Essas perspectivas representam um encadeamento lógico da
estratégia de atuação da Empresa. Cada uma engloba um conjunto de objetivos estratégicos que
retratam os principais desafios a serem enfrentados pela Dataprev no período de 2010 a 2015, rumo
ao alcance de sua visão de futuro e no cumprimento de sua missão institucional.
1)
Perspectiva Resultados : define os resultados que a Dataprev deve gerar para atender às
expectativas dos seus clientes e de seus acionistas, exercendo a missão e alcançando a visão
institucional.
2)
Perspectiva de Processos Internos: retrata as melhorias nos processos internos prioritários,
ou a criação de novos, nos quais a Empresa deve buscar excelência e concentrar esforços a fim de
maximizar os resultados almejados.
3)
Aprendizado e Crescimento: define os objetivos necessários para alcançarmos nossa visão e
como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar para o crescimento e o aprimoramento
contínuo da Dataprev, em relação aos indivíduos e as equipes. Desenvolve objetivos e medidas
para orientar o aprendizado e o crescimento organizacional.
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Figura II - Mapa Estratégico da Dataprev - 2010 / 2015
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 2010 / 2015

MAPA ESTRATÉGICO DA DATAPREV – 2010 / 2015
Diretrizes

FATOR CRÍTICO DE SUCESSO
Concluir a Migração de Processos e
Dados de Maneira Satisfatória

1. Aumentar a produtividade
2. Fortalecer e consolidar a gestão
das informações da Previdência Social
3. Buscar clientes cujos produtos ou dados
agreguem valor aos cadastros já
existentes na Dataprev
4. Assumir um papel propositivo com
relação às necessidades de
TIC dos clientes
5. Adotar padrões tecnológicos
não proprietários
6. Articular relacionamento institucional
com setores políticos e órgãos de
desenvolvimento tecnológico/acadêmico,
visando melhorias dos processos
gerenciais e tecnológicos

Missão
Missão
Fornecer soluções de tecnologia
da informação e da comunicação
Fornecer soluções
de
tecnologia
da informação edas
da comunicação
para a execução e o aprimoramento
para
a
execução
e
o aprimoramento
políticas sociais do Estado
brasileiro. das
políticas sociais do Estado brasileiro.
Visão
Visão
Ser o principal provedor de soluções
tecnológicas para a gestão das
Ser o principal
provedor de
soluções tecnológicas
a gestão
informações
previdenciárias,
trabalhistas,
sociais e depara
registros
civisdas
da
informações previdenciárias,
trabalhistas,
sociais e de registros civis da
população
brasileira.
população brasileira.

APRENDIZADO E CRESCIMENTO PROCESSOS INTERNOS

RESULTADOS

7. Desenvolver produtos a partir das bases
de dados existentes na Dataprev

CLIENTES E PARCEIROS NAS
CLIENTES
E PARCEIROS NAS
ÁREAS
PREVIDENCIÁRIA,
ÁREAS PREVIDENCIÁRIA,
TRABALHISTAS,SOCIAIS
E
TRABALHISTAS,SOCIAIS
E
REGISTRO CIVIL
REGISTRO
CIVIL
CONSOLIDADOS
E SATISFEITOS
CONSOLIDADOS E SATISFEITOS

SOLUÇÕES PROVIDAS EM
SOLUÇÕES
PROVIDAS EM
AMBIENTE
TECNOLÓGICO
AMBIENTE SEGURO
TECNOLÓGICO
INTEGRADO,
E DE
INTEGRADO,
SEGURO E DE
ALTO DESEMPENHO
ALTO DESEMPENHO

INOVAÇÃO

GESTÃO
INSTITUCIONALIZAR O
INSTITUCIONALIZAR
O
PROCESSO
E A CULTURA DE
PROCESSO E ESTRATÉGICO
A CULTURA DE
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
ORIENTADO
A RESULTADOS
ORIENTADO A RESULTADOS
GERENCIAR
GERENCIAR
INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA
INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA
SEGURA, CONTINGENCIADA,
SEGURA, CONTINGENCIADA,
ATUALIZADA
E COM ALTOS
ATUALIZADA
E COM ALTOS
DESEMPENHO
E DISPONIBILIDADE
DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE

APRIMORAR A GESTÃO DA
APRIMORARFÍSICA
A GESTÃO
ESTRUTURA
E DO DA
ESTRUTURA
FÍSICA E DO
PATRIMÔNIO
IMOBILIÁRIO
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

PESSOAS

APERFEIÇOAR O PROCESSO
APERFEIÇOAR
PROCESSO
DE CONTROLE O
INTERNO
DE CONTROLE
INTERNO
E A RELAÇÃO
INSTITUCIONAL
EOS
A RELAÇÃO
COM
ÓRGÃOS INSTITUCIONAL
DE CONTROLE
COM OS ÓRGÃOS DE CONTROLE

COMERCIALIZAÇÃO
DESENVOLVER POLÍTICA COMERCIAL ÁGIL E
PROSPECTIVA
QUE RETRATE
DESENVOLVER
POLÍTICA
COMERCIAL ÁGIL E
ADEQUADAMENTE
OS CUSTOS
DE PRODUÇÃO
PROSPECTIVA
QUE RETRATE
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E AUXILIE
A PRECIFICAR
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CUSTOS
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OS
PRODUTOS
DE
MANEIRA
ADEQUADA
E DESENVOLVIMENTO E AUXILIE
A PRECIFICAR
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CLIENTES
OS PRODUTOS
MANEIRA ADEQUADA
PARA OS CLIENTES

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

ATRAIR E DESENVOLVER
ATRAIR
COMPETÊNCIAS
E DESENVOLVER
TÉCNICAS
COMPETÊNCIAS
E GERENCIAIS
TÉCNICAS E GERENCIAIS

IMPLANTAR PROCESSO DE
IMPLANTAR
PROCESSO E
DE
GESTÃO
DA INFORMAÇÃO
GESTÃO
DA INFORMAÇÃO E
DO CONHECIMENTO
DO CONHECIMENTO

CONSOLIDAR POLÍTICA DE
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DE
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SOCIAL
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SOCIAL
EM
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SOCIEDADE,
FORNECEDORES
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IMPLANTAR SISTEMAS DE
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SISTEMAS DE
GESTÃO INTERNA
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TECNOLÓGICA
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DADOS,
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EM
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DA
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DE BANCO
REDES
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DE
DE
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SOFTWARE
REDES E DESCENTRALIZADO)
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PRODUTIVIDADE
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PROCESSOS
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(PROCESSO
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Os objetivos estratégicos determinam o que deve ser feito para que a Empresa cumpra sua missão e
alcance a sua visão de futuro. Traduzem, consideradas as expectativas dos acionistas e dos clientes,
os desafios a serem enfrentados para realizar o seu papel institucional. Para tanto, a Dataprev deve
orientar seus esforços na busca dos resultados esperados de acordo com o encadeamento lógico da
estratégia de atuação estruturada no Mapa Estratégico.
Clientes e parceiros nas áreas previdenciária, trabalhistas, sociais e registro civil consolidados e
satisfeitos.
Desenvolver produtos a partir das bases de dados existentes na empresa, promovendo avanços na
gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e registro civil.
Soluções providas em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto desempenho
Buscar soluções tecnológicas inovadoras, integradas, protegidas, consistentes, confiáveis e com alta
eficiência, que racionalizem procedimentos e atuem como instrumentos ágeis de apoio à tomada de
decisão, bem como a ampliação do uso de Tecnologia da Informação nas atividades finalísticas dos
clientes.
Institucionalizar o processo e a cultura de planejamento estratégico orientado a resultados
Implementar o Planejamento como instrumento de gestão empresarial que promova a integração
dos três níveis de decisão: estratégico, tático e operacional.
Fomentar um sistema de monitoramento do desempenho e medição dos resultados alcançados, por
meio de indicadores gerenciais.
Implementar Escritório de Programas e de Projetos para uniformizar as práticas de gerenciamento
de programas/projetos e orientar a execução do planejamento tático e operacional.
Desenvolver novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação, como orientador da modernização
tecnológica dos próximos cinco anos.
Fortalecer o PPRL, Programa de Participação nos Lucros e Resultados, de forma a torná-lo um
instrumento motivador para consolidação do Planejamento.
Gerenciar infraestrutura tecnológica segura, contingenciada, atualizada e com altos desempenho e
disponibilidade
Implementar procedimentos para diagnosticar e resolver possíveis falhas operacionais, com
agilidade e presteza.
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Contingenciar os sistemas críticos mantendo alta disponibilidade, com capacidade operacional dos
três Centros de Processamentos adequada.
Aprimorar a gestão da estrutura física e do patrimônio imobiliário
Melhorar o ambiente e a estrutura patrimonial por meio de aquisição e reforma de imóveis; aprovar
o plano de manutenção preventiva de gestão do patrimônio da empresa; definir a relação
patrimonial com a Prevdata.
Aperfeiçoar o processo de controle interno e a relação institucional com os órgãos de controle
Normalizar a relação institucional com os órgãos de controle.
Compreender e exercer o papel do controle interno na Empresa, que se mostra essencialmente no
processamento de informações que realimentam os processos organizacionais.
Desenvolver política comercial, ágil e prospectiva que retrate adequadamente os custos de produção
e desenvolvimento e auxilie a precificar os produtos de maneira adequada para os clientes
Aprimorar a prática contratual da Empresa; reestruturar a sistemática de apropriação de custos de
acordo com orientações do governo; e formar uma política de preços retratando a realidade do
mercado e aprovada pelo Conselho.
Alcançar a excelência tecnológica em áreas estratégicas (qualidade de dados, gestão de banco de
dados, segurança da informação, redes e desenvolvimento de software descentralizado)
Consolidar a implementação do processo de desenvolvimento descentralizado de software, de forma
integrada com as áreas funcionais da Empresa, maximizando a aplicação dos recursos
organizacionais disponíveis, gerenciando riscos e promovendo a qualidade dos produtos e serviços.
Promover a qualidade dos dados, implementando procedimentos sistemáticos de depuração de
conteúdos, em busca da identificação e correção de possíveis inconsistências.
Aprimorar as práticas de gerenciamento dos banco de dados que armazenam grandes volumes de
informações, otimizando os projetos lógicos e físicos de forma a garantir segurança e desempenho
adequado às necessidades dos clientes.
Implementar procedimentos gerenciais e operacionais para incrementar a segurança física e lógica
nos ambientes da Empresa, bem como nos seus produtos e serviços.
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Aperfeiçoar o gerenciamento dos recursos de telecomunicações, otimizar o uso destes recursos e
definir um modelo de redundância que garanta o desempenho em conformidade com a demanda.
Otimizar processos e atualizar os instrumentos normativos (processo de aquisição de bens e
serviços)
Rever e atualizar as normas internas.
Agilizar a execução das atividades, proporcionando a uniformidade, estabilidade, qualidade e a
legalidade dos processos.
Aperfeiçoar e integrar todas as atividades relacionadas com compra de bens e contratação de
serviços, desde a identificação da necessidade da aquisição, passando pela requisição,
especificação, licitação e atesto de recebimento.
Atrair e desenvolver competências técnicas e gerenciais
Estabelecer mecanismo de atração de pessoal para o quadro técnico e gerencial, disponibilizando os
meios de acesso ao conhecimento, à aquisição de habilidades e competências necessárias ao
exercício das atividades técnicas e gerenciais.
Implementar política que viabilize o intercambio de informações, a cooperação e a troca de
experiências com outros agentes de TIC públicos ou privados.
Disseminar o conhecimento acumulado e as habilidades disponíveis na Empresa, identificando e
alocando as pessoas alinhadas às suas competências e disponibilidades.
Consolidar política de responsabilidade social em relação à sociedade, fornecedores e parceiros
Fortalecer e executar politica de responsabilidade social consolidando valores e comportamentos,
promovendo a cidadania e contribuindo com o combate a desigualdade e exclusão social.
Implantar processo de gestão da informação e do conhecimento
Melhorar a qualidade do conteúdo da informação institucional disponível e promover
comportamentos e atitudes voltadas para gestão integrada da informação, de forma a maximizar seu
uso em benefício da Empresa.
Documentar os sistemas em desenvolvimento; sistematizar e tornar publico as informações
institucionais e dar andamento ao projeto de documentação dos sistemas legados.
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Implementar sistemas de gestão interna
Implementar e consolidar sistemas de gestão interna para facilitar o gerenciamento e execução das
atividades rotineiras. Implantar o SIGA e a gestão de talentos.
Adequar o desenho organizacional da empresa aos novos desafios
Consolidar os três Centros de Processamento e equacionar seu relacionamento com a Empresa.
Operar as Unidades de Desenvolvimento satisfatoriamente, de maneira descentralizada e integrada.
Operar e centralizar a área de relacionamento em Brasília.
Definir e implementar o modelo de sustentação.
Definir a estrutura necessária e o escopo do atendimento operacional prestado pela empresa.
Propor e aprovar alterações do QLP, Quadro de Lotação de pessoal, para a Empresa.
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2.2 Estratégia de Atuação
2.2.1 Análise do Andamento do Plano Estratégico
Figura III – Mapa Estratégico da Previdência Social

O Mapa Estratégico da Previdência Social, na perspectiva do Aprendizado e Crescimento, identifica
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em um de seus objetivos, “Prover soluções em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto
desempenho”. Este objetivo orientou os esforços de planejamento da Dataprev, na busca dos
Resultados esperados de acordo com o encadeamento lógico da estratégia de atuação estruturada no
Mapa Estratégico da Empresa.

2.2.2 Análise do Plano de Ação Referente ao Exercício
O Plano de Ação 2011 é um instrumento dinâmico, frequentemente atualizado e define os principais
resultados buscados pela empresa ao longo do exercício.
É formado por Programas: vinculados ao PPA – Plano Plurianual e não vinculados. Os Programas
vinculados ao PPA estão descritos no item 2.3, Programas de Governo e os Programas não
vinculados estão no item 17, Outras Informações Consideradas Relevantes.
Na consolidação do Plano, cada setor da empresa se enxerga no processo e atua de forma dinâmica,
incluindo, excluindo ou complementando ações com o objetivo de aprofundar as iniciativas
necessárias ao alcance dos resultados desejados.
A estrutura do Plano é composta por Eixos Estruturantes, Iniciativas e resultados.
A seguir, são apresentados, resumidamente, os principais resultados esperados, não vinculados ao
PPA:
Eixo Estruturante Gestão de Pessoas – Programa Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas
Iniciativa: Responsabilidade Socioambiental
Resultados:
•

Política de Responsabilidade Socioambiental internalizada

Iniciativa: Desenvolvimento de Pessoas
Resultados:
•
•
•
•

Consolidar e Automatizar a Remuneração Variável por Resultado. GVR/GCR consolidada,
calendário implantado, processo automatizado
Metas e indicadores trimestrais e anuais sistematizados
Concurso. Política de concursos implantada, quadro de reserva homologado e contratação de
2011 em andamento
Capacitação dos empregados e gestores, com foco nas prioridades da empresa, incluindo o
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•

PCT 2011. / Plano de capacitação para 2012 valida
Formas de progressão definidas, focadas nos resultados da empresa e SAF realizado

Iniciativa: Administração de Pessoas
Resultados:
•
•
•
•

Absenteísmo reduzido/aumento do PMDFT
FAP (fator acidentário previdenciário) reduzido
Acordo Coletivo de Trabalho fechado para um período de abrangência de 2 anos.
Intervenção para a melhoria do clima organizacional e do processo de gestão de pessoas nas
7 maiores unidades (DF, RJ, SP, SC, PB e CE)

Eixo Estruturante Segurança - Programa Segurança da Informação
Iniciativa: Segurança
Resultados:
• Política de Segurança interna definida e parcialmente implantada
• Programa de adequação de ambientes, com foco em segurança física definido e em
andamento
• Redes da Previdência segregadas
• CPRJ certificado, CPSP pré-certificado, CPDF na terceira fase da pré-certificação
• Plano de expansão de certificação digital definido e em andamento
• Agências padronizadas implantadas
Eixo Estruturante Melhoria da Gestão - Programa de Modernização dos Sistemas de
Informação de Apoio à Gestão
Iniciativa: Adequação de Sistemas de Informação
Resultados:
•
•
•
•
•
•
•

SGPe implantado, sustentado, estável e em pleno uso
SisGF implantado, sustentado, estável e em pleno uso
Ações de infraestrutura para ERP, SGPe e SisGF
ERP implantado, sustentado, estável e em pleno uso
BI’s para os sistemas ERP, SGPe e SisGF implantados
Banco de Talentos ajustado, relançado e povoado
CAJU Implantado
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•
•
•
•

Substituir e modernizar a aplicação que suporta a automação das atividades de Auditoria
Módulo de Manutenção de Ativos implantado
Módulo de treinamento implantado
Piloto para uso do GED implantado

2.2.2.1 Plano de Modernização Tecnológica (PMT)
A Modernização Tecnológica foi o principal Programa em andamento em 2011. Composto,
basicamente, por três projetos: migração “simples” de dados e sistemas processados nos
computadores de grande porte (mainframes) para plataforma baixa; Modernização do Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS) e desenvolvimento da primeira fase do Sistema Integrado
de Benefícios (SIBE 1).
Migração “simples” de dados e sistemas processados nos computadores de grande porte
(mainframes) para plataforma baixa
É certo que as ações para efetuar a migração "simples" de dados e sistemas processados nos
mainframes Unisys CV2, MV2 e CV3, enfrentaram em 2011 alguns desafios, com destaque, a
necessidade de remigrações devido à impossibilidade de congelamento de demandas - por parte dos
clientes -, necessidade de readequações técnicas, devido à efetivação de alteração de escopo e
implementação das demandas, dificuldades na customização de ferramentas (conversores e
framewoks), além de outras questões relacionadas à grandiosidade, criticidade e complexidade dos
trabalhos e informadas - de modo detalhado - em relatórios específicos encaminhados
periodicamente aos órgãos de controle e Ministério Público Federal, por força do Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC/Ref: PA n. 1.30.012.000011/2004-06.
Em função dos fatos expostos e da complexidade dos desafios que se mostraram maiores do que o
planejado, em 31 de agosto de 2011 foi proposto um aditamento revisando os objetivos e prazos
estabelecidos no citado TAC, bem como no Acórdão n. 1.510/07
A estratégia de migração ”simples”de sistemas e dados para os mainframes CV2 e MV2 continua
mantida e em relação ao CV3, a partir da aquisição dos mainframes, passou-se a adotar uma
estratégia híbrida com uma parte sendo desenvolvida pela Dataprev e outra parte sendo migrada
pelo Consórcio BRICON/4BEARS/SW.
Ao final do exercício de 2011 pode-se destacar os seguintes resultados:
Desativação do CV2 (CNIS):
– Todas

as

Ordens

de

Serviço

(OS)

foram

implantadas,

com

exceção

da
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OS110_CNISA_DCBC que se encontra em Homologação;
– Tornou-se necessário desenvolver internamente o novo sistema do CNISA, pois à época o
Consórcio não dominava a conversão de códigos Mpact. O processo de homologação por
parte do cliente tem seu término planejado para Março de 2012.
Desativação do MV2 (RFB):
–
–
–
–

Conclusão da fase de Conversão de todas as OS;
A fase de Testes alcançou a marca de 83,26% de evolução;
A fase de Homologação alcançou a marca de 40,40% de evolução;
Implantação de 7 (sete) OS em produção: OS201_RETPREF, OS202_PRODIN;
OS203_DIVIDAOLD, OS206_COBRE2, OS219_CNAF1, OS222_INFORMAR1 e
OS225_INFORMAR3;

Desativação do CV3 (BENEFÍCIO):
– Está em andamento a conversão da OS309_Maciça;
– Para as OS do COMPREV, a fase de Testes alcançou a marca de 100% de evolução;
– Para as OS do COMPREV, a fase de Homologação alcançou a marca de 95,00% de
evolução.
Observando o gráfico seguinte, temos a movimentação das OS, por trimestre, em cada fase,
demonstrando todo o ano de 2011.
Figura IV – Desmobilização dos Mainframes
Desmobilização dos Mainframes
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No gráfico abaixo é apresentado a participação percentual das OS por fases, em dezembro de 2011.
Figura V – Fases da OS
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Considerações gerais:
•

No que se refere ao impacto das solicitações dos clientes no processo de migração,
esclarece-se que continuam sendo alterados diversos fontes no mainframe CV3, em
COBOL, de forma a atender às demandas solicitadas. Atualmente, somente estão em
andamento 5 (cinco) OS do CV3, a saber: COMPREV RI, COMPREV RO, BMD1, BMD2
e INFGER. As demais 19 (dezenove) OS do CV3 foram suspensas por 120 dias, a contar de
31 de dezembro de 2011 devido a falta de recursos humanos do Consórcio
BRICON/4BEARS/SW, que planeja sua retomada para o final de abril de 2012.

•

O Consórcio BRICON/4BEARS/SW encaminhou uma proposta para ampliação da garantia
na forma concorrencial das aplicações que está atualmente sendo analisada pela área jurídica
da Dataprev quanto aos seus aspectos legais.

•

É relevante informar que com a imaturidade nas fases de homologação e produção por parte
do Consórcio BRICON/4BEARS/SW e o volume excessivo de remigrações, acarretaram a
“verticalização” das fases das OS, que é a concentração das OS na mesma fase, ocasionando
a sucessiva postergação de cronograma do projeto bem como o pequeno volume de
instalação das OS em ambiente produção.

•

Observa-se que, desde 15/09/11 o projeto está sendo conduzido com outra orientação
baseada em novo Plano de Ação apresentado pelo Consórcio BRICON/4BEARS/SW. Esta
estratégia busca concentrar a atenção do Consórcio e da Dataprev em blocos mensais de
entregas efetivas de suas atividades.
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•

Por fim, é importante mencionar o nível de cautela que a Dataprev tem investido na
condução deste projeto. Essa migração tem intrinsecamente um nível de complexidade
bastante alto, pois o que ocorre é a migração automática de todos os códigos, das diversas
tecnologias em todas as aplicações ora residentes nos mainframes para o ambiente da
plataforma baixa, o que obriga a Dataprev ter um extremo controle de qualidade em todos os
resultados decorrentes das atividades inerentes a manutenção de um sistema.

Modernização do CNIS
Em 2011 foi dada continuidade ao processo de modernização do CNIS. As principais ações
realizadas no período foram:
– Implantação da versão 3.0 da rotina Extrato, que permitiu a atualização da principal
rotina de processamento do CNIS, que passou a ser utilizada na plataforma baixa, mas
ainda utilizando o banco de dados da plataforma alta no mainframe CV2. Este
procedimento permitiu a desoneração do processamento da plataforma alta do CNIS em
cerca de (50%).
No gráfico a seguir é apresentada a quantidade de RPM do CV2, em dezembro/11.
Figura VI – Quantidade de rpm utilizadas no horário de pico - CV2
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– Implantação do Portal CNIS: Foi iniciada a implantação nacional do módulo do Portal
CNIS que trata da inscrição e atualização de dados de pessoa física e viabiliza a
desativação da solução atual CADPF, residente no CV2. Em 2011, a nova aplicação foi
implantada em 6 Unidades da Federação. Além disso, foi disponibilizado o piloto do
Portal CNIS completo em duas localidades e tem sua expansão programada para 2012.
No gráfico abaixo apresentamos o mapa do Brasil com a expansão do CNIS-PF no exercício de
2011.
Figura VII – Expansão do CNIS-PF em 2011

– Disponibilização do Portal CNIS na internet para a Funai e para as entidades
representativas de segurados especiais, em caráter piloto.
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Desenvolvimento da primeira etapa do Sistema Integrado de Benefícios (SIBE 1)
O Projeto SIBE 1 - Sistema Integrado de Benefícios tem o objetivo de desenvolver e implantar
funcionalidades que atendam aos processos de transação de negócios previstos no Novo Modelo de
Gestão (NMG) do INSS que venham a permitir a desativação dos sistemas atuais SABI e PRISMA.
Cabe destacar a total dependência dos sistemas CNIS e SIBE 1 para operação do novo conceito de
sistema de Benefícios. Toda a atualização de dados do segurado, sejam dados cadastrais ou laborais,
é realizada no Portal CNIS. O SIBE utiliza o dado atualizado do CNIS no momento de uma
concessão ou de uma revisão do benefício a fim de facilitar a concessão imediata do benefício
quando for o caso.
No gráfico a seguir apresentamos fluxo do CNIS e do SIBE demonstrando a integração entre os
dois sistemas.
Figura VIII – Diagrama de Precedência – Implantações 2011

Os benefícios BPC-LOAS (Benefícios Assistenciais) e os benefícios por Incapacidade (BI)
compreendem os benefícios atendidos hoje pelo sistema SABI. Após a implantação destes o SABI
poderá ser desativado.
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Durante o ano de 2011 a Dataprev concluiu o desenvolvimento e homologação do BPC-LOAS, que
precisou de várias alterações como a implementação de nova Lei SUAS 12435.
A versão das funcionalidades relativa a BPC-LOAS (no âmbito do SIBE 1 na Intranet) foi
homologada e implantada em ambiente de produção em 01/12/2011. e foram iniciados dois pilotos
em Agencias da Previdência: Anápolis (GO) e Livramento (RS). Nestas agências já não é mais
utilizado o SABI para esta espécie de benefício.
As aplicações Internet e o Portal SIBE 135 foram disponibilizadas para homologação durante o ano
de 2011 e o Benefício por Incapacidade (BI) foi entregue para homologação (com funcionalidades
para iniciar um piloto) em outubro de 2011.

2.2.2.2 Gestão Orçamentária
O Programa dos Dispêndios Globais da Dataprev – PDG/2011 foi apresentado e discutido com o
DEST – Departamento de Controle das Empresas Estatais em meados de 2010, que após análise e
diversos questionamentos encaminhou ao Congresso Nacional para aprovação, o que ocorreu em
novembro do mesmo ano, conforme Decreto nº 7.375 de 29 de novembro de 2010 (Tabela 1).
Assim, o orçamento inicial para o exercício de 2011 foi composto pelos seguintes valores: receita
total R$ 852,8 milhões, sendo R$ 816,4 de receita operacional e R$ 36,4 milhões para Outras
Receitas. Para os gastos com Dispêndios Correntes, aprovado o valor total de R$ 853,9 milhões e
para a rubrica de investimentos R$ 70,0 milhões distribuídos nos Programas 0087 – Gestão da
Política de Previdência Social com o valor de R$ 53,0 milhões e para o Programa 0807 –
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio o valor de R$ 17,0 milhões.
No decorrer do exercício de 2011, a Empresa percebeu a necessidade de efetuar reprogramação
orçamentária , em função principalmente do aumento da receita operacional, ajuste na rubrica de
Pessoal e Encargos Sociais e o aumento dos Tributos, em consequência do aumento da receita
operacional. Assim em setembro de 2011, enviou ao DEST solicitação de Reprogramação
Orçamentária que foi aprovada em 10 de novembro de 2011 com os seguintes valores: Receita
Operacional R$ 997,8 milhões, Outras Receitas R$ 38,8 milhões, totalizando R$ 1.036,0 milhões;
Dispêndios Correntes R$ 950,4 milhões e Dispêndios de Capital R$ 129,3 milhões, sendo para
investimentos a serem aplicados no ativo imobilizado da Empresa R$ 122,8 milhões R$ 6,4 milhões
para dividendos a serem distribuídos aos Acionistas. Em novembro de 2011, por meio do Decreto
nº 7.605 de 10/11/2011 a Reprogramação Orçamentária solicitada foi aprovada.
A tabela I abaixo demonstra a evolução dos orçamentos aprovados para o exercício, como também,
a realização contábil de 2011.
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Tabela I – Programa dos Dispêndios Globais
Descrição
Receita Operacional
Receita não Operacional
Total das Receitas
Pessoal e Encargos Sociais
Materiais e Produtos
Serviços de Terceiros
Utilidades e Serviços
Tributos e Encargos Parafiscais
Outros Dispêndios Correntes
Total dos Dispêndios Correntes (a)

Orçamento Inicial
Aprovado
816.417.600
36.386.625
852.804.225
418.000.000
5.992.410
130.123.045
21.366.888
115.274.674
163.101.528

Reprogramação
Aprovada
997.800.447
38.846.955
1.036.647.402
453.298.352
5.854.283
130.673.725
21.228.262
173.060.906
166.267.536

1.021.394.172
58.225.042
1.079.619.215
403.301.966
2.576.879
116.650.427
17.175.273
209.102.581
132.221.728

853.858.545

950.383.064

881.028.853

Total

102,36
149,88
104,15
88,97
44,02
89,27
80,91
120,83
79,52

Saldo
R$
(23.593.725)
(19.378.087)
(42.971.813)
49.996.386
3.277.404
14.023.298
4.052.989
(36.041.675)
34.045.808

%
(2,36)
(49,88)
(4,15)
11,03
55,98
10,73
19,09
(20,83)
20,48

92,70

69.354.211

7,30

Part. %

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
46

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Descrição
PROGRAMA 0807 - Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de
Bens Imóveis

Orçamento Inicial
Aprovado

Reprogramação Aprovada

Total

Part. %

Saldo
R$

%

17.000.000

25.000.000

6.517.692

26,07

18.482.308

73,93

7.000.000

7.000.000

5.900.076

84,29

1.099.924

15,71

7.000.000

7.000.000

617.616

8,82

6.382.384

91,18

11.000.000

100,00

Ação 4102 - Manutenção e Adequação de Bens
Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Ação 123C - Aquisições de Imóveis para Instâncias Regionais
PROGRAMA 0087 - Gestão da Política de
Previdência Social

3.000.000

11.000.000

53.000.000

97.881.598

57.279.052

58,52

40.602.546

41,48

Ação 4117 - Manutenção e Adequação da Infra
Estrutura de TI para a Previdência Social
Total dos Investimentos
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos)
Total dos Dispêndios de Capital (b)

53.000.000
70.000.000
70.000.000

97.881.598
122.881.598
6.415.507
129.297.105

57.279.052
63.796.744
35.290.869
99.087.613

58,52
51,92
550,09
76,64

40.602.546
59.084.854
(28.875.362)
30.209.492

41,48
48,08
(450,09)
23,36

DESPESAS TOTAIS (a+b)

923.858.545

1.079.680.169 980.116.466

90,78

99.563.703

9,22

-

-
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PDG – Aprovado pelo Dec. Nº 7.375 de 29/11/2010
INVESTIMENTO – Aprovado pela Lei nº 12.381 de 09/02/2011
Suplementação – Diário Oficial s/nº de 28/01/2011
Reprogramação – Aprovado pelo Dec. Nº 7.605 de 10/11/2011

Conforme Tabela I acima, a realização global dos Dispêndios Correntes ficou acima do limite aprovado, tendo contribuído para tal fato a rubrica
Tributos Encargos Parafiscais que ultrapassou o limite aprovado para o exercício em 20,83%, equivalente ao valor de R$36,0 milhões. Em relação às
Receitas, a Operacional ultrapassou o limite em 2,36% representando R$ 23,6 milhões, e a Não-Operacional ultrapassou em 49,88%, no montante de
R$19,4 milhões.
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Receita Operacional
A Receita Operacional da Dataprev é oriunda da prestação de serviço de TIC, em que o INSS é o
principal cliente, com uma participação de 55,94%, representando uma expectativa de faturamento
em 2011 o valor de R$ 571,4 milhões que foi, seguido do cliente SRFB – Secretaria da Receita
Federal do Brasil com uma participação de 17%.
A tabela II abaixo apresenta comparativo entre 2011 e 2010. Observa-se que houve um crescimento
significativo no faturamento total da Empresa de R$ 1.021,4 milhões em que mais uma vez o INSS
tem destaque, com crescimento de R$ 94,6 milhões. Já em relação ao total da Receita Operacional
no exercício, o faturamento total teve acréscimo significativo na ordem de R$ 302,6 milhões.
Tabela II – Receita Operacional por Clientes – 2011
R$
NATUREZA DA RECEITA

Total Realizado Total Realizado
Part. %
2010
2011

Var. %

INSS

476.770.499

571.386.140

55,94

19,85

MPS

10.909.485

25.595.252

2,51

134,61

SRFB

149.599.974

173.617.278

17,00

16,05

MTE

2.417.509

62.150.178

6,08

2.470,84

74.158.409

164.790.244

16,13

122,21

PREVIC

1.958.498

21.078.614

2,06

976,26

Outras

3.042.828

2.776.464

0,27

-8,38

Empréstimos Consignados (Lei 10.820)

RECEITAS OPERACIONAIS
Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

718.857.201

1.021.394.171

100,00

42,09

Receita não Operacional
A realização da Receita não Operacional a maior em R$ 19,4 milhões correspondem a 49,88% do
valor aprovado para o exercício, foi devido, basicamente, aos seguintes eventos: Correção
Monetária s/ Depósitos P/ Litígios Trabalhistas, Crédito da Cofins, Descontos Obtidos, Multas
Contratuais, dentre outros.
Dispêndios Correntes:
A realização total dos Dispêndios Correntes ficou dentro do limite aprovado para o exercício e
alcançou 92,70% do valor orçado para 2011, o que representa R$ 881,0 milhões. À exceção de
Tributos e Encargos Parafiscais, todas as rubricas que compõem o Dispêndios Correntes ficaram
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dentro do limite aprovado.
A seguir passamos a detalhar as informações das rubricas que compõem esse grupo:
a) Pessoal e Encargos Sociais
A realização dessa despesa totalizou R$403,3 milhões correspondendo a 88,97% do limite aprovado
para o exercício. Abaixo, tabela demonstrativo da execução orçamentária das rubricas do PDG que
compõem este grupo.
Tabela III – Pessoal e Encargos Sociais
Rubrica

Orçamento

Realização

R$
% Real.

Salário Base

149.130.389

153.637.657

103,02

Horas Extras
Comissão por Função
Outros Adicionais
Encargos Sociais
Contribuições Patronais
Contribuições Patronais (Associação de Func./Assist. Méd.)
Demais
Programa de Demissão Voluntário

4.969.446
23.087.592
33.124.754
173.405.268
11.977.785
9.698.849
31.904.268
16.000.000

3.130.007
25.744.241
28.307853
130.370.083
11.469.379
8.066.654
31.104.265
11.471.826

63
111,51
85,46
75,18
95,76
83,17
97,49
71,7

TOTAL

453.298.351

403.301.965

88,97

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

b) Materiais e Produtos
O realizado da rubrica 242000 - Materiais e Produtos representa 44,00% da reprogramação
aprovada, representando uma economia de R$ 3,28 milhões. Alguns itens que representam a baixa
realização dessa despesa orçamentária são: 1) Fitas Magnética, com economia de R$ 1,99 milhões
ou realizado de 23,79% do estimado; 2) Materiais para Processamento a Laser, uma despesa
efetivada menor em R$ 0,98 milhão, representando 30,9% do orçado; 3) Papelaria, representando
52% da dotação para esse item e uma economia de R$ 0,11 milhão.
c) Serviços de Terceiros
Analisando o item “Serviços de Terceiros”, podemos observar que a realização foi de 89,27% do
orçado. A linha Serviços de Terceiros – TI apresentou gastos totais de R$ 32,26 milhões,
evidenciando uma economia de R$ 8,98 milhões. Importante salientar que a rubrica “Software
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Plataforma Alta” foi realizada em R$ 3,52 milhões, portanto, menor do que a dotação em R$ 5,13
milhões.
Tabela IV – Serviços de Terceiros
R$
Rubricas
Serviços de Terceiros - TI
Serviços de Terceiros - Demais
Auxílio Alimentação
Auxílio Educação, Creche e Outros
TI - Treinamento de Pessoas
Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio
Publicidade Legal
Patrocínio
Demais Serviços de Terceiros
TOTAL

Orçamento
41.232.985
23.280.533
27.069.276
12.300.804
2.000.000
19.153.355
741.079
519.408
4.376285
130.673.725

Realização
32.255.495
23.505.456
25.552.120
11.778.565
1.436.464
17.271.966
420.541
191.808
4.238.013
116.650.427

% Real.
78,23
100,97
94,4
95,75
71,82
90,18
56,75
36,93
96,84
89,27

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

d) Utilidades e Serviços
As despesas vinculadas a este grupo abrangem, principalmente, os gastos com serviços públicos
(luz, telefone fixo e móvel, água, dentre outras), que atingiram o total de R$17,2 milhões, o que
equivale a uma realização a menor em 19,09% em relação ao valor orçado.
e) Tributos e Encargos Parafiscais
O realizado em relação ao orçado, apresenta uma realização de 20,83% acima da dotação. Na
realidade, isso se deve a um gasto de R$ 59,4 milhões para a rubrica de Impostos Vinculados ao
Resultado, equivalente a 201,02% do orçamento aprovado, consequência do dispêndio abaixo do
estimado para algumas despesas, bem como o aumento na receita e o reflexivo aumento no lucro.
Podemos verificar que as receitas foram maiores em aproximadamente 4,15%, em relação ao
orçamento inicial.
f) Outros Dispêndios Correntes
O realizado apresenta-se como 79,52% do orçamento aprovado. Isso é decorrência, principalmente,
de um gasto menor em R$ 39,2 milhões em Locação de Equipamentos de Processamento de Dados
(Circuitos de Transmissão de Dados) e de R$ 8,48 milhões em relação a Demandas Trabalhistas
(Provisões para Litígios Trabalhistas). Quanto aos gastos na rubrica “Circuitos de Transmissão de
Dados” salientamos que no momento da cotação em si, foram oferecidos pelos fornecedores preços
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bem superiores aos estimados e na licitação posterior os preços se mostraram bem mais moderados.
Dispêndios de Capital:
Do total de Dispêndios de Capital de R$ 129,3 milhões sendo para investimentos no imobilizado
R$122,9 milhões e R$ 6,4 milhões para a previsão de dividendos a serem distribuídos aos
acionistas. Em novembro de 2011, por meio do Decreto nº 7.605 de 10/11/2011 esta solicitação de
Reprogramação Orçamentária foi aprovada, por meio de crédito extraordinário.
a) Investimentos no Ativo Imobilizado
Esta rubrica, é composta de dois Programas governamentais: Programa 0087 - Gestão da Política de
Previdência Social e 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio. Estes
Programas, na Empresa, são compostos pelas seguintes Ações: Ação 4117 – Manutenção e
Adequação de Infraestrutura de TI para a Previdência Social pertencente ao Programa 0087 e as
Ações 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, 4102 - Manutenção e Adequação de
Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos e a Ação 123C – Aquisições de Imóveis para as
Instâncias Regionais.
A realização acumulada em 2011, no valor de R$ 63,8 milhões, equivale a 48,08% da dotação
aprovada de R$122,9 milhões.
As execuções orçamentárias das Ações estão apresentadas no item 2.3 Programas de Governo.
b) Juros sobre Capital Próprio e Dividendos
Os limites orçamentários aprovados para a Dataprev não apontavam para um resultado positivo em
2011, razão pela qual não foram estimados valores para Juros sobre Capital Próprio. Entretanto, a
Empresa obteve um lucro de R$148,6 milhões no exercício, gerando dividendos a serem
distribuídos aos acionistas. A programação de dividendos para 2011 era de R$6,4 milhões
programados.
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2.2.2.3 Gestão Financeira
O gerenciamento dos recursos
A Dataprev apresentou um desempenho econômico/financeiro bastante satisfatório no exercício de
2011. Em relação a 2010, houve um incremento de recebimentos líquidos da ordem de 36%,
totalizando R$ 977 milhões.
Tabela V – Comparação de Recebimentos Líquidos em 31/12/2011 (em R$ mil)
Descrição
INSS
Demais Clientes
Rendimento / Aplicação
Benefício INSS / GVR
Diversos
Total

2010
Distribuição
Valor
%
458.220
63,8%
221.261
30,8%
2.427
0,3%
28.195
3,9%
8.538
1,2%
718.642
100,0

2011
Distribuição
Valor
%
512.702
52,5%
402.080
41,2%
2.494
0,3%
23.656
2,4%
36.072
3,7%
977.003
100,0

Variação %
12%
82%
3%
-16%
322%
36%

Fonte: Relatório de Recebimentos Protheus
Tabela VI – Valores a Receber por Principais Clientes (em R$ mil)
Descrição
INSS
MPS
SRFB
MTE
PREVIC
Consignados
Outros
Encargos s/ Fatura
Total

A Receber
109.540
2.711
16.062
13.615
5.436
14.636
341
86.840
249.180

Fonte: Relatório de Recebimentos Protheus
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Os dados a seguir demonstram uma maior regularidade no fluxo de recebimentos líquidos em 2011 relativamente ao ocorrido em 2010.
Figura IX - Recebimentos mensais (em R$ mil)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2010

56.105

64.102

88.108

21.039

86.654

33.870

45.518

55.205

68.185

74.985

48.080

76.816

718.667

2011

87.767

55.953

70.082

76.462

71.615

91.357

94.136

94.015

52.563

74.825

71.571

136.658

977.003

Fonte: Relatório de Gestão Financeira DEFI
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Tabela VII - Comparativo de situação econômica e financeira (em R$ mil)
Saldo
Inicial

Ano

Recebimentos

Pagamentos

Faturas a
Receber

Saldo Final

Contas a
Pagar

Faturamento

2010

51.995

718.667

818.876

8.097

227.442

82.268

718.857

2011

16.977

977.003

907.116

77.985

249.180

72.436

1.021.394

Variação
%

-67%

36%

11%

863%

10%

-12%

42%

O significativo incremento das Receitas (42%) com uma relativa estabilidade das despesas, aliada a
uma efetiva gestão do fluxo de caixa, permitiram a estabilidade financeira da empresa, com a
manutenção rigorosa dos compromissos em dia.
Cabe destacar que os efeitos do Acordo Coletivo foram pagos retroativamente no mês de janeiro de
2012, explicando a estabilidade do valor de desembolsos com pessoal no execício de 2011.
Destaque ainda para o aumento significativo no desembolso com tributos, que decorreu do
incremento do faturamento e melhoria do resultado.
Tabela VIII - Pagamentos Realizados Aberto por Principais Contas (em R$ mil)
Descrição
Pagamentos

2010

2011
818.876

907.116

397.578

397.658

Alimentação

24.544

27.599

GEAP e Prevdata

81.064

88.742

Mainframe

18.311

12.959

Telecomunicações Diversas

29.890

59.605

Port. Necessidades Especiais

1.291

1.473

Tributos / ISS

54.023

143.281

Contas Públicas (Água, Luz e Telefone)

14.737

15.946

Fornecedores Diversos

68.044

68.731

Contingências Judiciais

10.752

15.749

Viagens

7.310

6.970

Migração (Bricon)

4.331

5.561

Diversos

1.524

10.707

105.478

52.135

Folha de Pagamento

Investimentos

Fonte: Relatório de Gestão Financeira DEFI
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Figura X - Gráfico mensal de pagamentos (em R$ mil)
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

2010

112.417

63.752

77.618

66.123

51.857

51.698

63.659

54.678

69.816

83.663

39.780

83.814

818.876

2011

78.887

47.758

72.259

81.422

72.663

82.480

79.196

82.566

75.770

75.374

74.692

84.050

907.116
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Devido aos fatores mencionados, associada à negociação de prazos com fornecedores, houve um aumento da média de saldo de caixa de R$ 29 milhões
para mais de R$ 31 milhões, uma ampliação de 8,16% na média. Em relação ao saldo do ano de 2010, a evolução durante o percorrer do ano
representou uma melhora no fluxo de caixa da empresa como se pode observar no gráfico abaixo.
Figura XI - Saldos finais de Caixa (em R$ mil)
jan

fev

mar

abr

mai

jun

2010

51.995

52.345

62.835

17.751

52.548

34.719

2011

16.977

25.173

22.996

18.036

16.988

25.865

jul

ago

set

out

nov

dez

Média

16.579

17.106

15.475

6.797

15.096

8.097

29.279

40.804

52.254

29.046

28.497

25.377

77.985

31.666
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O faturamento de serviços na Dataprev
O Faturamento do ano de 2011 sofreu o incremento de 42% e ultrapassou o patamar de R$ 1 bilhão.
Esse total representou o crescimento real de 33% em relação ao exercício anterior se descontada a
inflação de 6,5% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, índice
oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionárias.
Figura XII - Faturamento mensal da Dataprev (em R$ mil)

Fonte: Relatório de Gestão Financeira DEFI
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Figura XIII - Faturamento anual da Dataprev (em R$ mil)

Tabela IX – Faturamento INSS Receita Operacional Processamento de Dados (em R$ mil)
Períodos

2007

2008

2009

2010

2011

Janeiro

16.694

18.939

26.259

26.872

43.669

Fevereiro

31.834

30.961

36.592

38.307

46.078

Março

30.784

31.125

37.060

37.639

46.438

Abril

31.410

30.955

37.645

38.608

46.563

Maio

30.960

31.586

37.340

38.191

46.801

Junho

31.915

31.130

37.482

38.231

47.802

Julho

31.892

31.560

37.715

37.884

47.143

Agosto

29.419

31.474

37.797

50.226

47.518

Setembro

30.849

32.879

39.048

40.982

47.837

Outubro

30.760

30.042

40.622

41.230

47.670

Novembro

33.206

32.482

39.533

40.252

47.483

Dezembro

43.040

49.750

48.433

48.349

48.682

Totais

372.763

382.882

455.525

476.770

563.683
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Figura XIV – Evolução do Faturamento

Fonte: Relatório de Gestão Financeira DEFI
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Participação de outros clientes no faturamento global
A Dataprev registrou um expressivo crescimento de 85,8% nas receitas obtidas com outros Clientes,
faturamento que totalizou 449,87 milhões, no exercício de 2011. Neste grupo, desponta a Secretaria
da Receita Federal do Brasil com participação de 38,59%. Do ponto de vista de evolução, o
destaque ficou com o MTE, com crescimento de 2.471%. O MTE avultou sua participação de 1%
do faturamento no exercício anterior para 13,82%, totalizando R$ 62,15 milhões.
Tabela X – Faturamento Anual de Diversos Clientes (valores em R$ mil)
Faturamento Anual de Diversos Clientes

2010

2011

Evolução

Valor

%

Valor

%

Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB

149.600

61,80%

173.617

38,59%

16%

Demais Clientes - (Bancos, Órgãos Financeiros,
etc.)

79.115

32,68%

167.429

37,22%

112%

Ministério da Previdência Social - M.P.S.

10.909

4,51%

25.594

5,69%

135%

Ministério do Trabalho e Emprego - M.T.E.

2.418

1,00%

62.150

13,82%

2471%

45

0,02%

-

-

-

-

-

21.079

4,69%

-

242.087

100,00%

449.868

100,00%

85,8%

Ministério do Desenvolvimento Social - M.D.S.
PREVIC
Total

Figura XV - Distribuição do faturamento com demais clientes em 2011
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2.3 Programa de Governo.
Em 2011 a Dataprev iniciou o exercício de com um total de R$70 milhões de dotação orçamentária
para investimento, sendo R$53 milhões destinados ao Programa 0087 (Gestão da Politica de Previdência Social, com uma Atividade: Manutenção e Adequação da Infraestrutura de TI para a Previdência Social) e R$17 milhões destinados ao Programa 0807 (Programa de Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio com duas Atividades: Manutenção e Adequação de Bens
moveis e Manutenção e Adequação de Bens Moveis, Veículos, Maquinas e Equipamentos).
No tabela a seguir estão demonstradas as variações ocorridas no exercício de 2011.
Tabela XI – Orçamento de Investimentos por Atividade
Em R$

Programa/Atividade

Orçamento
Inicial
Aprovado

Orçamento
Crédito
Final
Suplementar
Aprovado

Programa 0087 – Gestão da Política de
Previdência Social

53.000.000

44.881.598

97.881.598

53.000.000

44.881.598

97.881.598

17.000.000

8.000.000

25.000.000

Ação 4101 – Atividade: Manutenção e Adequação
de Bens Imóveis

7.000.000

-

7.000.000

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

7.000.000

-

7.000.000

Ação 123C – Atividade: Aquisição de Imóveis do
INSS

3.000.000

8.000.000

11.000.000

Total

70.000.000

52.881.598

122.881.598

Ação 4117 – Atividade: Manutenção e Adequação
da Infraestrutura de TI para a Previdência Social
Programa 0807 – Investimento das Empresas
Estatais em Infraestrutura de Apoio

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

Programa 0087 – Gestão da Política de Previdência Social
Para atender as orientações do Ministério da Previdência Social - MPS em relação às necessidades
da Previdência Social para um futuro próximo e, ainda, compromissos assumidos perante o
Ministério Público Federal – MPF, por intermédio de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
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firmado entre a Dataprev e aquele MPF, tornou-se imperiosa a realização de investimentos de
grande monta que, em 2009, atingiu o valor de R$183,6 milhões, 2010 o montante de R$ 101,4
milhões e em 2011 somando no total R$ 63,8 milhões.
A participação da Dataprev neste processo abrange a modernização dos atuais sistemas
informatizados que atendem os serviços prestados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
retirando da Organização também o ônus de vir operando com sistemas proprietários. Além de
reformas para dotar os três centros de processamento da estrutura requerida, houve um forte
incremento na aquisição de servidores, área de armazenamento de informações, redes de
comunicação nos exercícios de 2009, 2010 e 2011.
O compromisso firmado resultou não só na modernização de sistemas, mas também na migração de
todo o legado de dados do MTE – tanto da plataforma alta para baixa, como das bases de dados
descentralizadas e heterogêneas para uma base única. O objetivo era garantir o funcionamento em
plataformas tecnológicas abertas e portáteis, de forma a evitar a dependência tecnológica do MTE a
um único fornecedor, bem como permitir a integração e interoperabilidade das aplicações.
Em setembro de 2011, a Dataprev concluiu a implantação em todo o país do portal MTE Mais
Emprego, desenvolvido para o ministério com a finalidade de facilitar o acesso de empregadores e
trabalhadores ao sistema público de emprego. Em 05 de dezembro do mesmo ano, a empresa passou
a gerir 100% dos dados e sistemas que compõem o portal e, em 19 de dezembro, encerrou-se
oficialmente o TAC.
O Programa dos Dispêndios Globais da Dataprev – PDG/2011, foi apresentado e discutido com o
DEST – Departamento de Controle das Empresas Estatais em meados de 2010 que após análise e
diversos questionamentos encaminhou ao Congresso Nacional para aprovação. A proposta
orçamentária foi aprovada em novembro do mesmo ano, conforme Decreto nº 7.375 de 29 de
novembro de 2010.
No decorrer do exercício de 2011, a Empresa percebeu a necessidade de efetuar reprogramação
orçamentária no orçamento já aprovado. Assim em setembro de 2011, foi enviada ao DEST
solicitação de Reprogramação Orçamentária que foi aprovada aumentando-se os investimentos no
imobilizado para R$122,8 milhões. Em novembro de 2011, por meio do Decreto nº 7.605 de
10/11/2011 esta solicitação de Reprogramação Orçamentária foi aprovada, por meio de crédito
extraordinário, contemplando a atividade: Ação 4117 – Atividade: Manutenção e Adequação da
Infraestrutura de TI para a Previdência Social.
A realização dessa ação 4117, onde residem as aquisições referentes a TI, basicamente hardware e
softwares, atingiu R$ 57,3 milhões, equivalentes a 58,51% do limite de R$97,8 milhões aprovado
para o exercício. Sendo que, os principais investimentos referentes a esta ação foram:

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
63

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
–

Projetos Executivos – Instalação de Sala Cofre URDF, no valor total de R$ 19,5 milhões;

–

Licença de Uso de Software (diversos), com investimento de aproximadamente R$ 8,8
milhões;

–

Equipamentos para Segurança de Rede Firewall, somando R$ 3,6 milhões;

–

Equipamentos Servidores Dell Poweredge/Placas/Licenças, totalizando R$ 3,51 milhões;

–

Licenças SW Servidor IBM Tipo A, com investimento de R$ 3,02 milhões;

–

IBM Servidor Power 795 Tipo 1A – 01 unid, com desembolso de R$ 2,8 milhões;

–

Switch de Conteúdo – 06 unid, com R$ 2,4 milhões.

Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio
Duas Ações e um Projeto compõem as atividades do Programa 0807:
– Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imoveis,
– Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Moveis, Veículos, Maquinas e
Equipamentos
– Projeto 123C – Aquisição de Imoveis para Instancias Regionais.
Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis em 2011
A realização verificada de 84,28% na Atividade Manutenção e Adequação de Bens Imóveis do
Programa 0807- Ação 4101, com dotação orçamentária de R$ 7,0 milhões, deve-se principalmente a
instalação da sala cofre na URRJ e reforma na URDF.
Em 2011 foram iniciadas as ações de reforma da fachada e construção de escada externa, para
escape em caso de emergência na Sede no Distrito Federal. Obra esta de importância ímpar para
modernização e segurança na URDF. Os investimentos em modernização dessa unidade foram de
aproximadamente R$ 2,8 milhões na Ação 4101. Por outro lado, os investimentos na URRJ
somaram R$ 2,5 milhões nesse ano.
Os itens com maior participação são:
–

Reforma Fachada e Construção Escada de Incêndio URDF, no valor total de R$ 2,02
milhões;

–

Implementação da Climatização Sala Cofre – CPRJ (Cosme Velho), somando R$ 1,34
milhão;
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–

Modernização de Elevadores, totalizando R$ 0,89 milhão.

Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
em 2011
A execução orçamentária dessa ação alcançou, no exercício, o valor total de R$ 0,62 milhão, bem
inferior ao valor estipulado para o exercício que foi de R$ 7,0 milhões, alcançando apenas 8,82% do
limite orçado. As principais realizações dessa rubrica foram referentes a aquisições de mobiliário,
dentre estações de trabalho, mesas de reunião e armários diversos, com investimento de R$ 0,18
milhão. Outros investimentos, como cadeiras, televisores, monitores, câmeras, tiveram uma
realização de aproximadamente R$ 0,44 milhão.
Os problemas para a execução da Ação 4102 decorrem, basicamente, de problemas na contratação e
realização de projetos para renovação das instalações, considerando também a grande demanda
acumulada por um longo período sem investimentos nas instalações da Dataprev.
Projeto 123C – Aquisições de Imóveis para Instâncias Regionais em 2011
Não houve realização orçamentária para esta Ação. Inicialmente estava prevista apenas a aquisição
de um imóvel no Distrito Federal, mas com o decorrer do exercício, a Empresa percebeu a necessidade de efetuar previsão para aquisição de mais três imóveis nos estados do Amazonas, Rio de janeiro e Paraná. No Amazonas e no Paraná, as aquisições não ocorreram por questões relacionadas à
necessidade de regularização dos imóveis, pelo INSS, junto à prefeitura local. No Rio de Janeiro,
houve uma avaliação técnica geral desfavorável à aquisição.

2.3.1 Execução dos Programas de Governo
O Quadro A.2.1 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo e seus três respectivos
conjuntos de informações: Identificação do Programa de Governo; Informações orçamentárias e
financeiras do Programa e Análise do Resultado Alcançado não se aplicam a Dataprev, pois a
Empresa não é gestora de nenhum dos programas que compõem o PPA – Plano Plurianual, participa
dos programas governamentais por meio da execução de ações componentes de dois destes
programas.
A implementação das ações dos programas de governo no âmbito da Dataprev ocorreu conforme
sinteticamente a seguir relatado.
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Programa 0087 – Gestão de Política de Previdência Social (Ação 4117 Atividade Manutenção
e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência
Social)
Dados Gerais da Ação 4117 Atividade: Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia
da Informação para a Previdência Social:
Tipo da Ação

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

Finalidade

Descrição

Unidade responsável pelas
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
decisões estratégicas
Coordenador nacional da ação Maurício de Castro Oliveira
Unidade(s) executora(s)

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social

A Ação 4117 Atividade: Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação
para a Previdência Social, por questões administrativas da Empresa, é denominada internamente de
Programa de Adequação da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev.
Programa de Adequação da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev
Foram mantidos inalterados os objetivos e estratégias do Programa estabelecidas em 2011,
respectivamente de identificação e definição dos componentes tecnológicos necessários para a
implementação e utilização da arquitetura de tecnologia da informação e de aquisição destes
componentes para suporte tecnológico aos sistemas de informações da Dataprev e seus clientes.
Permaneceram também, no escopo das ações do Programa, as principais diretrizes definidas:
− 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,
− disponibilidade desempenho e eficiência pretendidos;
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− Projetar a arquitetura técnica e especificar os componentes da infraestrutura de TIC;
− Instruir o processo de aquisição;
− Homologar solução adquirida;
− Elaborar plano de capacitação do corpo técnico
− Implantação das soluções adquiridas.
Dados Gerais do Programa de Adequação da Infraestrutura Tecnológica de TIC da Dataprev:
Objetivo geral

Objetivos Específicos

Gerente do programa
Responsável pelo programa no âmbito da Dataprev
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação
do programa

Dotar a Empresa de uma Infraestrutura de TIC moderna e
adequada para atendimento aos níveis de serviço exigidos
pelos clientes da Dataprev.
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 à falhas.
Substituir equipamentos em avançado estado de obsolescência
do processo de produtivo da Dataprev.
Realizar Análise de Desempenho para acompanhamento da
solução projetada.
DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
Melhorias na capacidade de armazenamento
Aumento da capacidade de processamento

Principais Atividades do Programa
Atividade 01 – Adequação da Solução de Armazenamento de Dados
Atividade 02 – Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos Elementos da
Infraestrutura de TIC
Atividade 03 – Consolidação do Ambiente x86
Atividade 04 – Modernização da Rede Multisserviços
Atividade 05 – Modernização da Solução de Segurança de Rede
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Atividade 01 – Adequação da Solução de Armazenamento de Dados
Dados Gerais da Atividade 01 – Adequação da Solução de Armazenamento de Dados:
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 Área Network). Esta solução deve ser
implementada de forma a possibilitar que cada storage local possa ter
seus dados replicados remotamente.

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

Principais Resultados
– Planejamento e Projeto de solução de subsistema de armazenamento em disco, tendo como
principal diretriz a previsão de utilização de espaço pelos diversos sistemas mantidos pela
Dataprev e o contingenciamento de dados neste ambiente;
– Elaboração de estudo para aquisição de Solução de Replicação de dados entre sites.
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Atividade 02 – Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos Elementos da
Infraestrutura de TIC
Dados Gerais da Atividade 02 – Arquitetura Técnica e Especificação dos Elementos da
Infraestrutura de TIC:
Tipo de 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. Atendendo as novas
necessidades dos clientes, estão sendo projetados ambientes de OLAP para
apoio a decisões estratégicas e ECM para gestão documental corporativa.

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

Principais Resultados:
–

Planejamento e Projeto para implantação do SIBE em alta disponibilidade no site do Rio de
Janeiro. O SIBE já está implantado e em uso.

–

Planejamento e Projeto para implantação do ambiente de produção da Bricon em alta
disponibilidade no site do Rio de Janeiro.

–

Foi realizado planejamento para definição de infraestrutura necessária para adequação do
Ambiente de Backup do site de São Paulo.

–

Realização de planejamento para definição de infraestrutura necessária para substituição da
Fitoteca automatizada (robótica) conectadas aos Mainframes para os sites do Rio de Janeiro
e São Paulo.
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–

Planejamento de Infraestrutura para implementação do ambiente de ETL.

–

Elaboração de normas padronizando o processo de testes.

–

Uma das características do nosso ambiente de TI é a grande quantidade de criação e
manutenção de softwares, tornando indispensável o processo de testes para certificação da
qualidade do software gerado.

–

Para auxiliar neste processo foram realizados estudos que permitirão a contratação de
consultoria em Análise e Desempenho, de fundamental importância para execução desta
atividade.

–

Avaliação e elaboração de Projeto de aquisição de ferramenta de gerenciamento de TI.

–

Com o aumento expressivo do número de ativos de TI, tornou-se fundamental a aquisição de
uma solução de gerenciamento que nos permita automatizar a captura de informações do
estado destes ativos diminuindo a tempo de resposta na identificação e tratamento de
incidentes, além de permitir um inventário de recursos do nosso ambiente. O principal foco
do gerenciamento de TI é a operação e administração dos sites da Dataprev.

–

Adequação da infraestrutura de SGBD Oracle, com consolidação de ambientes, aumento de
disponibilidade e capacidade.

–

Aquisição de dois equipamentos IBM P795 sendo um para o Rio de Janeiro e outro para São
Paulo, permitindo o aumento de carga na camada de banco de dados em cerca de 30.000.000
de TPMC.

–

Planejamento e projeto de solução de virtualização para implantação de Cluster para alta
disponibilidade do ambiente de aplicação na plataforma x86 com ferramenta de
virtualização (VMWARE).

–

Com a implantação do Cluster, a Dataprev passou a contar com a possibilidade de
crescimento de capacidade processamento dinâmica, movimentação de servidores virtuais
em caso de falha do hospedeiro no ambiente de virtualização e balanceamento de carga.

–

Planejamento e projeto de solução de gerenciamento para aquisição de hardware e software
para o ambiente de “Computação em Nuvem”.

–

Disponibilização de infraestrutura para implementação de projeto de BI.
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Tabela XII - Projeto da Arquitetura Técnica e Especificação dos Elementos da
Infraestrutura de TIC (Atividade 02)
DATA DE
ASSINATURA
DA AF

DATA DE
ACEITE
PELA
DATAPREV

SITUAÇÃO

R$6.699.209,41
R$3.314.321,28

16/02/2011

08/02/2012

Concluída

R$5.157.664,60

R$2.119.000,00

13/04/2011

01/06/2011

Concluída

R$2.143.050,00

R$433.816,00
(80 unidades)

16/03/2011

01/04/2011

Saldo ATA 200
unidades

R$138.600,00

R$26.028,00
(400 unidades)

02/09/2011

16/09/2011

Saldo ATA
1040 unidades

VALOR
ESTIMADO
ORIGINAL

VALOR
REALIZADO

Aquisição P795 1A
P795 1B

R$6.699.209,41
R$3.314.321,28

Licenças do
Software VMWare

Licença de Windows
Server

ASSUNTO

Licenças de Cal
Windows
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Atividade 03 – Consolidação do Ambiente x86
Dados Gerais da Atividade 03 – Consolidação do ambiente x86:
Tipo da Atividade

Consolidação do Ambiente x86

Finalidade

Substituição dos equipamentos obsoletos por hardware novo usando-se
as tecnologias de virtualização e “Cloud Computing”

Descrição

Projetar, especificar e adquirir soluções que permitam disponibilizar o
novo ambiente com: capacidade de processamento de acordo com a
variação de utilização, disponibilidade, contingenciamento e maior
eficiência na entrega das soluções.

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

Principais resultados:
– Aquisição de 160 equipamentos DELL R910 e 120 DELL R710, destinados a virtualização e
a camada de aplicação, para os três sites da Dataprev.
– Modernização das camadas de apresentação e aplicação com aquisição de software de
virtualização e sistemas operacionais.
– Adequação de Infraestrutura de produção baseada em tecnologia x86 com a consolidação de
servidores dando ao ambiente maior disponibilidade e capacidade de processamento.
– Aumento da capacidade de processamento da camada de aplicação dos sistemas CNIS,
MTE, SIBE e RFB.
Tabela XIII - Consolidação do Ambiente x86 (Atividade 03)

ASSUNTO

VALOR
ESTIMADO
ORIGINAL

Aquisição
Servidores X86 T2 /
T3

R$18.466.403,70
R$4.868.335,05

VALOR
REALIZADO

R$9.923.640,00
R$2.247.220,66

DATA DE
ASSINATURA
DA AF

DATA DE
ACEITE
PELA
DATAPREV

SITUAÇÃO

29/09/2011

23/01/2012

Concluída
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Atividade 04 – Modernização da Rede Multisserviços
Dados Gerais da Atividade 04 – Modernização da Rede Multisserviços:
Tipo da Atividade

Modernização Tecnológica da Infraestrutura de TIC

Finalidade

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

Descrição

Dotar a Rede Multisserviços da Dataprev de tecnologia atual de forma a
atender às 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

Unidade(s) executora(s)

DERE – Departamento de Redes de Telecomunicações e Unidades
Regionais

Principais Resultados:
Concluído o processo de expansão do serviço de videoconferência da Dataprev, iniciado em 2009,
conforme exposto na Tabela XIV, viabilizando a utilização do serviço em todas as Unidades da
Dataprev.
Com relação à adequação das Redes Locais dos Centros de Processamento ao Modelo de
Referência, toda infraestrutura de rede montada para os novos servidores encontra-se baseada no
novo Modelo, com a criação de ambientes distintos para dados, gerência e backup.
Adicionalmente, com o objetivo de realizar a atualização tecnológica dos equipamentos que
compõe o backbone da rede, bem como prover contingenciamento para os mesmos, seguindo o
Modelo de Referência de LAN, foram substituídos os roteadores de núcleo no CPDF e CPSP, por
switches nível 3 com alta disponibilidade. A instalação dos equipamentos do CPRJ encontra-se
programada para realização em janeiro de 2012. Esta substituição vem trazer contingenciamento
para os nós do backbone, bem como permitir uma evolução da tecnologia de roteamento usada na
rede.
A Tabela a seguir apresenta os valores referentes às aquisições de equipamentos de
videoconferência e switches nível 3.
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Tabela XIV - Aquisição da Atividade 04 – Modernização da Rede Multisserviços

ASSUNTO

VALOR
ESTIMADO
ORIGINAL

VALOR
REALIZADO

DATA DE
ASSINATURA
DA AF

DATA DE
ACEITE
PELA
DATAPREV

SITUAÇÃO

Aquisição de
estações secundárias
e TVs

R$ 657.112,40

R$ 383.850,00

11/07/2011
14/07/2011

08/09/2011
17/08/2011

Concluído

Aquisição de
switches nível 3

R$3.494.400,00

R$3.519.000,00

20/06/2011

07/09/2011

Concluído

Fonte: Departamento de Redes de Telecomunicações - DERE

Dando continuidade nas ações para a Modernização da Rede Multisserviços, foram realizadas as
contratações da nova Rede de Acesso e da Rede de Acesso Satélite. Estas novas contratações
trouxeram uma economia significativa para a Dataprev e uma consolidação da metodologia de
pregão presencial para este tipo de compra. A assinatura dos contratos e instalação dos circuitos
estão previstas para 2012.
A tabela a seguir apresenta uma síntese do resultado das contratações realizadas:
Tabela XV – Resultado das contratações realizadas
VALOR
CONTRATO
ANTERIOR

% DIFERENÇA
% DIFERENÇA
(VL.
(VL. ESTIMADO x
CONTRATADO x
VL. CONTRATADO)
VL. ANTERIOR)

REGIÃO DO
PGO

CONCESSIONÁRIA
VENCEDORA

VALOR
ESTIMADO

VALOR FINAL
CONTRATADO

REGIÃO I

OI

462.763.916,53

73.940.000,00

179.624.736,00

84%

59%

REGIÃO II

INTELIG

254.568.866,71

67.999.000,00

68.173.675,00

73%

0%

REGIÃO III
SATÉLITE
NACIONAL

TELEFÔNICA

117.671.670,40

17.950.000,00

40.885.507,00

85%

56%

BRITISH TELECOM

115.822.526,00

30.768.033,00

44.937.913,00

73%

32%

Fonte: Departamento de Redes de Telecomunicações - DERE
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Atividade 05 – Modernização da Solução de Segurança de Rede
Dados Gerais da Atividade 05 – Modernização da Solução de Segurança de Rede:
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

DERE - Departamento de Redes de Telecomunicações

Unidade(s) executora(s)

DISR - Divisão de Administração e Segurança de Redes e os Centros de
Processamento

Principais resultados:
Aquisição de 06 (seis) dispositivos de Firewall e 06 (seis) Sistemas de Prevenção de Intrusão
(Intrusion Prevention System – IPS) para complementar a segurança de dados nas redes locais dos
prédios do CPRJ, CPDF e CPSP.
Tabela XVI – Aquisição da Atividade 05 – Modernização da solução de segurança de rede
ASSUNTO

Aquisição de 06
equipamentos
FIREWALL

Aquisição de 06
equipamentos IPS

DATA DE
ACEITE
PELA
DATAPREV

VALOR
ESTIMADO
ORIGINAL

VALOR
REALIZADO

DATA DE
ASSINATURA
DA AF

R$ 4.377.476,30

R$3.978.000,00

27/12/2011

Aguardando a
entrega dos
equipamentos.

30/09/2011

Aguardando a
substituição de 01
dos equipamentos
que apresentou
defeito.

R$ 3.600.000,00

R$1.499.999,00

SITUAÇÃO

Fonte: Departamento de Redes de Telecomunicações - DERE
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Programa 0807 – Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de Apoio
Dados Gerais do Programa de Investimento das Empresas Estatais
Tipo de programa

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral

Implantar e manter uma infraestrutura eficiente e
integradora de instalações prediais e equipamentos,
objetivando contribuir para obtenção de resultados e
melhorias na manutenção do Patrimônio Público

Objetivos específicos

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

Gerente do programa

DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos

Responsável pelo programa no âmbito da Dataprev

DEEN – Departamento de Engenharia

Indicadores ou parâmetros
avaliação do programa

Não se aplica

utilizados

Público-alvo (beneficiários)
Fonte: Departamento de Engenharia - DEEN

para

Governo

Principais Ações do Programa de Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de
Apoio
Atividades:

Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Atividades:

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

Projeto:

Ação 123 C – Aquisição de Imóveis
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Ação 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Dados Gerais da Ação Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Tipo da Ação

Atividade

Finalidade

Realizar despesas com obras e manutenções de
adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e
melhorem a qualidade dos serviços prestados pela
Dataprev

Descrição

Realizar obras de reforma e adequação das instalações e
serviços de manutenção de natureza civil, elétrica,
mecânica e telecomunicações, que sejam contabilizadas
no imobilizado

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

decisões

Coordenador nacional da ação

DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
DEEN – Departamento de Engenharia
DIOP - Divisão de Obras e Projetos

Unidade(s) executora(s)

DIMA - Divisão de Manutenção
URXX – Unidades Regionais

Fonte: Departamento de Engenharia - DEEN

Não existem problemas relevantes detectados pelos controles internos, pela auditoria interna ou
assessor especial, da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes.
Constata-se que os principais problemas encontrados decorrem da carência de pessoal habilitado e
capacitado para atendimento as demandas de manutenção e modernização dos bens, móveis e
imóveis, da Empresa.
Para atendimento à demanda represada, a Empresa atua em regime de priorização de serviços, em
forte investimento no planejamento das ações a curto, médio e longo prazos, e na realização de
concursos públicos permanentes, recompondo e renovando os quadros de engenheiros e arquitetos.
Principais Resultados
•

Início das obras de reforma da Fachada do Edifício Dede da Dataprev, em Brasília.

•

Contratação do projeto de Reforma dos Ambientes Internos do Edifício Sede da Dataprev,
em Brasília;

•

Concluído o Projeto do novo Sistema de Grupos Geradores do Centro de Processamento do
Cosme Velho/RJ;

•

Instalação parcial do sistema de ar condicionado de precisão do Centro de Processamento do
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Cosme Velho/RJ.
Principais Problemas:
Capacidade operacional reduzida para a elaboração dos projetos em curto prazo e realização de
todas as licitações referentes às demandas represadas.
A Dataprev realiza concursos públicos permanentes para a reposição do quando técnico necessário
às áreas de engenharia e manutenção e aprimora sua capacidade de planejamento de obras e
dimensionamento dos Planos de Ações a curto, médio e longo prazos, respeitando os ciclos de
maturidade dos projetos e prazos necessários às licitações.
Contratações e Parcerias:
Contratação de empresas especializadas na área de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e
Telecomunicações para o desenvolvimento de estudos técnicos, projetos e fiscalização de obras.
Ação 4102 – Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Dados Gerais da Ação Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Tipo da Ação

Atividade

Finalidade

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

Descrição

Realizar serviços de manutenção e adequação nos bens
móveis, máquinas e equipamentos de propriedade da
Dataprev que sejam contabilizados no imobilizado

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

decisões

Coordenador nacional da ação

DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
DEEN – Departamento de Engenharia
DIOP - Divisão de Obras e Projetos
DIMA - Divisão de Manutenção

Unidades executoras

DIAD - Divisão de Administração e Apoio de Serviços
Gerais
Fonte: Departamento de Engenharia – DEEN
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Não existem problemas relevantes detectados pelos controles internos, pela auditoria interna ou
assessor especial, da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes.
Constata-se que os principais problemas encontrados decorrem de um longo período sem
investimentos nas instalações da Dataprev, comprometendo a ação permanente de manutenção da
infraestrutura predial, além da carência de pessoal habilitado e capacitado para atendimento as
demandas de manutenção e modernização dos bens, móveis e imóveis, da Empresa.
Para atendimento à demanda represada, a Empresa atua em regime de priorização de serviços, em
forte investimento no planejamento das ações a curto, médio e longo prazos, e na realização de
concursos públicos, recompondo e renovando os quadros de engenheiros e arquitetos da Empresa.
Principais Resultados:
•

Implantação do Sistema Integrado ERP - módulo de Manutenção de Ativos, no âmbito do
Rio de Janeiro e elaboração do Plano de Manutenção Predial Nacional.

•

Implantação contínua do mobiliário modular padronizado para a Dataprev em todo país;

•

Iniciada a licitação da obra para implementação dos novos grupos geradores do CPRJ –
Centro de Processamento de Dados no Rio de Janeiro.

Principais Problemas:
Capacidade operacional reduzida para a elaboração de projetos, obras e licitações de grande
demanda represada.
A Dataprev realiza concursos públicos permanentes para a reposição do quando técnico necessário
às áreas de engenharia e manutenção e aprimora sua capacidade de planejamento de obras e
dimensionamento dos Planos de Ações a curto, médio e longo prazos, respeitando os ciclos de
maturidade dos projetos e prazos necessários às licitações.
Contratações e Parcerias:
Contratação de empresas especializadas nas áreas de Engenharia Elétrica e Mecânica.
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Ação 123-C – Aquisições de Imóveis
Dados Gerais da Ação Aquisição de Imóveis

Tipo da Ação

Projeto

Finalidade

Reduzir despesas com locações e propiciar condições
economicamente favoráveis à realização de investimentos
de longo prazo e de maior vulto, além de atender à
Portaria Conjunta INSS/DATAPREV Nº 03/2008

Descrição

Aquisição de imóveis do INSS ocupados pela Dataprev

Unidade
responsável
estratégicas

pelas

decisões

Coordenador nacional da ação

DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
DEEN – Departamento de Engenharia
DEEN – Departamento de Engenharia

Unidades executoras

URXX – Unidades Regionais

Fonte: Departamento de Engenharia - DEEN

O impedimento de formalização de algumas aquisições ocorre em virtude de embaraços de
documentação, cuja solução depende exclusivamente do INSS, proprietário dos imóveis. Neste
particular, a Dataprev está limitada a realização do acompanhamento das ações, em curso no
Instituto.
Principais Problemas:
Impedimento de formalização de aquisições em virtude de embaraços de documentação:
A Dataprev atua diretamente com a Secretaria de Patrimônio da União, proprietária do imóvel sede
da Empresa, com vistas a sua aquisição ou doação.
Edifício Sede – Distrito Federal
Endereço do imóvel: SAS – Quadra 1 – Blocos “E” e “F”
Situação: Pendente
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2.3.2 Execução Física das Ações
O Quadro A.2.2 - Execução Física das ações realizadas pela Dataprev foi adaptado à realidade da
empresa.
Quadro A.2.2 - Execução Física das Ações Realizadas pela Dataprev
Execução
Física
Meta

Execução Financeira

Função

Subfunção

Programa

Ação

Prioridade

Unidade
de
Medida

Prevista

Realizada

2
0
1
1

Prevista

Realizada

09

126

0087

4117

Atividade

–

N/A

–

–

–

97.881.598

57.279.052

57.279.052

09

122

0807

4101

Atividade

–

N/A

–

–

–

7.000.000

5.900.076

5.900.076

09

122

0807

4102

Atividade

–

N/A

–

–

–

7.000.000

617.616

04

122

0807

123-C

Projeto

–

N/A

–

–

–

Tipo da
Ação
P/A/O

Meta

0

0

Para 2011

617.616
0

Fonte: Divisão de Orçamento – DIOR

2.4 Desempenho Orçamentário e Financeiro
As informações que demonstram o desempenho orçamentário e financeiro da Dataprev no exercício
de 2011, foram ajustadas às especificidades da Dataprev, de acordo com os moldes do Programa de
Dispêndios Globais aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (PDG/DEST). Seguem os formatos e conteúdos do que foi apresentado no Relatório de
Gestão de 2010, segundo orientação da CGU – SECEX-RJ constantes em ata de reuniões.

2.4.1 Programação Orçamentária das Despesas
Quadro A.2.3 – Identificação das Unidades Orçamentárias
Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Código SIAFI da
UGO

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev

33202

57280

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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2.4.1.1 Programação das Despesas Correntes
Quadro A.2.4 - Programação de Despesas Correntes
Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesas Correntes

Origem dos Créditos
Orçamentários

1 – Pessoal e Encargos
Sociais

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3- Outras Despesas
Correntes

Exercícios

Exercícios

Exercícios

2011

LOA

Dotação proposta pela UO
PLOA

-

453.298.351 399.449.075

Suplementares
CRÉDITOS

418.000.000 423.606.959
-

LOA

2010

Especiais

Extraordinários

2011

2010

-

-

-

-

-

-

2011

2010

163.101.530 361.714.200
-

-

166.267.536 406.713.044

-

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

453.298.351 399.449.075

166.267.536 406.713.044

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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2.4.1.2 Programação de Despesas Capital
Quadro A.2.5 - Programação de Despesas Capital
Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesa de Capital
Origem dos Créditos
Orçamentários

4 – Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

6- Amortização da
Dívida

Exercícios

Exercícios

Exercícios

2011

CRÉDITOS

LOA

Dotação proposta pela UO

-

PLOA

2011

2010

2011

2010

-

-

-

-

80.000.000
-

LOA

70.000.000

80.000.000

-

-

-

-

Suplementares

52.881.598

101.149.797(*)

-

-

-

-

Especiais

Extraordinários

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Créditos Cancelados
Outras Operações
Total
(*)

70.000.000

2010

122.881.598 181.149.797

Suplementacao de R$93.149.797 para Aquisicao de Equipamentos de TI e R$8.000.000 para Aquisicao de Imoveis.

Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR
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2.4.1.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência
Quadro A.2.6 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência
Valores em R$ 1,00
Despesas Correntes

Despesas de Capital

9 – Reserva de
Contingência

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Origem dos Créditos
Orçamentários

2011

LOA

Dotação proposta pela UO
PLOA

CRÉDITOS

-

950.383.063 806.162.119

Suplementares
Especiais

Extraordinários

2011

2010

2011

2010

80.000.000

-

-

-

-

-

-

-

80.000.000

-

-

853.858.546 785.321.159 70.000.000
-

LOA

2010

-

-

52.881.598

101.149.797

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.415.507(*)

-

-

-

-

-

Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

950.383.063 806.162.119 129.297.105 181.149.797

(*)
Referente a Dividendos.
Fonte: Divisão de Orçamento - DIOR

2.4.1.4 Reserva de Contingência e Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Quadro A.2.7 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Não se aplica.
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2.4.2 Execução Orçamentária das Despesas
2.4.2.1 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos Originários da UJ
Quadro A.2.8 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ
Não se aplica
Quadro A.2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos
Originários da UJ
Despesa
Empenhada

Despesa
Liquidada

RP não
processados

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

1 – Despesas de Pessoal

-

-

-

-

-

-

403.331.013

382.631.750

241100 - Salario Base

-

-

-

-

-

-

153.637.657

142.391.303

241600 – Encargos Sociais

-

-

-

-

-

-

130.370.083

139.308.572

241790 – Demais Despesas com
Pessoal e Encargos Sociais

-

-

-

-

-

-

31.104.265

28.299.659

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

-

-

-

-

-

-

881.028.853

726.960.968

245100 – Tributos Vinculados a
Receita

-

-

-

-

-

-

147.335.652

100.193.256

249210 – Equipamentos de PD

-

-

-

-

-

-

66.591.080

61.157.744

249600 – Variacao Monetária de
Outras Obrigacoes

-

-

-

-

-

-

25.319.448

25.439.597

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

641.782.673

540.170.372

Grupos de Despesa

Valores Pagos

88.219.008

72.632.216

*Utilizadas rubricas DEST – a Dataprev não tem rubricas da Lei 4320. Valores contabilizados.
Fonte:Divisão de Orçamento - DIOR
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Quadro A.2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos
Originários Da UJ
Despesa
Empenhada

Grupos de Despesa

Despesa
Liquidada

RP não
processados

Valores Pagos

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

4 – Investimentos

-

-

-

-

-

-

63.796.744

110.662.847

Manutencao e Adequacao da
Infraestrutura de TI para a
Previdencia Social

-

-

-

-

-

-

57.279.052

96.129.663

Aquisicao de Imoveis para
Instancias Regionais

-

-

-

-

-

-

0

0

Manutencao e Adequacao de
Bens Imoveis

-

-

-

-

-

-

5.900.076

3.475.278

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

617.616

11.057.906

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

-

-

-

-

-

-

-

-

*Utilizadas rubricas DEST – a Dataprev não tem rubricas da Lei 4320. Valores contabilizados.
Fonte:Divisão de Orçamento - DIOR

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
86

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
2.4.2.2 Execução Orçamentária dos Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por
Movimentação
Não se aplica

Quadro A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos
Recebidos por Movimentação
Não se aplica

Quadro A.2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos
por movimentação
Não se aplica
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2.4.3 Indicadores Institucionais
2.4.3.1 Tempo Médio de Atendimento
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

TMA

SART - Sistema
de
Administração
de Recursos
Técnicos

Mensal

Anual

Hora

Tempo Médio de Atendimento

Meta para 2011

28 horas

Critério para meta

Inferior em 10% em relação à meta atingida em 2010.

Série Histórica
Comportamento esperado

2008

2009

2010

1,99 d.u

1,63 d.u

1,3 d.u

menor-melhor

Utilidade do Indicador
Analisar o tempo médio de atendimento compreendido entre a data e hora em que foi efetuado o chamado pelo cliente
e a data e hora em que o serviço solicitado foi concluído. Há a comparação com os anos anteriores para verificar a
resposta do processo aos novos procedimentos implantados.
Tipo de Indicador

Eficiência

Fórmula de Cálculo
O indicador Tempo Médio de Atendimento não considera os incidentes relativos a hardware, pois a solução desses
incidentes não está sob gestão direta da Dataprev, uma vez que a contratação de empresas terceirizadas para prestar
este atendimento é feita pelo cliente, cabendo à Dataprev apenas o registro e repasse da solicitação à empresa
contratada. O TMA tem o objetivo de retratar com mais clareza a capacidade de atendimento das Regionais. 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 período 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 e hora 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 efetuandose o somatório do tempo gasto para a solução destes. Sábados, domingos e feriados não são contabilizados.
Área Responsável pelo Cálculo

Superintendência de Atendimento - SUAT
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Figura XVI – Indicador TMA
TMA
Janeiro a Dezembro 2011
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2011:
A partir do ano de 2011, o TMA passou a ser medido em horas.
O tempo médio de atendimento em 2011 foi de 22,86 horas com 234.125 chamados.
O resultado alcançado foi além do previsto por conta de vários fatores relativos a implantação
gradual e a evolução do processo de atendimento definido na empresa.
Com a continuidade deste processo, na Central de Serviços e nos Núcleos de Especialização, o grau
de conhecimento e resolutividade nas Unidades Regionais vêm aumentando consideravelmente,
com o respectivo reflexo na queda do TMA.
Outra situação foi a integração entre a Central de Serviços e outras áreas técnicas, que permitiu a
criação de Acordos de Níveis Operacionais (ANO), facilitando o controle do tempo de solução e,
consequentemente, propiciando a redução do Tempo Médio de Atendimento.
A continuidade do processo de transferência do poder de atendimento para a Central de Serviços de
algumas atividades que antes eram solucionadas em outras áreas também colaborou para o resultado
obtido.
Especificamente no mês de Mar/2011, devido a esforços para a redução do total de chamados
represados, houve um aumento no Tempo Médio de Atendimento (TMA).
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2.4.3.2 Indicador de Solução na Central de Serviços
Nome do Indicador

Índice de solução na Central de
Serviços

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

ISCS

SART- Sistema
de
Administração
de Recursos
Técnicos

Mensal

Anual

Percentagem

Meta para 2011

52,63%

Critério para meta

Superior em 5% à meta alcançada em 2010
2008

2009

2010

13,79

34,97

50,12

Série Histórica
Comportamento esperado

maior-melhor

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
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Figura XVII – Indicador ISCS
ISCS
Janeiro a Dezembro 2011
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2011:
A Solução na Central de Serviços em 2011 foi de 59,97%.
Este resultado também superou o previsto em função da aceleração do processo de transferência da
responsabilidade da solução de várias áreas técnicas para a Central de Serviços.
Novas atividades incorporadas ao escopo de serviços executados na Central de Serviços foram:
criação de contas de correio e domínio, liberação de usercode, criação de contas de correio e
domínio de Brasília e gestão do nível de acesso da Internet na Dataprev.
A continuidade da adoção de ações para melhoria da forma de trabalho na Central de Serviços
também colaborou para o resultado.
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2.4.3.3 Indicador de Realização Contratual
Nome do Indicador

Sigla do indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Índice de Realização
Contratual

IRC

Coordenação Geral de
Contratos com Clientes

Mensal

Anual

Percentagem

Meta para 2011

95,00%
A meta estabelecida para o exercício de 2011 tem a pretensão de superar em 2,69% o
resultado acumulado do exercício anterior que foi de 92,31%.

Critério para meta

A Dataprev teve seus contratos revistos e renovados no final de 2010, com reavaliações nos
serviços disponibilizados em contrato que projetam melhor
desempenho deste indicador.
Importante ressaltar que a Dataprev está implementando, de forma gradativa, os
Acordos de Nível de Serviço nos seus contratos de prestação de serviços e, apesar do esforço
para minimizar estes eventos, este é um risco real e cujo impacto financeiro não pode ser
preciso, visto que sua aplicabilidade está relacionada as eventuais paradas no ambiente
produtivo que, previamente, não são possíveis prever e mensurar.

Série Histórica
Comportamento
esperado

2008

2009

2010

-

100,40%

92,31%

maior-melhor

Utilidade do Indicador
O IRC indica a expectativa de realização dos contratos, obtida através da razão entre o valor da projeção de realização
contratual, conforme o executado, e o valor estimado dos contratos.
Tipo de Indicador

Efetividade

Fórmula de Cálculo
IRC Anual = RC / PC
onde:
RC = Valor total de realização contratual no ano, baseada nos RAS.
PC = Valor total previsto para realização contratual no ano.
Método de Aferição do Indicador
Os valores previstos para faturamento dos serviços prestados pela Dataprev, para todos os seus clientes,
são somados e projetados por mês. Este cálculo define os valores mensais previstos para realização
contratual.
Mensalmente, é realizada a apuração dos valores dos serviços prestados em todos os contratos,
mediante emissão dos RAS (Relatórios de Aprovação de Serviços). As informações são repassadas
pelas áreas da Empresa responsáveis pela prestação dos serviços, conforme períodos definidos nos
Contratos.
Caso o cliente formalize a supressão ou acréscimo de instrumentos contratuais, o cálculo deverá ser
revisto de forma a refletir as referidas alterações.
Área Responsável pelo
Coordenação Geral de Contratos com Clientes - CGCC
Cálculo

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
92

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Figura XVIII – Indicador IRC
IRC
Janeiro a Dezembro 2011
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2011:
O resultado acumulado do IRC de 2011 foi de 100,40%.
O IRCs parciais demonstram evolução equilibrada do índice, que apresentou resultados acima da
meta de 95% estabelecida pela Dataprev (Resolução nº 3090/2011) a partir da competência de
fevereiro, conforme o aumento gradativo dos resultados mensais apresentados pelos contratos:
- O Contrato INSS nº 71/2010 apresentou resultados abaixo da média mensal estimada nas
competências de janeiro a maio, julho e novembro, ultrapassando a referida média em junho, agosto
a outubro e dezembro.
- Os resultados do Contrato RFB nº 01/2009 - 2º Termo Aditivo - ficaram abaixo da média mensal
estimada nas competências de janeiro a maio, ultrapassando a referida média em junho e julho.
- O Contrato RFB nº 55/2011 ficou abaixo do esperado em todas as competências.
- O Contrato MPOG nº 07/2010, aditivado em fevereiro de 2011, não apresentou faturamento dos
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serviços de janeiro e fevereiro. A partir de março este contrato passou a executar 100% dos serviços
previstos em todas as competências.
- O Contrato MTE nº 05/2007 - 2º Termo Aditivo - executou 100% dos serviços previstos em todas
as competências analisadas.
- O Contrato MPS nº 39/2008 - 2º e 3º Termos Aditivos – com exceção de outubro, apresentou
resultados abaixo do esperado em todas as competências apuradas.
- O Contrato MPS nº 049/2011 obteve resultado pouco acima do estimado.
- Os resultados do Contrato PREVIC nº 11/2010 (básico e 1º Aditivo) ficaram acima da média
mensal estimada somente em julho.
- Os contratos de identificação de óbitos apresentaram resultados acima da média mensal estimada
durante todo o período, com exceção das competências de julho e outubro a dezembro.
- O Contrato MTE nº 25/2011, cuja natureza dos serviços contratados é eventual, apresentou
execução de serviços apenas em dezembro.
- Na competência de janeiro os contratos de empréstimos consignados apresentaram execução
abaixo do esperado. Entretanto, a partir de fevereiro os resultados ficaram acima da média mensal
estimada em todas as competências.
Em dezembro, com a assinatura do Contrato MPS nº 049/2011, houve aumento da previsão de
receitas da Dataprev.
Os contratos de identificação de óbitos, de empréstimos consignados, Contrato INSS 71/2010,
Contrato MPS nº 049/2011 e o Contrato RFB nº 01/2009 - 2º Termo Aditivo apresentaram
resultados acumulados acima do esperado para o período.
Os Contratos MTE nº 05/2007 - 2º Termo Aditivo e MPOG nº 07/2010 executaram 100% do
previsto.
Observou-se que os contratos MTE nº 25/2011, MPS nº 39/2008 – 2º e 3º Termos Aditivos, RFB nº
55/2011 e PREVIC nº 11/2010 – básico e 1º Termo Aditivo não conseguiram atingir os resultados
esperados para o período em análise.
O resultado total apresentado pela execução dos contratos ficou acima do valor total estimado para
o período.
Entretanto, o IRC-A obtido da execução dos contratos vigentes de janeiro a dezembro de 2011
(100,40%) superou a meta (95%) estabelecida pela Dataprev para o período, conforme Resolução nº
3090/11.
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2.4.3.4 Indicador de Desafios Conquistados
Nome do Indicador

Sigla do indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Indicador de Desafios
Conquistados1

IDC

Diretorias

Trimestral

Anual

Percentagem

Meta para 2011

40

Critério para meta

Alcançar 100% dos desafios das áreas meio, fim e atendimento.
2008

2009

-

-

Série Histórica
Comportamento esperado

2010
AF
25

AM
28

maior-melhor

Utilidade do Indicador
Mede o percentual de conquista dos desafios estratégicos previstos para a realização em cada trimestre. Os desafios
expressam objetivos claros, com facilidade de perceber se o mesmo foi conquistado ou não, possuem conexão direta
com a estratégia da Empresa e são definidos previamente pela Diretoria Executiva.
Tipo de Indicador

Execução

Fórmula de Cálculo
IDC = IDC trimestre 1 + IDC trimestre 2 + IDC trimestre 3 + IDC trimestre 4
IDC trimestre = [(p1*D1) + (p2*D2)+ … +(pn-1*Dn-1) + (pn*Dn)]/100
onde: n = quantidade de desafios definidos para o trimestre
pn = peso atribuído a relevância estratégia do n-ésimo desafio
Dn = valor atribuído à conquista do desafio. Recebe o valor 1 (um) quando o desafio é considerado conquistado e o
valor 0 (zero) quando não alcançado, não sendo possível atribuir valores intermediários
O valor máximo que pode ser alcançado no trimestre é 10 e o do ano 40.
Obs.: Para o IDC 2010 (área fim e área meio) não foram estabelecidos desafios para o 1º trimestre, portanto o valor
máximo para aquele ano foi 30.
Método de Aferição do Indicador
Para cada trimestre são estabelecidos desafios. É necessário o preenchimento da tabela do indicador que possui os
campos: peso (peso atribuído proporcionalmente a relevância estratégica do desafio), desafio (título que identifica o
desafio) e critério de apuração.
IDC-AF: Coordenação-Geral de Monitoramento e Integração e Coordenação-Geral
de Análise e Classificação de Demandas
Área Responsável pelo Cálculo
IDC-AM: Coordenação-Geral de Planejamento e Organização
IDC-AT: Superintendência de Atendimento

1

Indicador utilizado para medir desafios da área meio, da área fim, e desafios da área atendimento com início em 2011.
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Figura XIX – Indicador IDC
IDC (Área Fim - AF / Área Meio - AM / Atendimento - AT)
Janeiro a Dezembro 2011
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2011:
O IDC anualizado é aferido pela soma dos resultados dos quatros ciclos de apuração do ano.
O IDC-AF anual em 2011 ficou em 24,2 o que representa 60,5% da meta. O IDC-AM anual em
2011 ficou em 27 representando 67,5% da meta. O IDC-AT anual em 2011 ficou 27 o que
representa 67,5% da meta.
O IDC-AT com início em 2011, é utilizado no cálculo trimestral da Gratificação Variável por
Resultado (GVR) a partir de janeiro 2011.
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IDC-AF (Área Fim)
Resultado:
Desafios para o Primeiro Trimestre de 2011
D1 – Disponibilizar para homologação o Piloto Benefício por Incapacidade (BI).
D2 – Realizar a implantação completa do EXPRESSO na DIT e na DRD.
D3 – Disponibilizar para implantação as Bases de Gestão do MTE: BG-SD, BG-PNQ, BGIMO e BG-CAGED.
D4 – Realizar a implantação do CNIS na baixa plataforma -substituição da Extrato V2 para
Extrato V3.
D5 – Disponibilizar em ambiente de produção o SICADI V4.
D6 - Disponibilizar em ambiente de produção o CNIS RPPS
D7 - Disponibilizar em ambiente de produção o STII – Sistema de Tratamento de Indícios e
Irregularidades (2a. Entrega).
D8 - Disponibilizar em ambiente de produção do Módulo de Busca de Processos com
Autenticação – CAJU
D9 – Realizar a migração completa do Movimento GFIP replicado na baixa
D10 - Reduzir em 10% (dez por cento) o registro de incidentes dos serviços sob ANS
(MTE/RFB/INSS/MPS), tendo como referência inicial o quarto trimestre de 2010.
D11 - Disponibilizar em ambiente de produção a Ordem de Serviço para
migração do INFORMAR1.
D12 – Disponibilizar em ambiente de produção da Ordem de Serviço do
INFGER.
Total Parcial do IDC-AF

Pesos

Resultado

1
0,5

Conquistado
Conquistado

1

Conquistado

1,5

Conquistado

1
0,5

Conquistado
-

0,5

Conquistado

0,5

Conquistado

1

-

1,5

Conquistado

0,5

Conquistado

0,5

8,0

Os desafios D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D10 e D11 foram alcançados plenamente durante o
trimestre. Os desafios D6, D9 e D12 não foram alcançados. O valor para o IDC-AM no trimestre é
igual a 8,0 (oito vírgula zero).
Desafios não Conquistados
Desafio D6: A homologação foi iniciada em 22/03 e, em função de divergências nos resultados
gerados pelo exportador, foi necessária nova execução.
Desafio D9: A migração não foi concluída no prazo, no final do trimestre estava processando agosto
de 2010.
Desafio D12: A OS não foi concluída no prazo estabelecido na meta.
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Comentários
Desafio D10: O desafio foi alcançado com o resultado de 2,14, representando uma redução de 18%
(dezoito por cento) em relação ao quatro trimestre de 2010.
IDC-AM (Área Meio)
Resultado:
Desafios para o Primeiro Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 – Capacitação dos usuários das URs no uso do sistema SGPe

2

Conquistado

D2 – Homologação da entrega do módulo 3 – registro de ponto do projeto SisGF

1

Conquistado

D3 – Homologação do módulo de Mapeamento de Competências do projeto SAF

1

Conquistado

D4 – Realização do Planejamento de Atividades no SAF

2

-

D5 – Implantação do modelo de atendimento do Protheus – Projeto Sigma

2

Conquistado

D6 - Homologação da entrega 1 – interface com o usuário do Projeto de Gestão Documental
do Processo de Compras

1

Conquistado

D7 - Homologação do Fluxo Rápido do SCDP

1

Conquistado

Total Parcial do IDC-AM

8,0

Os desafios D1, D2, D3, D5, D6 e D7 foram alcançados plenamente durante o trimestre. O desafio
D4 não foi alcançado. O valor para o IDC-AM no trimestre é igual a 8,0 (oito vírgula zero).
Desafios não Conquistados
Desafio D4: O Desafio D4 foi cancelado. Não foi realizado o planejamento de atividade no SAF,
em razão de decisão da Diretora Executiva da Dataprev.
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IDC-AT (Atendimento)
Resultado:
Desafios para o Primeiro Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 – Alcançar o resultado trimestral de 52% no Índice de Solução na Central de Serviços –
ISCS.

2

Conquistado

D2 – Rever a Matriz de Responsabilidade e revisar 100% das Orientações Técnicas já
existentes, para todos os objetos atendidos pela Dataprev

1

Conquistado

D3 – Reduzir em 20% (vinte por cento) a Idade Média dos Chamados não concluídos –
IMC, tendo como referência inicial dezembro de 2010.

2

-

D4 – Finalizar a implementação dos seguintes Núcleos de Especialização:
Grupo 7 (parte) – SGPe
Grupo 12 – SIGMA/Protheus – Suprimentos
Grupo 13 – SIGMA/Protheus - Financeiro

1

Conquistado

D5 – Reduzir em 10% (dez por cento) o Tempo Médio de Atendimento (TMA) para os
chamados do CNIS, tendo como referência inicial o valor apurado no ano de 2010.

1

Conquistado

D6 - Cumprir o ANS, contratual, para os serviços de Criação de Contas Correio Eletrônico
e Reiniciação de Senhas de Domínio

2

Conquistado

D7 - Resolver 100% (cem por cento) das 69 (sessenta e nove) pendências sob
responsabilidade da SUAT, suas Coordenações e das Unidades Regionais, constantes do
Caderno de Auditoria – SUAT, de Dez/2010.

1

Conquistado

Total Parcial do IDC-AT

8,0

Os desafios D1, D2, D4, D5, D6 e D7 foram alcançados plenamente durante o trimestre. O desafio
D3 não foi alcançado. O valor para o IDC-AT no trimestre é igual a 8,0 (oito vírgula zero).
Desafios não Conquistados
Desafio D3: Trata-se de um indicador novo, sujeito a atuação de várias áreas técnicas da empresa,
na própria SUAT, DIT e DRD. Um dos fatores que influencia significativamente o resultado são os
chamados abertos devido inconsistências nos sistemas, onde um mesmo problema pode gerar
dezenas de chamados com alto tempo de solução.
Valor em 31/12/2010: 6,48 dias úteis
Valor em 31/03/2011: 6,09 dias úteis
Variação: 6,02 % de redução.
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Comentários
Desafio D1: A fórmula adotada para cálculo da média foi :
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
O resultado apurado para o ISCS no trimestre foi de 55,11%, que encontra-se dentro do esperado.
Os seguintes fatores influenciaram o resultado: a continuidade das ações adotadas para a melhora da
forma de trabalho na Central de Serviços e a diminuição das requisições de instalação de
equipamentos, que não podem ser solucionados na central. Com isto o percentual de chamados com
possibilidade de solução na central aumentou.
Desafio D2: Foram definidos quatorze quesitos de informações: numeração, nome do serviço do
atendido, entidade do cliente, usuários solicitantes, área responsável pelo suporte de 2º nível, área
responsável pelo suporte de 3º nível, área responsável pelo suporte de infraestrutura, instrumento
regulador, formalização dos procedimentos técnicos, objetivo do serviço, interdependência com
outros serviços, detalhes técnicos, requisitos mínimos do sistema e motivos da solicitação - forma
da solicitação, forma de atendimento, forma de resposta, ANS e usuário autorizado. Vale lembrar
que nem todos os serviços atendidos possuem todas estas informações. Nestes casos, o ponto conta
como atendido.
Desafio D5: Neste trimestre houve um grande aumento nos chamados de indisponibilidade e
instabilidade do sistema. Estes chamados são de curta duração e fechados na própria central, a partir
da comunicação da DGSS, e influenciam a média, para menor.
Valor em 31/12/2010: 1,1 dias úteis
Valor em 31/03/2011: 0,76 dias úteis
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IDC-AF (Área Fim)
Resultado:
Desafios para o Segundo Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 - Disponibilizar o Piloto do Portal CNIS, em uma Agência da Previdência Social.
D2 – Disponibilizar, em ambiente de produção, o Piloto do LOAS.
D3 - Realizar a migração completa do Movimento GFIP.

1,0
1,0
1,0

Conquistado

D4 – Reduzir em 10%(dez porcento) o registro de incidentes dos serviços sob ANS
(MTE/RFB/INSS/MPS), tendo como referência inicial o primeiro trimestre de 2011

0,5

Conquistado

D5 - Implantar a ferramenta de ETL, em ambiente de produção, realizando um piloto na nova
solução.

0,5

Conquistado

D6 – Converter todo o código do mainframe MV2 – Ordens de Serviço 213, 215, 226, 228,
230 e 231.

1,5

Conquistado

D7 – Migrar o Sistema RETPREF ( Ordem de Serviço 201), piloto com paralelo em produção
na RFB .

1,0

-

D8 - Disponibilizar o COMPREV RI em ambiente de homologação – Ordem de Serviço 325

1,0

Conquistado

D9 – Disponibilizar, em ambiente de produção, o CAND V4

1,0

Conquistado

D10 - Expandir as soluções de Seguro Desemprego (SD) e Intermediação de Mão de Obra
(IMO) para mais 7 estados brasileiros.

1,0

Conquistado

D11 - Reduzir em 70% as demandas com status de "Aguardando Aceite", "Não Iniciada" e
"Aguardando Homologação" e Reduzir em 30% aquelas com status "Em Andamento".

0,5

Conquistado

Total Parcial do IDC-AF

7,0

Os desafios D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10 e D11 foram alcançados plenamente durante o trimestre.
Os desafios D2 e D7 não foram alcançados. O valor para o IDC-AM no trimestre é igual a 7,0 (sete
vírgula zero).
Desafios não Conquistados
Desafio D1: O piloto do Portal CNIS foi disponibilizado apenas em uma Agência Virtual.
Desafio D2: O INSS não concluiu a homologação do LOAS, embora o produto esteja completo e
sem erros impeditivos desde o primeiro trimestre de 2011. A instabilidade no ambiente de
homologação e a retenção orçamentária do INSS são fatores que contribuíram para este quadro de
atraso. É necessário ressaltar que o cumprimento desta meta também exige que o Portal CNIS esteja
implantado na agência piloto.
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Desafio D7: Meta prejudicada em função de atraso na homologação do SAA/RFB
IDC-AM (Área Meio)
Resultado:
Desafios para o Segundo Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 – Formatar o pacote de produtos de comunicação voltados para a gestão de mudança.

1,0

Conquistado

D2 – Migrar os conteúdos das páginas descentralizadas (www-pessoas, www-dit, www-drd,
www-portaladm e www-urxx) para o Portal Corporativo DTPnet.

1,0

Conquistado

D3 – Concluir a revisão jurídica do Manual de Compras (otimização do fluxo)

1,0

Conquistado

D4 – Realizar a prova do concurso público 2011

1,0

Conquistado

D5 – Processar SGPe/GRH em paralelo por três meses

1,0

Conquistado

D6 – Homologar incremento 4 do SisGF

1,0

Conquistado

D7 – Concluir o projeto de modernização dos elevadores da URPB

1,0

Conquistado

D8 – Concluir o projeto de reforma dos ambientes internos de Brasília

1,0

Conquistado

D9 – Concluir o processo de operação assistida e a transição do suporte da Totvs para a
Dataprev

1,0

-

D10 – Definir e implantar o processo de geração e utilização de informações estruturadas
no SIGMA.

1,0

-

Total Parcial do IDC-AM

8,0

Os desafios D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8 foram alcançados plenamente durante o trimestre. Os
desafios D9 e D10 não foram alcançados. O valor para o IDC-AM no trimestre é igual a 8,0 (oito
vírgula zero).
Desafios não Conquistados
Desafio D9: Foi prorrogado o período da operação assistida para término em 30/08/2011. O prazo
de implantação muito curto levou a adoção de estratégias para cumprimento das ações essenciais,
com foco na operação em 03/01/11, o que acarretou num numero maior de pendências para o
período de operação assistida e para a plena utilização dos recursos do sistema. Atualmente
encontra-se com 75% concluído.
Desafio D10: Modelo definido foi apresentado a DFS em 17/06/11 e na sequência foi iniciado o
processo de implantação. Solicitamos alteração no prazo de conclusão da ação para 30/12/11 devido
análise mais detalhada para a implantação, onde identificamos um grau de complexidade maior do
que esperávamos. Além de constatarmos que o volume de atividades a serem executadas é superior
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ao estimado anteriormente.
IDC-AT (Atendimento)
Resultado:
Desafios para o Segundo Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 – Atingir, no Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS, o resultado trimestral de
55%.

2,0

Conquistado

D2 – Cumprir o ANS contratual para serviços de Criação de Contas Correio Eletrônico e
Reiniciação de Senhas de Domínio

2,0

-

D3 – Atingir, no indicador de Idade Média dos Chamados não concluídos – IMC, o
resultado de 5,78 dias úteis em 30/06/2011.

1,0

Conquistado

D4 - Resolver 100% dos apontamentos pendentes, com prazo vencendo até 24/06/2011, sob
responsabilidade da SUAT, suas Coordenações e das Unidades Regionais, constantes do
Caderno de Auditoria – SUAT, de MAR/2011.

1,0

Conquistado

D5 – Implementar os seguintes Núcleos de Especialização:
Grupo 6 (parte) – SIPPS; Grupo 10 (parte) – SIBE (LOAS)

1,0

Conquistado

D6 - Efetuar a migração das caixas de correio do Exchange para o Expresso dos
funcionários da Dataprev lotados nas seguintes áreas:
- SUAT e Unidades Regionais = 100%; - DPE = 90%; - DFS = 90%

1,0

Conquistado

D7 - Atingir, no Índice de Demanda Atendida – IDA, o resultado trimestral de 100 %.

1,0

Conquistado

D8 – Concluir o levantamento de bens alienáveis em todas as Unidades Regionais de porte
AeB

1,0

Conquistado

Total Parcial do IDC-AT

8,0

Os desafios D1, D3, D4, D5, D6, D7 e D8 foram alcançados plenamente durante o trimestre. O
desafio D2 não foi alcançado. O valor para o IDC-AT no trimestre é igual a 8,0 (oito vírgula zero).
Desafios não Conquistados
Desafio D2: Falha no acompanhamento dos chamados abertos para serviços cobertos
contratualmente por ANS. Todos os chamados atendidos fora do prazo tiveram como origem a
Divisão de Desenvolvimento e Administração de Redes do MPS, em Brasília.
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IDC-AF (Área Fim)
Resultado:
Desafios para o Terceiro Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 – Concluir a fase de testes das Ordens de Serviço de Arrecadação:
OS 208 - CND,
OS 209 - GFIP,
OS 210 - Recolhimento,
OS 211 - ARPA,
OS 216 - Cadastro e
OS 229 – CND COMP

1,0

-

D2 – Concluir a a fase de testes das Ordens de Serviço de Cobrança:
OS 213 - SICOB Atualização,
OS 214 - DIVIDA Consulta,
OS 215 - DIVIDA Atualização,
OS 226 - SICOB Comp,
OS 230 - DIVIDA Comp e
OS 231 - SICOB DIVIDA Comp

1,0

-

0,5

-

1,0

*Conquistado

0,5

Conquistado

0,5

-

1,0
0,5

-

0,5

Conquistado

1,0

Conquistado

1,0
0,5
1,0

Conquistado
Conquistado

D3 – Concluir a fase de testes das Ordens de Serviço de Informações Gerenciais:
OS 223 - Informar 2
OS 225 - Informar 3
OS 227 - Informar 4
D4 – Implantar o LOAS em uma Agência da Previdência Social.
D5 – Apropriação das horas trabalhadas no CLARITY em 75% dos centros de custo diretos
da DRD.
D6 – Reduzir em 10%(dez porcento) o registro de incidentes dos serviços sob ANS
(MTE/RFB/INSS/MPS), tendo como referência inicial o segundo trimestre de 2011.
D7 -Implantar a ferramenta de OLAP, em ambiente de produção
D8 – Disponibilizar o COMPREV RI em ambiente de produção – Ordem de Serviço 325
D9 – Implantar em ambiente de desenvolvimento e produção a ferramenta Alfresco para
GED.
D10 – Alcançar, no processo de expansão do Portal MTE Mais Emprego, todos os 27
estados da federação.
D11 – Implantar a versão 3.5 da Extrato
D12 – Expandir o CNISPF para 80% do território nacional.
D13 – Concluir a migração da GFIP e Reclamatória Trabalhista.
Total Parcial do IDC-AF

4,5

Os desafios D5, D9, D10, D12 e D13 foram alcançados plenamente durante o trimestre. Os desafios
D1, D2, D3, D6, D7, D8 e D11 não foram alcançados. O valor para o IDC-AF no trimestre é igual
a 4,5 (quatro vírgula cinco).
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Desafios não Conquistados
Desafios D1, D2 e D3: A etapa de testes do MV2 atingiu 72,60% de progresso em 30/09/2011 e, no
cronograma atualizado do projeto, o final da etapa de testes foi prorrogado para 31/12/2011.
Restaram 482 registros de erros (mantis) em aberto aguardando solução da BRICON de um total de
3.363 encontrados até o final do trimestre nos sistemas MV2 migrados.
Desafio D6: O registro de incidentes dos serviços sob ANS (MTE/RFB/INSS/MPS) tendo como
referência inicial o segundo trimestre de 2011 não foi cumprida para o terceiro trimestre de 2011.
Porcentagem de aumento de incidentes em relação ao trimestre anterior: 47,3%.
Tabela XVII - Apuração de Incidentes - 3º Trimestre / 2011
Quantidade de serviços com
Acompanhamento de ANS

Cliente

Julho

Agosto

Quantidade de Incidentes

Setembro

Indicador

Julho

Agosto

Setembro

Atendido
Acumulado

Esperado
(Trimestre)

Resultado
Trimestre
Anterior

INSS

21

21

21

6

21

49

3,62

2,14

2,38

MPS

11

11

11

1

3

1

0,45

0,33

0,36

MTE

6

6

6

8

2

0

1,67

6,90

7,67

RFB
Total

61
99

61
99

61
99

1
16

44
70

45
95

1,48
1,83

0,43
1,12

0,48
1,24

Observações:
•

•

O novo contrato da RFB (RFB/COPOL 55/2011) prevê uma categorização dos serviços em
CAT01 (Sistemas de processamento on-line) e CAT02 (Sistemas de processamento Batch),
definindo como ANS de disponibilidade o acompanhamento dos serviços de CAT01.
O quantitativo de serviços da RFB para cálculo deste indicador considera apenas os sistemas
que foram categorizados como CAT01, em conformidade com as informações do DERC do
dia 04/08/2011.

Desafio D7: A ARP foi assinada pela Dataprev em 08/09/2011 e o primeiro pedido em 14/09/2011.
Com isto, o planejamento da instalação e da capacitação só foi iniciado em 19/09/2011.
Desafio D8: A fase de homologação foi concluída com sucesso porém a implantação não foi
conclusiva devido a dois fatores: preparação do ambiente de produção e a base de dados não foi
totalmente transferida ficando ausente algumas validações.
Desafio D11: A versão não foi implantada porque não foi concluída a etapa de homologação
interna.
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Comentários
*Por determinação da Lei SUAS, houve solicitação de implementação de novas regras de
composição do grupo familiar, alterando requisitos de sistema. Estas demandas extras levaram a
mudança no escopo do projeto e impactaram no cronograma.
O fato de não ter implantado o LOAS conforme descrito na meta, extrapolou a gestão técnica e o
esforço das equipes da Dataprev alocadas no projeto.

IDC-AM (Área Meio)
Resultado:
Desafios para o Terceiro Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 – Concluir a revisão jurídica das normas internas da DPE

1,0

-

D2 – Concluir as auditorias nos sistemas CNIS, Protheus e SGPe

2,0

Conquistado

D3 - Realizar o piloto do SisGF nas Unidades de Goiás, São Paulo e Ceará

1,5

Conquistado

D4 - Realizar os planos de ação de Gestão de Mudanças para os pilotos do SisGF

1,0

Conquistado

D5 - Ambientar e capacitar seis jovens aprendizes no Projeto Piloto de Inclusão Digital da
URRS

0,5

Conquistado

D6 - Implantar o Outsourcing de Impressão em TODAS as instalações da Dataprev

1,0

Conquistado

D7 – Implantar o Módulo Sistema de Manutenção de Ativos do Protheus

1,0

Conquistado

D8 - Contratar as obras de modernização dos elevadores da URPB

1,0

-

D9 - Reduzir em 50% as pendências pelo www-sartweb para chamados relacionados a
procedimentos e correções do PROTHEUS

1,0

Conquistado

Total Parcial do IDC-AM

8,0

Os desafios D2, D3, D4, D5, D6 e D7 foram alcançados plenamente durante o trimestre. Os
desafios D1 e D8 não foram alcançados. O valor para o IDC-AM no trimestre é igual a 8,0 (oito
vírgula zero).
Desafios não Conquistados
Desafio D1: A revisão jurídica das normas da Diretoria de Pessoas – DPE não foi concluída até a
data de 30/09/2011.
Desafio D8: Em razão da ausência de empresas habilitadas na licitação.
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IDC-AT (Atendimento)
Resultado:
Desafios para o Terceiro Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 - Alcançar o Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS de 59 %, no trimestre

2,0

Conquistado

D2 - Atingir o índice de 92 %, para os chamados solucionados na Central de Serviços em
até 24 horas.

1,0

-

D3 - Atingir o percentual máximo de 3 %, para os chamados repassados pela Central de
Serviços, para o 2º nível, após 24 horas.

1,0

-

D4 - Atingir no indicador de Idade Média dos Chamados não concluídos – IMC, o índice de
4 dias úteis em 30/09/2011.

1,0

D5 - Implementação dos Núcleos de Especialização: Grupo 9 – SAA.

1,0

Conquistado

D6 - Atingir, no Índice de Demanda Atendida – IDA, o percentual de 100%.

1,0

-

D7 - Cumprimento do ANS contratual, para serviços de Criação de Contas correio
eletrônico e reiniciação de senhas de domínio.

2,0

Conquistado

D8 – Resolução de 100% dos apontamentos pendentes, com prazo vencendo até
30/09/2011, sob responsabilidade da SUAT, suas Coordenações e das Unidades Regionais,
constantes do Caderno de Auditoria – SUAT, de JUN/2011.

1,0

Conquistado

Total Parcial do IDC-AT

-

6,0

Os desafios D1, D5, D7 e D8 foram alcançados plenamente durante o trimestre. Os desafios D2,
D3, D4 e D6 não foram alcançados. O valor para o IDC-AT no trimestre é igual a 6,0 (seis vírgula
zero).
Desafios não Alcançados
Desafio D2: ISCS até 24h – Este indicador reflete o percentual de chamados atendidos pela Central
de Serviços em menos de 24 hs, em relação ao total por ela atendido.
Previsto: 92%
Realizado: 90,28%
O ISCS foi fortemente impactado pelo acúmulo de chamados para os sistemas do MTE no período.
A maioria destes chamados se referia a inconsistência nos sistemas e não foram repassados para os
demais níveis de atendimento, uma vez que, pela sistemática estabelecida, apenas um registro para
cada tipo de problema é repassado e os demais aguardam a solução para serem fechados.
Neste caso, foram registrados 571 chamados nesta situação. Como a solução demorou mais de 24hs,
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todos os chamados que não foram repassados e foram fechados pela central influenciaram
negativamente o resultado do indicador.
Em outra situação, percebeu-se que em uma quantidade de chamados é necessário entrar em contato
com o usuário e o mesmo não é localizado. No dia posterior, quando da localização, o atendimento
é concluído, porém com mais de 24hs, prejudicando assim o indicador.
Este foi o primeiro trimestre em que este indicador foi utilizado, as rotinas operacionais de controle
não foram ágeis o suficiente para identificar a situação a tempo de uma correção ainda dentro do
trimestre. Serão feitas as adequações para o próximo trimestre.
Desafio D3: Repasse após 24hs - Este indicador reflete o percentual de chamados encaminhados
para o segundo nível de atendimento com mais de 24 hs após a abertura, em relação ao total de
chamados repassados.
Previsto: 3%
Realizado: 4,78%
Observamos que em uma quantidade de chamados é necessário que o atendente entre em contato
com o usuário para obtenção de detalhes sobre o problema relatado e, em alguns casos, o mesmo
não é localizado imediatamente. Quando o usuário é finalmente contatado e verifica-se que o
assunto deve ser tratado por outro nível de atendimento, o chamado é repassado, mas quase sempre
já se passaram mais de 24 horas entre o registro da ocorrência e o repasse, impactando
negativamente o resultado do indicador. São situações de difícil mensuração pois só se verifica o
fato após a leitura do campo “observação” no respectivo registro do chamado no SART.
Por outro lado, este foi o primeiro trimestre que este indicador foi utilizado, as rotinas operacionais
de controle não foram ágeis o suficiente para identificar a situação a tempo de uma correção ainda
dentro do trimestre. Serão feitas as adequações para o próximo trimestre.
Desafio D4: IMC - Este indicador reflete, em média, a quantos dias os chamados pendentes no
último dia do trimestre estão aguardando solução.
Previsto: 4 dias úteis (DU)
Resultado: 6,59 dias úteis (DU)
A tabela abaixo mostra a diferença da situação analisada no último dia do segundo e do terceiro
trimestres.
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Tabela XVIII – Idade média dos chamados
IMC - Idade Média dos Chamados
% 1 A 2 DU % 2 a 3 DU % 3 A 4 DU
TRIM TOTAL Até 1 DU
2º
581
222
38,21
110
18,93
87
14,97
40
3º
616
299
48,54
74
12,01
36
5,84
29

%
6,88
4,71

> 4 DU %
122
21,00
179
29,06

Observamos que o aumento da idade média dos chamados de 4,41 dias úteis para 6,59 dias úteis foi
provocado, principalmente, pelo aumento no número de chamados com tempo de solução superior a
4 dias úteis. Além do aumento quantitativo, houve também um aumento na média do tempo de
espera pela solução, em relação ao trimestre anterior, conforme abaixo demonstrado:
Tabela XIX – Idade média dos chamados acima de 4 DU
IMC - Idade Média dos Chamados acima de 4 DU.
Dias Úteis
TRIM TOTAL
2º
122
13,71
3º
179
22,8

O principal motivador desta situação foram os sistemas do MTE, principalmente o IMO.
Tabela XX – Idade média dos chamados de inconsistência do MTE acima de 4 DU
IMC - Idade Média dos Chamados de Inconsistência do
MTE acima de 4 DU.
Total de Chamados
Dias Úteis
TRIM
2º
50
13,1
3º
92
25,42

A solução destes chamados depende do terceiro nível de atendimento e normalmente se dá a partir
do desenvolvimento e implementação de uma nova versão do sistema afetado.
Desafio D6: IDA – Este indicador reflete o percentual de chamados recebidos em relação aos
chamados solucionados no trimestre pelos três níveis de atendimento.
Previsão: 100%
Realizado: 99,66%
Neste trimestre observamos um aumento no número de chamados pendentes de solução, em
especial os que se referiam aos sistemas do MTE, no final do período de apuração. Além disso,
estes chamados dependiam do desenvolvimento e implantação de novas versões dos sistemas, o que
resultou em prazos maiores para sua solução. Número maior de chamados pendentes e prazos
maiores para solução resultaram em uma diminuição no índice de solução das demandas,
acarretando o não alcance da meta no período.
Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
109

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
IDC-AF (Área Fim)
Resultado:
Desafios para o Quarto Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 - Concluir a fase de teste da Ordem de Serviço nº 208 - CND e nº 229 – CND COMP

0,4

-

D2 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 209 – GFIP
D3 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 210 - Recolhimento
D4 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 211 - ARPA
D5 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 216 - Cadastro
D6 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 214 – DIVIDA Consulta
D7 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 227 – INFORMAR 4
D8 - Concluir a fase de testes da Ordem de Serviço nº 228 – INFORMAR 5
D9 - Implantar o piloto do SIBE BPC/LOAS, contemplando a lei 12.435/11 (nova lei do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS), em uma Agência da Previdência Social
D10 - Aumentar em 15% (quinze porcento) a quantidade de horas trabalhadas registradas no
timesheet do Clarity
D11 - Reduzir em 10%(dez porcento) o registro de incidentes dos serviços sob ANS
(MTE/RFB/INSS/MPS), tendo como referência inicial o terceiro trimestre de 2011
D12 Implantar os ambientes (desenvolvimento, homologação e produção) e capacitar as
equipes da Dataprev (desenvolvimento, administração do ambiente e produção) para
desenvolver e sustentar sistemas de informações gerenciais utilizando a nova ferramenta
OLAP (WebFocus)
D13 - Implantar a versão 3.5 da Extrato
D14 - Disponibilizar o RETPREF em ambiente de produção
D15 -Concluir a homologação do COMPREV RO
D16 - Implantar o módulo pescador artesanal no Seguro Desemprego

0,4
0,4
0,4
0,3
0,5
0,3
0,3

Conquistado
Conquistado
Conquistado
-

1,0

Conquistado

1,0

-

0,5

-

0,5

Conquistado

1,0
1,0
1,0
1,0

Conquistado
Conquistado

Total Parcial do IDC-AF

4,7

Os desafios D3, D6, D7, D9, D12, D14, e D16 foram atendidos. Os desafios D1, D2, D4, D5, D8,
D10, D11, D13 e D15 não foram alcançados. O valor para o IDC-AF no trimestre é igual a 4,7
(quatro vírgula sete).
Desafios não Alcançados
Desafio D1: A etapa de testes desta OS atingiu 98.85% de progresso em 31/12/2011.
Desafio D2: A etapa de testes desta OS atingiu 81,36% de progresso em 31/12/2011.
Desafio D4: A etapa de testes desta OS atingiu 62,50% de progresso em 31/12/2011.
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Desafio D5: A etapa de testes desta OS atingiu 79,23% de progresso em 31/12/2011.
Desafio D8: Testes funcionais concluídos. Falta testar HI e restart (não funcionais). Aguardando
retorno da fábrica.
Desafio D10: Não foi cumprido em função da greve dos trabalhadores. Não houve registro de horas
trabalhadas durante o período da greve.
Desafio D11: A meta estabelecida para o trimestre (índice máximo de 1,85) e o resultado obtido foi
de 2,16, ou seja, o Desafio não foi alcançado.
Tabela XXI - Índice de registro de incidentes dos serviços com acompanhamento de ANS
Quantidade de serviços com
Acompanhamento de ANS

Quantidade de Incidentes

Indicador

Novembro

Dezembro

Atendido
Acumulado

Esperado
(Trimestre)

Resultado
Trimestre
Anterior

17

4

13

1,62

3,26

3,62

8

23

11

3,82

0,41

0,45

6

33

12

2

7,83

4,80

5,33

61

61

35

9

47

1,49

1,33

1,48

99

99

93

48

73

2,16

1,85

2,05

Outubro

Novembro

Dezembro

Outubro

21

21

21

11

11

11

6

6

61
99

Observações:
•

•

O novo contrato da RFB (RFB/COPOL 55/2011) prevê uma categorização dos serviços em
CAT01 (Sistemas de processamento on-line) e CAT02 (Sistemas de processamento Batch),
definindo como ANS de disponibilidade o acompanhamento dos serviços de CAT01.
O quantitativo de serviços da RFB para cálculo deste indicador considera apenas os sistemas
que foram categorizados como CAT01, em conformidade com as informações do DERC do
dia 04/08/2011.

Porcentagem de aumento de incidentes em relação ao trimestre anterior: 5,4%.
Desafio D13: Foi concluído o processo de homologação interna. Porém o cliente só fará a
homologação final acessando as informações de produção (nos mesmos moldes da homologação da
versão 3.0 da extrato), o que não foi possível em função da indisponibilidade da nova versão no
ambiente de produção. A DIT está viabilizando um novo ambiente que fará acesso à base de
produção.
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Desafio D15: Em função do prazo reduzido para acerto dos erros apresentados na homologação. A
homologação será retomada em 23/01/2012 com previsão de término em 06/02/2012.
IDC-AM (Área Meio)
Resultado:
Desafios para o Quarto Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 – Implantar o Sistema CAJU em ambiente de produção

1,0

-

D2 – Definir e implantar a política de gestão de passivo trabalhista (incluindo gestão de
fluxo financeiro da execução)

1,0

-

D3 – Realizar consulta pública e otimizar o Termo de Referencia para contratação do
serviço de renovação da identidade visual da Dataprev

1,0

-

D4 – Rever 50% das normas com mais de 2 anos de vigência, tendo como referência inicial
a situação em 01/10/2011.

1,0

-

D5 – Elaborar metodologia de gestão de mudanças aplicada aos projetos de
desenvolvimento de software e disseminá-la junto as líderes de projeto das Unidades de
Desenvolvimento de Software, em inciativa piloto.

1,0

Concluído

D6 – Definir política de certificação da Dataprev.

1,0

Concluído

D7 – Concluir o planejamento de cursos EAD sobre o tema Segurança;

1,0

Concluído

D8 – Contratar Projeto de Reforma da nova sede da URCE/UDCE.

1,0

-

D9 - Contratar projeto de Reforma da sede da URPB/UDPB.

1,0

-

D10 - Realizar a Integração do SGPe com o sistema Protheus - contabilização da folha de
pagamento e provisionamentos dos encargos sociais e trabalhistas.

1,0

-

Total Parcial do IDC-AM

3,0

Os desafios D5, D6 e D7 foram atendidos. Os desafios D1, D2, D3, D4, D6 D8, D9 e D10 não
foram alcançados. O valor para o IDC-AM no trimestre é igual a 3,0 (três vírgula zero).
Desafios não Alcançados
Desafio D1: O Projeto CAJU encontra-se em fase de homologação pelos usuários.
Desafio D2: A política de gestão de passivo trabalhista foi definida, mas não foi implantada.
Desafio D3: O GT conseguiu executar a reunião da consulta pública e otimizar o TR, mas a
publicação do novo documento para finalização da consulta pública a partir da entrega das
propostas de preço pelos interessados não foi executada.
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Desafio D4 : O desafio estabelecido para o trimestre em rever 50% das normas com mais de 2 anos
de vigência não foi alcançado. A partir do levantamento dos instrumentos passíveis de revisão,
oitenta e três no total, foi identificado o grau de dificuldade da realização da tarefa e selecionados
aqueles que poderiam ser minutados previamente e encaminhados aos gestores para avaliação.
Foram minutadas vinte e quatro normas, aprovadas sete e revogados onze instrumentos de
procedimentos (IP). Entretanto, em virtude da greve no período e da impossibilidade de alguns
gestores analisarem as minutas e aprovarem as revisões das normas, a meta não foi alcançada.
Desafio D8 e D9: O material técnico foi produzido e disponibilizado para a contratação para os
projetos de reforma no Ceará e na Paraíba. A tramitação interna é a maior responsável pelo não
alcance dos desafios, especialmente com relação a pesquisa de mercado.
Desafio D10: Embora as "views" tenham sido concluídas, ainda não foram disponibilizados os
balancetes de agosto com os dados da folha de pagamento. Quanto aos relatórios resumo de
pagamento, o relatório recebido foi insuficiente para conciliação/conferência, necessitando de
outros relatórios. Portanto, como ainda não foi disponibilizado o conjunto das informações
completas (balancete integrado e devidamente conciliado/conferido), para a contabilidade continua
a pendência.
IDC-AT (Atendimento)
Resultado:
Desafios para o Quarto Trimestre de 2011

Pesos

Resultado

D1 -Atingir, no Índice de Solução na Central de Serviços – ISCS, o percentual de 59,5 %,
no trimestre.

2,0

Concluído

D2 – Atingir o índice de 92 %, para os chamados solucionados na Central de Serviços em
até 24 horas.

1,0

-

D3 - Atingir o percentual máximo de 3 %, para os chamados repassados pela Central de
Serviços, para o 2º nível, após 24 horas.

1,0

-

D4 - Atingir no indicador de Idade Média dos Chamados não concluídos – IMC, o índice de
4 dias úteis em 30/12/2011.

1,0

-

D5 – Implantar o domínio GOV em 75% das estações de trabalho da empresa.

1,0

-

D6 - Atingir, no Índice de Demanda Atendida – IDA, o percentual de 100%.

1,0

-

D7 - Cumprir o ANS contratual para serviços de criação de contas correio eletrônico e
reiniciação de senhas de domínio.

2,0

Concluído

D8 – Resolver 100% dos apontamentos da auditoria interna pendentes, com prazo vencendo
até 30/12/2011, sob responsabilidade da SUAT, suas Coordenações e Unidades Regionais.

1,0

Concluído

Os desafios D1, D7 e D8 foram alcançados plenamente durante o trimestre. Os desafios D2, D3,
D4, D5 e D6 não foram alcançados. O valor para o IDC-AT no trimestre é igual a 5,0 (cinco vírgula
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zero).
Desafios não alcançados
Desafio D2 – Atingir o índice de 92 %, para os chamados solucionados na Central de Serviços em
até 24 horas. Em virtude da greve dos empregados da Dataprev, muitas demandas foram atendidas
na central, acima do prazo.
Desafio D3 - Atingir o percentual máximo de 3 %, para os chamados repassados pela Central de
Serviços, para o 2º nível, após 24 horas. Em virtude da greve dos empregados da Dataprev, muitos
chamados, após comprovação de que não poderiam ser atendidos na Central de Serviços, foram
repassados após o prazo previsto .
Desafio D4 - Atingir no indicador de Idade Média dos Chamados não concluídos – IMC, o índice de
4 dias úteis em 31/12/2011. A meta não foi atingida em virtude da grande demanda de chamados do
M.T.E., pendentes nos 2º e 3º níveis de atendimento, com demora excessiva na solução dos
problemas pelo terceiro nível.
Desafio D5 – Não foi possível expandir a instalação do GOV na Dataprev tendo em vista que o
processo de atualização automática de aplicativos nas estações de trabalho não estar 100%
funcional. Por conta disso as áreas externas a SUAT não aceitaram que suas máquinas fossem
migradas para o domínio. A principal justificativa é que sem esse processo funcionando as
atividades das áreas serão impactadas com problemas de ferramentas desatualizadas.
Desafio D6 - Atingir, no Índice de Demanda Atendida – IDA, o percentual de 100%. Em virtude da
greve dos empregados da Dataprev, gerou-se um acúmulo de chamados aguardando solução.
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2.4.3.5 Percentual Médio de Disponibilidade da Força de Trabalho
Nome do Indicador

Sigla do indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Mensal

Anual

Unidade de
Medida

SISGRH
Percentual Médio de
Disponibilidade da Força de
Trabalho

PMDFT

(Sistema de
Gestão de
Recursos
Humanos)

Meta para 2011

95,49%

Critério para meta

Desafio de 2,03 pontos percentuais em relação ao índice atingido em 2010.

Série Histórica
Comportamento esperado

Percentagem

2008

2009

2010

93,86

94,40

93,46

maior-melhor

Utilidade do Indicador
Demonstra o percentual médio de disponibilidade da força de trabalho por dia em relação ao total de
homens dias do efetivo da Empresa.
Tipo de Indicador

Excelência

Fórmula de Cálculo
PMDFT = 100 - (TDA/THD)*100
THD = NE x NDU
TDA = Total de Ausência ao trabalho (Nº de dias)
THD = Total de Homens Dias (Nº de dias)
NE = Nº de Empregados (Qtde Empregados)
NDU = Nº de Dias Úteis (nº de dias)
Método de Aferição do Indicador
Fonte: SISGRH – os dados são extraídos do Sistema de Gestão de Recursos Humanos
Área Responsável pelo
Cálculo

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP
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Figura XX – Indicador PMDFT
PMDFT
Janeiro a Dezembro 2011
98,00
96,00

95,49

95,49

95,49

95,49

95,49

95,49

94,03

94,93

94,55

95,49

95,49

95,49

95,49

95,82

94,90

93,97

94,54

95,49

95,49

94,00
92,00
90,00
88,00
86,00

91,40

92,85

92,64

92,86

84,00

86,43

82,00
80,00
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Resultados

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Meta

Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2011:
O resultado obtido no ano de 2011 foi de 93,25%.
Os resultados mensais do PMDFT no primeiro semestre de 2011 demonstram um comportamento
positivo na série histórica apurada, considerando a meta do 95,49% do respectivo exercício como
referencial comparativo.
Destacamos dentro do elenco de variáveis utilizadas no cálculo do PMDFT, as faltas justificadas e
abonadas como responsáveis pela evolução do indicador, tendo em vista a redução significativa das
ocorrências das ausências ao trabalho.
O resultado do PMDFT relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2011 apresenta um
percentual médio decrescente na ordem de 0,93%.
O comportamento desfavorável fica evidenciado com aumento médio na ordem de 47,21% das
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faltas justificada, abonadas e não justificadas que compõem o indicador .
Tomando como base à meta do PMDFT de 95,49% para 2011, o comportamento registrado nos
meses de julho, agosto e setembro em análise reflete um desalinhamento ao objetivo de redução do
absenteísmo traçado para o Plano de Ação da Empresa.
A maior influência no resultado do PMDFT nos referidos meses são as variáveis citadas, que
contribuíram para o resultado negativo nesses três meses, na ordem de 61,72%.
O resultado alcançado pelo PMDFT para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011 foi
de 91,29%, ficando abaixo da meta em 4,2%.
O resultado do TDA obtido em novembro/2011apresentou um aumento na ordem de 120,00%, em
relação ao mês anterior, devido aos dezoito dias de greve da categoria.
Somente foram contabilizados na apuração das faltas 50% dos dias de greve, não foram
considerados como ausências os dias que serão compensados.
O THD do mês de dezembro considera o desligamento de 139 empregados, motivado pelo
Programa de Desligamento Incentivado (PDI).
A seguir tabela de disponibilidade da força de trabalho em dias - PMDFT 2011 - Mensal- Geral
Tabela XXII - Disponibilidade da força de trabalho em dias - PMDFT 2011
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2.4.3.6 Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço
Nome do Indicador

Sigla do indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Cumprimento dos Acordos de
Nível de Serviço

C-ANS

Diversos

Mensal

Anual

Índice

Meta para 2011

1,0000

Critério para meta

A meta estabelecida para o exercício não tem a pretensão de superar a do exercício de 2010,
levando-se em conta que a manutenção do ponto médio entre 0 e 2 reflete a adequação dos
ambientes da Empresa ao que vem sendo exigido contratualmente pelos seus clientes.
2008

2009

2010

-

1,0517

1,0502

Série Histórica
Comportamento esperado

maior-melhor

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

Execução

Fórmula de Cálculo
C-ANS = (IC1 + IC2 + ... + ICn) / n
Onde (n) é a quantidade de Acordo de Nível de Serviço estabelecido.
Os Índices de Cumprimento (ICn) é calculado pela razão entre o valor alcançado (realizado) e o valor
acordado em contrato. O Índice de Cumprimento deve assumir valores limitados no intervalo [0,2].

Método de Aferição do Indicador
As áreas técnicas da DRD e da DIT devem monitorar o cumprimento dos ANS, informando periodicamente os
resultados alcançados.
Área Responsável pelo Cálculo

Coordenação Geral de Contratos com Clientes - CGCC
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Figura XXI – Indicador C-ANS
C-ANS
Janeiro a Dezembro 2011
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2011:
O resultado do C-ANS Anual atingiu a pontuação 1,0535 - acima da meta do índice (1), que
representa o atendimento satisfatório das disponibilidades acordadas pela Dataprev junto aos
clientes.
O C-ANS Anual é a média dos resultados mensais do Índice de Cumprimento dos Acordos de Nível
de Serviço durante o exercício de 2011.
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, MTE e PREVIC.
A maioria dos serviços dos contratos INSS, MPS, RFB, MTE e PREVIC, objetos de apuração do CANS, apresentaram Disponibilidade Apurada (Dap) acima da Disponibilidade Contratada (Dct) no
Acordo de Nível de Serviços.
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Entretanto, nos contratos INSS e MPS, alguns serviços apresentaram Índice de Cumprimento (IC)
abaixo da Disponibilidade Contratada (Dct), com baixo impacto sobre o resultado do C-ANS:
- Contrato MPS - Tempo de Atendimento - Criação de Conta (junho);
- Contrato INSS nº 71/2010 - Serviço de Mensageiria - Criação de Conta - Atendimento em 2 dias
(em todas as competências);
- Contrato INSS nº 71/2010 - Serviço de Mensageiria - Reinicialização de senha - Atendimento em
2 dias (em todas as competências);
- Contrato INSS nº 71/2010 - Serviço de Mensageiria - em novembro.
Os C-ANS obtidos mensalmente apresentaram valores equilibrados, com variação entre 1,0503 e
1,0580 - acima da meta em todas as competências - demonstrando que a Dataprev atingiu os níveis
de disponibilidade/atendimento estabelecidos junto aos clientes.
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2.4.3.7 Margem Operacional
Nome do Indicador

Sigla do
indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Margem Operacional

MO

Demonstração do
Resultado do
Exercício

Mensal

Anual

Percentagem

Meta para 2011

5,00%

Critério para meta

A pouca ousadia da meta em relação ao exercício de 2010 justifica-se pela expectativa de
aumento nas despesas gerais da Empresa em 2011, sem uma possível elevação proporcional
nas receitas de prestação de serviços.

Série Histórica
Comportamento esperado

2008

2009

2010

22,50

5,60

4,31

maior-melhor

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
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Figura XXII – Indicador MO
MO
Janeiro a Dezembro 2011
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2011:
O aumento da margem operacional em relação ao exercício de 2010 justifica-se pelo aumento
verificado na receita líquida em 41,34%.
A principal causa para aumento deste indicador, foi o incremento da receita operacional bruta em
42,09%, face ao crescimento de demandas para prestação de serviços e o discreto aumento dos
custos dos serviços prestados e das despesas administrativas em relação ao período anterior, 6,39%
e 9,91%, respectivamente.
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2.4.3.8 Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido
Nome do Indicador

Sigla do indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

Rentabilidade sobre o Patrimônio
Líquido

RPL

DEGC

Mensal

Anual

Percentagem

Meta para 2011

5,00%

Critério para meta

A manutenção da meta de RPL para 2011 se deve ao fato de que, durante vários meses do
exercício de 2010, a Empresa teve prejuízos. A elevação do lucro em dezembro está
fortemente influenciado pela reversão das contingências trabalhistas.
2008

2009

2010

39,63

5,93

11,43

Série Histórica
Comportamento esperado

maior-melhor

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

Eficiência

Fórmula de Cálculo
RPL = LL / PL * 100
Método de Aferição do Indicador
LL = Lucro (Prejuízo) Líquido
PL = Patrimônio Líquido
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC
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Figura XXIII – Indicador RPL
RPL
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2011:
O retorno líquido dos recursos investidos no exercício atingiu a taxa de 44,08%, contra 11,43%
obtidos no exercício anterior.
O aumento verificado no exercício de 2011 justifica-se principalmente pelo fato de que houve
aumento de 42,09% da receita operacional bruta, R$ 1.021 bilhão registrados em 2011 ante aos R$
718.8 milhões obtidos em 2010, enquanto que os custos dos serviços prestados tiveram incremento
de 6,39% e as despesas administrativas crescimento de 9,91%.
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2.4.3.9 Índice de Cumprimento de Prazos dos Projetos da Dataprev
Nome do Indicador
Índice de Cumprimento
de Prazo dos Projetos da
Dataprev

Sigla do indicador

Fonte

Aferição

Periodicidade

Unidade de
Medida

ICPP

RAP – Relatório
Mensal de
Acompanhament
o de Projetos

Mensal

Anual

Percentagem

Meta para 2011

0,63

Critério para meta

A meta representa o comportamento dos resultados alcançados nos projetos em 2010,
aferidos pelo indicador utilizado pelo Escritório de Projetos.
O ICPP é um novo indicador e não possui base histórica.

Série Histórica
Comportamento esperado

2008

2009

2010

-

-

-

maior-melhor

Utilidade do Indicador
O ICPP é uma das medidas para verificação do cumprimento dos compromissos de prazos da Empresa.
Tipo de Indicador

Execução

Fórmula de Cálculo
ICPPt = QPCPt / QTPt
onde:
ICPPt = índice de cumprimento de prazo dos projetos, no mês t
QPCPt = quantidade de projetos com cronograma dentro do prazo previsto, no mês t
QTPt = quantidade total de projetos em análise, no mês t
ICPP = (ICPP1 + ICPP2 + ICPP3 + ` + ICPP10 + ICPP11 + ICPP12) / 12
Método de Aferição do Indicador
Os “projetos com cronograma dentro do prazo previsto” compreendem aqueles projetos cujos cronogramas encontramse em dia, bem como os projetos que apresentam pequenos atrasos passíveis de recuperação ou com até 30 dias de
atraso.
Os projetos em andamento e os encerrados (concluídos, cancelados e suspensos) serão contabilizados com base na
situação do projeto no último dia do mês de referência. Os projetos concluídos, suspensos ou cancelados serão
contabilizados no indicador apenas no mês do seu encerramento.
O ICPP varia, portanto, entre “zero” (quando todos os projetos estão atrasados) e “um” (quando todos os
projetos são considerados sem atraso), sendo que o índice médio do ano será obtido pela média
aritmética dos índices mensais.
Área Responsável pelo
Cálculo

Coordenação Geral de Projetos de Software - CGPS
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Figura XXIV - ICPP
ICPP
Janeiro a Dezembro 2011
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Análise Crítica do Resultado do Indicador em 2011:
O valor médio do ICPP em 2011 (0,69), ficou acima a meta estabelecida para o ano (0,63).
No primeiro mês de apuração do ICPP, o indicador apresentou o valor de 0,70. Foram 43 projetos
com cronograma em dia sobre um total de 61 projetos. Não foram computados no cálculo do ICPP
deste mês os 8 novos projetos de Modernização do CNIS que foram criados recentemente.
Em fevereiro 40 projetos estavam em dia de um total de 63 projetos, resultando no valor de 0,63
para o ICPP. O decréscimo no valor do indicador se deve, principalmente, ao aumento no atraso nos
cronogramas dos projetos do SIBE I e MTE.
Em março, 49 projetos estavam em dia num total de 63 projetos, desta forma, o valor do ICPP foi
de 0,78. O acréscimo no valor do indicador se deve, principalmente, a repactuação dos prazos de
alguns projetos do MTE. A média do indicador no ano subiu de 0,67 para 0,71 no mês.
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No mês de abril, do total de 66 projetos, 50 apresentavam situação considerada “sem atraso”, por
isso o valor do índice foi de 0,76 (50/66), com o indicador médio do ano atingindo 0,72. Os projetos
que impactaram negativamente no ICPP foram: CNIS BASE VRCE, CNIS PESSOA FÍSICA, CNIS
WEB VRCE, SIBE-Integrador, SIBE-REQUER II, SD, GFIP Malha e Parcelamento Previdenciário.
Em maio, 46 projetos estavam em dia, num total de 65 projetos, fazendo com que o ICPP atingisse
o valor de 0,71, com o indicador médio do ano valendo 0,72. A queda no valor do ICPP foi
provocada pelo atraso no cronograma de alguns projetos de Modernização do CNIS.
No mês de junho, 37 projetos estavam em dia, num total de 59 projetos, resultando um valor de 0,63
para o ICPP. A diminuição no valor do indicador foi devida principalmente ao atraso observado nos
cronogramas de mais 4 projetos de Modernização do CNIS e em 3 projetos do INSS. O valor médio
do ICPP nos seis primeiros meses do ano atingiu 0,70, valor ainda acima da meta estabelecida de
0,63.
Em julho, de um total de 57 projetos, 35 apresentavam situação considerada “sem atraso”, com isso
o valor do ICPP foi de 0,61. A diminuição no valor do indicador se deveu, principalmente, ao atraso
observado nos cronogramas de alguns projetos do SIBE I.
Em agosto, o valor do ICPP atingiu 0,68, uma vez que 43 dos 63 projetos analisados estavam “em
dia”. A melhoria no valor do ICPP se deveu, principalmente aos nove novos projetos criados no
mês, que são considerados "sem atraso".
No mês de setembro, 44 projetos estavam em dia, num total de 59 projetos, resultando no valor de
0,75 para o ICPP. O aumento no valor do indicador foi devido ao melhor planejamento observado
nos cronogramas de seis projetos do SIBE I, um projeto da RFB e um projeto da Dataprev. A média
do ano atingiu 0,69, acima da meta estipulada (0,63).
Em outubro, a redução observada no valor do índice em relação ao mês anterior decorreu,
principalmente, do menor desempenho observado na situação de seis projetos do SIBE I, quando
comparada com o mês anterior.
A ligeira melhora verificada em novembro é decorrente da abertura de dois novos projetos, fazendo
com que dos 54 projetos em andamento, 38 apresentaram situação considerada “sem atraso”.
Em dezembro, o valor do ICPP foi de 0,62, valor obtido pela relação entre os 33 projetos “em dia” e
o total de 53 projetos acompanhados pela CGPS. A diminuição no valor do índice em relação ao
mês anterior, foi devido ao atraso verificado nos cronogramas de projetos do SIBE I (SIBE-MCB,
SIBE-REQUER II e SIBE-Gestão), da Dataprev (SisGF e ExtratoCNISBatch) e MTE (CAGED
V2).
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3 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou
Recursos
Não houve ocorrência no período.

4 Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Não se aplicam.

5 Informações sobre Recursos Humanos
O ano de 2011 caracterizou-se pela implementação de projetos que vinham se desenvolvendo nos
anos anteriores. O Sistema de Gestão de Pessoas (SGPe) deixou de ser um projeto para tornar-se
uma realidade, ainda sujeito a ajustes normais de implantação.
Outro projeto que tornou-se realidade foi o Sistema de Gerenciamento de Frequência, totalmente
eletrônico e integrado ao SGPe, que foi implantado em todo o Brasil, unificando os três sistemas de
controle de ponto até então existentes.
O módulo de treinamento integrado ao Enterprise Resource Planning (ERP) contratado pela
Dataprev foi totalmente preparado para ser implantado no mês de março/2012. Este módulo de
capacitação vai propiciar melhor controle dos treinamentos planejados e executados, além de
permitir relatórios mais analíticos que permitirão que a tomada de decisão a respeito do assunto seja
realizada com maior agilidade e precisão.
Um novo concurso público foi realizado e homologado no mês de setembro. Este concurso foi
importante para constituir um novo cadastro de reserva que supre necessidades que não estavam
atendidas pelo cadastro de reserva do concurso 2010.
O concurso contou com 57.434 candidatos, o que estabeleceu um recorde de participação em
concursos na história da Dataprev.
Para aumentar a capacidade de retenção de valores na empresa, a Gratificação Variável por
Resultados (GVR) foi aprimorada o que permitiu a previsão orçamentária para 2012 de significativo
aumento dos valores financeiros destinados a este fim.
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Outra ação para a valorização e retenção de talentos foi a execução do Sistema de
Acompanhamento Funcional (SAF). Além disso, a empresa criou todas as condições para a
realização de progressão funcional e salarial por mérito. Entretanto esta ação não pode ser
concluída em razão de decisão judicial que não foi revogada até o fim do exercício.
Na área de Responsabilidade Socioambiental a empresa teve um salto de qualidade impressionante,
com ações concretas de coleta seletiva, compras verdes e contratação de jovens no programa Jovem
Aprendiz.
Destaca-se no ano de 2011 o relevo dado pela empresa às ações de saúde e qualidade de vida,
evidenciadas pela criação do Departamento de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida. Com a
elevação da área ao nível de departamento, ampliaram-se as ações existentes neste segmento e os
investimentos realizados, e este departamento absorveu a área de segurança do trabalho, que até
então não estava sob a área de gestão de pessoas.
Com a absorção de processos de segurança do trabalho, as ações de proteção e promoção de saúde
passaram a ser integradas.
A Política de Responsabilidade Socioambiental adotada pela Dataprev, em suas diretrizes gerais, se
compromete a incorporar, às práticas empresariais, princípios e valores essenciais ao cumprimento
da missão institucional que lhe é confiada pela sociedade.
No ano de 2011, na busca da melhoria do passivo ambiental corporativo focado no tripé da inclusão
social, da defesa ambiental e do combate ao desperdício, a presença institucional da empresa em
todos os estados, aliada à participação voluntária de seus empregados, que integram as comissões de
responsabilidade socioambiental e coleta seletiva em todas as unidades, permitiu o suporte a
projetos e campanhas que, ao mesmo tempo, propiciaram a disseminação de conhecimento das
novas tecnologias, a conscientização para a cidadania e o respeito ao meio ambiente.
A inclusão social com o Programa Jovem Aprendiz e Programa de Atendimento a Diversidade, a
Acessibilidade para Todos, o Programa de Inclusão Digital, a Coleta Seletiva para Reciclagem, o
Consumo Racional de Recursos Naturais, as ações sociais e as doações voluntárias são os principais
programas e ações da empresa que se inserem no compromisso maior de redução das desigualdades
sociais e proteção ao meio ambiente, alinhado as políticas governamentais. Os resultados refletemse nos lucros sociais alcançados, de forma direta ou por meio de parcerias.
Como se depreende de todo o texto, o ano de 2011 para a Dataprev foi um marco na sua história
empresarial. Houve aumento na quantidade de clientes, houve significativo aumento no seu
faturamento e no seu lucro. A empresa encerrou o ano num patamar que exige uma nova forma de
gestão. No que concerne à área de Gestão de Pessoas, o ano de 2011 foi de realização de projetos e
de preparação para esta nova fase da empresa. É esse o caminho que a Diretoria de Pessoas vai
seguir.
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5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos
Quadros adaptados às especificidades da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social – Dataprev. Empresa Pública, regida pela Lei nº 6.404/76, não dependente de transferência
de recursos financeiros do Tesouro Nacional de qualquer espécie e não 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.

5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Dataprev
QUADRO A.5.1 – FORÇA DE TRABALHO (Situação em 31/12/2011)
Lotação
Autorizada***

Efetiva

Ingressos no
exercício

3792

3459

190

266

Empregados Requisitados, com ônus

-

11

2

-

Empregados Requisitados, sem ônus

-

-

-

-

Empregados “Ad Nutum”

-

44

9

9

Tipologias dos Cargos

Egressos no
exercício

Celetistas* (Apresentar nas colunas seguintes o
total da força de trabalho)
Empregados próprios**

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
* Celetistas: regime da força de trabalho dos empregados da Empresa.
** Empregados próprios: foram considerados como empregados próprios, conforme estabelecidos nos plano de
cargos e salários em vigor, os ocupantes dos seguintes cargos:
•
Anal. Tecnologia da Informação
•
Anal. de Processamento
•
Assistente de Tecnologia da Informação
•
Engenheiro de Segurança do Trabalho
•
Técnico de Segurança do Trabalho
•
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
•
Médico do Trabalho
*** Autorizada: para as tipologias “Empregados Requisitados, com ônus e sem ônus”, e “Empregados Ad
Nutum” não há limites estabelecidos nos instrumentos normativos internos da Empresa.
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5.1.2 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva
QUADRO A.5.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO (Situação em 31/12/2011)
Quantidade de pessoas
na situação em 31 de
dezembro

Tipologias dos afastamentos
1.

Cedidos

34

2.

Licença não remunerada / Interesses particulares

5

Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2)

39

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Relatórios Turn Over e Controle de empregados
cedidos)

5.1.3 Quantificação dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
O Quadro A.5.3 abaixo identifica a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas da Dataprev
baseando-se na estrutura apresentada no Quadro A.5.1.

Quadro A.5.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
(Situação em 31/12/2011)
Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos no
exercício

Egressos no
exercício

-

537

148

152

1.1. Assessor – Nível Divisão*

-

36

17

14

1.2. Assessor de Diretoria*

-

13

6

5

1.3. Assessor Jurídico*

-

1

1

2

1.4. Assessor Técnico Administrativo*

-

49

15

14

1.5. Coordenador – Nível Divisão**

-

24

6

4

1.6. Coordenador Geral – Nível Departamento**

-

11

2

3

1.7. Gerente de centro de Processamento**

-

3

-

-

1.8. Gerente de Departamento**

-

19

5

4

1.9. Gerente de Divisão**

-

95

19

19

1.10. Gerente de Serviço**

-

245

71

78

1.11. Gerente Unidade de Desenvolvimento**

-

5

1

1

1.12. Gerente Unidade Regional**

-

16

3

3

1.13. Gerente Unidade Regional B**

-

11

2

2

Tipologias dos cargos em comissão
1. Função de Confiança
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1.14. Secretária de Diretoria

-

7

0

1

1.15. Secretário Executivo**

-

1

0

1

1.16. Superintendente de Atendimento**

-

1

0

1

2. Função Gratificada / Supervisor (08 horas)

-

69

10

17

3. Dirigente não Empregado / Diretores***

5

5

-

-

4. Empregados “Ad Nutum”****

-

44

9

9

Total de Empregados: (1) Em Função de Confiança,
(2) Função Gratificada, (3) Dirigente Não
Empregado e (4) Ad Nutm

5

655

167

178

Fonte:
*
**
***
****

Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
Cargos de livre nomeação, sem limites estabelecidos nos instrumentos normativos da Empresa.
Provimento dos Cargos de acordo com a Estrutura Organizacional da Empresa.
Diretoria, de acordo com o Estatuto da Empresa.
Empregados extra quadro, de livre nomeação.

5.1.4 Qualificação do Quadro de Pessoal Segundo a Idade
Quadro A.5.4 – Quantidade de servidores – por faixa etária (situação em 31/12/2011)
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30 anos

De 31 a
40 anos

De 41 a 50
anos

De 51 a 60
anos

Acima
de 60
anos

1. Provimento de cargo efetivo (Pessoal
Próprio)

331

469

1234

1220

205

1.1. Anal. Tecnologia da Informação

302

441

434

386

138

1.2. Anal. de Processamento

13

8

2

0

1

1.3. Assistente de tecnologia da Informação

16

20

798

833

65

1.4. Engenheiro de Segurança do Trabalho

-

-

-

-

1

1.5. Técnico de Segurança do Trabalho

-

-

-

1

-

1.6. Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

-

-

-

-

-

1.7. Médico do Trabalho

-

-

-

-

-

7

14

14

12

2

2.1. Dirigente Não Empregado

-

1

3

1

-

2.2. “Ad Nutum”

7

13

11

11

2

338

483

1248

1232

207

Tipologias do Cargo

2. Provimento de Pessoal Extra quadro

3. Totais (1+2)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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5.1.5 Qualificação do Quadro de Pessoal Segundo a Escolaridade
Quadro A.5.5 – Quantidade de servidores - por nível de escolaridade (situação em 31/12/2011)
Tipologias do Cargo

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Provimento de cargo efetivo (Pessoal
Próprio)

-

-

22

97

1050

1666

523

99

2

1.1. Analista de Tecnologia da Informação

-

-

-

2

44

1110

439

99

2

1.2. Analista de Processamento

-

-

-

1

-

23

-

-

-

1.3. Assistente Tecnologia da Informação

-

-

22

94

1005

533

83

-

-

1.4.

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1.5. Técnico de Segurança do Trabalho

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1.6. Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7. Médico do Trabalho

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

20

13

4

-

2.1. Dirigente Não Empregado

-

-

-

-

-

2

3

-

-

2.2. “Ad Nutum”

-

-

-

-

12

18

10

4

-

22

97

1062

1686

536

103

2

1.

Engenheiro de Seg. do Trabalho

2. Provimento de Pessoal Extra quadro

3. Totais (1+2)
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
Não se aplica.
5.2.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos Segundo o Regime de Proventos e de
Aposentadoria
Não se aplica.
5.2.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas
Não se aplica.
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5.3 Composição do Quadro de Estagiários
QUADRO A.5.8 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Nível de escolaridade

Despesa no
exercício
(em R$ 1,00)

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

1. Nível superior

46

63

32

35

1.473.308

1.1 Área Fim

27

41

18

17

908.380

1.2 Área Meio

19

22

14

18

564.928

2. Nível Médio

7

4

2

3

138.946

2.1 Área Fim

7

2

2

3

123.469

2.2 Área Meio

-

2

-

-

15.477

53

67

34

38

3. Total (1+2)

1.612.254

Fonte:Divisão de Valorização de Pessoas - DIVP/DEPE

5.4 Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos
Estruturado segundo a Lei 6.404/76 e de acordo com o formato do sistema do Programa de
Dispêndios Globais aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (DEST).
Quadro A.5.9 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anos
anteriores
Quadro Próprio – Rubrica DEST

2009

2010

2011

Valores em R$ 1,00
TOTAL

241100 - Salário Base

127.835.929

142.391.303

153.637.657

423.864.889

241600 - Encargos Sociais

118.901.779

139.308.572

130.370.083

388.580.434

241790 - Demais Contas do Grupo

26.333.115

28.299.659

31.104.265

85.737.039

241300 - Comissões Por Função

20.666.713

22.998.769

25.744.241

69.409.723

241400 - Outros Adicionais

15.034.724

27.281.714

28.307.853

70.624.291

241710 - Contribuições Patronais
(Previdência Privada)

6.690.609

10.261.915

11.469.379

28.421.903

241720 - Contribuições Patronais
(Assoc. Func. Assis. Méd.)

7.581.176

7.420.191

8.066.654

23.068.021
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241200 - Horas Extras

4.567.976

4.669.628

3.130.007

12.367.611

∑ R$

327.612.021

382.631.751

391.830.139

1.102.073.911

243210 - Auxílio Alimentação

22.476.082

24.904.294

25.552.120

72.932.496

243230 - Auxílios Educação, Creche e
Outros

10.989.244

11.728.028

11.778.565

44.769.498

243290 - Demais Dispêndios
Indiretos com Pessoal
Próprio

5.654.685

19.205.989

17.271.966

47.090.204

243240 - Treinamento

1.801.611

1.727.131

1.436.464

5.457.127

∑ R$

40.921.622

57.565.442

56.039.115

154.526.179

Quantitativo de Pessoal incluído
nas Rubricas raiz 241 e 243 = (a)

3.365

243900 Demais Serviços De
Terceiros*

3.530

760.427

Quantitativo de Pessoal
somente na rubrica 243900 = (b)
Total em R$: 241+243+2439000*

11

1.145.045
10

369.294.070

441.342.238

3.503

-

4.238.013

6.143.485

-

-

452.107.267

1.262.743.575

Quantitativo de Pessoal: (a) + (b)
3376
3.540
3.503
Fonte: Departamento de Controladoria – DECO
Observação: na estruturação desse quadro 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 as despesas com pessoal
requisitado de outros órgãos públicos.

5.5 Locação de Mão de Obra Mediante Contratos de Prestação de Serviço
5.5.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão
Não se aplica.

5.5.2 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados
Não se aplica.
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5.5.3 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva
Quadro A.5.13 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Dataprev
UG/Gestão: Código SIAFI 239001

CNPJ: 42.422.253/0001-01
Informações sobre os contratos
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Situação

E

01.001317.2011

E

2011

O

01.005063.2011

N

2010

O

01.0485.2010

P

2011

Fornecedor
CONSERVADORA RIO-LIMP
LTDA - ME
CONSERVADORA RIO-LIMP
LTDA - ME
CONSERVADORA RIO-LIMP
LTDA - ME

Inicio

Final

Aditivo

Natureza

Número do
Contrato

Ano

Seção

24/01/2011

23/05/2011

0

Contrato

39.420.336/0001-49 44101000029201190 24/05/2011

23/05/2012

1

Repactuação

39.420.336/0001-49 44101000315201074 23/01/2011

22/01/2013

3

Prorrogação

CNPJ

Número do
Processo

39.420.336/0001-49 44101000018201118
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Situação

O

02.0001.2009

P

2007

O

03.0006.2007

P

2008

O

04.0046.2008

E

2010

O

05.0009.2010

E

2011

O

05.005139.2011

N

2010

O

06.0041.2010

P

2010

O

07.0015.2010

E

2011

O

07.009823.2011

N

2009

Fornecedor
ELIMAR - PRESTADORA DE
SERVICOS EM GERAL LTDA
DEPA - DESENVOLVIMENTO
DE EMPREENDIMENTOS E
PATICIPACOES
IBEJA CONSERVACAO DE
IMOVEIS LTDA
ATITUDE TERCEIRIZACAO DE
MAO DE OBRA LTDA
ARAGUAIA CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA.
JOANA DARC ASSEIO E
CONSERVACAO LTDA.
TOP SERVICOS DE
ENVAZAMENTO LTDA - ME
NOVA SAFRA AGRONEGOCIO
LTDA - EPP

CNPJ

Número do
Processo

Inicio

Final

Aditivo

Natureza

Número do
Contrato

Ano

Seção

01.182.827/0001-26

2007001502

22/01/2010

21/01/2013

4

Prorrogação

06.291.321/0001-79

2006000803

11/04/2010

10/04/2012

7

Repactuação

08.945.303/0001-99

2008002304

20/10/2010

14/03/2012

3

Prorrogação e
repactuação

09.019.150/0001-11 44108000074200960 03/05/2010

03/06/2011

0

Contrato

09.261.505/0001-84 44108000004201126 03/06/2011

02/06/2012

0

Contrato

08.867.490/0001-30 44114000016201091 19/11/2010

18/11/2012

2

Prorrogação

11.237.497/0001-82 44110000080201010 13/09/2010

12/09/2011

0

Contrato

08.909.391/0001-73 44110000008201165

30/11/2012

0

Contrato

01/12/2011
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Situação

Fornecedor

O

08.0012.2010

P

ULTRA - LIMPEZA E SERVICOS
LTDA

2008

O

09.0035.2008

E

2011

O

09.010596.2011

E

2007

O

10.0003.2007

E

2010

O

10.0013.2010

2010

O

2010

2010

Número do
Processo

Final

Aditivo

Natureza

Número do
Contrato

Ano

Seção

09.231.574/0001-45 44111000036200958 05/03/2010

04/03/2012

1

Prorrogação e
repactuação

06.309.123/0001-95

14/11/2010

13/11/2011

2

Prorrogação e
repactuação

CNPJ

Inicio

DIPLOMATA MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA LTDA.
MEGANORTE SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA. EPP
SUL AMERICA PRESTADORA
DE SERVICOS LTDA

07.174.641/0001-01 44112000014201100

01/12/2011

30/11/2013

0

Contrato

01.424.685/0001-66

03/09/2010

15/01/2011

4

Rescindido

P

RUELA E SOARES LTDA

10.732.146/0001-85 44113000008201054 17/01/2011

16/01/2013

2

Prorrogação

11.0002.2010

P

OPERACIONAL CONSULT. E
SERV. DE TERCEIRIZACAO DE
MAO DE OBRA LTDA.

07.596.420/0001-21 44115000036200918 21/09/2010

20/03/2012

3

Prorrogação

O

12.0043.2010

P

UNIVERSAL SERVICOS LTDA.

02.373.813/0001-52 44116000040200976 20/10/2010

05/01/2013

2

Repactuação

2009

O

13.0034.2009

P

10.339.944/0001-41

10/06/2010

09/06/2012

3

Prorrogação e
repactuação

2010

O

14.0035.2010

E

12.104.841/0001-28 44118000051200936 30/09/2010

29/09/2011

0

Contrato

2010

O

14.0041.2010

P

03.116.865/0001-06 44118000051200936 06/12/2010

04/10/2012

2

Prorrogação

ZELO LOCACAO DE MAO DE
OBRA LTDA.
METROL LIMPEZA E
CONSERVACAO LTDA
ATRATIVA SERVICOS GERAIS
LTDA - ME

2007001709

2006000610

2007002413
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Situação

O

15.0040.2010

P

2011

O

16.0001.2011

P

2005

O

16.0026.2005

E

2010

O

18.0015.2010

P

2010

O

19.0045.2010

P

2010

O

20.0047.2010

P

2007

O

21.0074.2007

P

2010

O

22.0017.2010

P

2009

O

23.000183.2009

P

2011

O

27.001736.2011

N

2010

Fornecedor
BETA BRASIL SERVICOS DE
CONSERVACAO E LIMPEZA
LTDA
BRILHO SERVICOS DE
LIMPEZA LTDA
GESTOR SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA.
SISERV SISTEMA INTEG. DE
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
ORIENTAL SISTEMAS E
SERVICOS LTDA
LINCE SEGURANCA
ELETRONICA LTDA - ME
JOTABE SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS LTDA
KAUANNE SERVICOS LTDA
DINAMICA ADMINISTRACAO
SERVICOS E OBRAS LTDA
PRESTA SERVICOS TECNICOS
LTDA

Final

Aditivo

Natureza

Número do
Contrato

Ano

Seção

09.540.692/0001-35 44119000019201084 01/11/2010

31/10/2012

1

Prorrogação e
Repactuação

07.594.738/0001-73 44120000054201064 24/03/2011

23/05/2012

2

Prorrogação

02.685.728/0001-20

02/01/2010

01/07/2011

5

Prorrogação

07.931.724/0001-06 44121000007201019 13/10/2010

12/10/2012

2

Prorrogação

11.490.911/0001-60 44122000020201050 16/12/2010

15/12/2012

1

Prorrogação e
Repactuação

10.565.981/0001-78

4412300006201052

14/12/2010

13/12/2012

2

Prorrogação

57.695.058/0001-14

2006016321

01/07/2010

30/06/2012

6

Prorrogação

02.945.243/0001-28

2008001122

02/08/2010

10/03/2013

4

Prorrogação

00.332.833/0001-50 44100000045200978 27/01/2011

26/01/2013

3

Prorrogação

10.446.523/0001-10 44102000006201094 01/04/2011

31/03/2012

0

Contrato

CNPJ

Número do
Processo

2005001416

Inicio
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RECEPÇÃO E VIGILÂNCIA

O

01.0057.2006

N

2011

O

01.007692.2011

N

2010

O

02.0037.2010

P

2007

O

03.0011.2007

P

2010

O

04.0003.2010

P

2010

O

05.0079.2010

E

2011

E

05.009485.2011

N

2009

O

06.0013.2009

2010

O

2010

O

Aditivo

Natureza

2006

Número do
Contrato

Situação

Ano

CNPJ

Número do
Processo

Inicio

03.372.304/0001-78

2005021801

01/03/2010

31/08/2011 12

03.372.304/0001-78

44101000324201065

28/08/2011

27/08/2012

0

Contrato

12.498.861/0001-20

44105000004200851

12/01/2011

11/01/2013

2

Prorrogação

63.724.470/0001-18

2006000703

31/05/2010

30/05/2012

4

Prorrogação e
Repactuação

05.913.326/0001-23

4410700007200905

01/06/2010

31/05/2012

1

Repactuação

04.257.126/0001-05

44108000122200910

01/01/2011

31/12/2011

1

Acréscimo

CANIS SEGURANCA LTDA

06.315.190/0001-12

44108000122200900

01/11/2011

31/10/2012

1

Prorrogação e
Acréscimo

P

BLITZEM SEGURANCA LTDA

04.731.108/0001-05

441140006200831

30/04/2010

29/04/2012

3

Repactuação

07.0004.2010

E

CJF DE VIGILANCIA LTDA

19.009.885/0005-41

44110000003200918

01/11/2010

31/10/2011

2

Prorrogação

07.0026.2010

P

CJF DE VIGILANCIA LTDA

19.009.885/0005-41

44110000088201078

03/02/2011

02/02/2013

2

Prorrogação

Fornecedor
ANGEL'S SEGURANCA E
VIGILANCIA LTDA
ANGEL'S SEGURANCA E
VIGILANCIA LTDA
NORDESTE SEGURANCA DE
VALORES ALAGOAS LTDA
VISAM-VIGILANCIA E
SEGURANCA DE AMAZONIA
LTDA
RHEMA SEGURANCA
UNIVERSAL LTDA
COLOMBO SERVICOS DE
VIGILANCIA LTDA

Final

Seção

12º Repactuação
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O

08.0029.2010

P

2005

O

09.0036.2005

E

2011

E

09.005562.2011

E

2011

O

09.006982.2011

N

2010

O

10.0001.2010

P

2011

O

10.0001.2011

E

2010

O

12.0049.2010

P

2004

O

12.0106.2004

E

2006

O

13.0018.2006

E

2011

O

13.002427.2011

N

Fornecedor

Número do
Processo

Inicio

Final

Aditivo

Natureza

2010

Número do
Contrato

Situação

Ano

Seção

44111000002201005

26/09/2010

25/09/2012

1

Prorrogação e
Repactuação

05.920.248/0001-94

2004002009

21/12/2010

20/06/2011

7

Repactuação

05.121.169/0001-13

44112000007201109

21/06/2011

20/09/2011

0

Contrato

05.121.169/0001-13

44112000014201011

25/08/2011

24/08/2012

0

Contrato

10.446.523/0001-10

44113000024200911

03/03/2010

02/03/2012

2

Prorrogação /
Recepção

04.667.389/0001-84

4411300002201168

09/01/2011

08/02/2011

0

Recepção

07.069.574/0001-65

44116000048200932

08/03/2011

07/03/2013

2

Prorrogação

03.257.467/0001-00

2004003512

08/03/2010

07/03/2012

9

Repactuação

03.943.091/0001-97

2006000113

02/10/2010

01/04/2011

03.943.091/0001-97

44117000050201035

02/04/2011

01/04/2012

CNPJ

IDEAL SEGURANCA LTDA EPP 09.478.499/0001-11
OSTENSIVA SEGURANCA
PRIVADA LTDA.
POTENCIAL SEGURANCA E
VIGILANCIA LTDA.
POTENCIAL SEGURANCA E
VIGILANCIA LTDA.
PRESTA SERVICOS TECNICOS
LTDA
H M RODRIGUES DE QUEIROZ
LUZ SILVA ME
VIDICON SERVICOS DE
VIGILANCIA LTDA
E. SANTOS LIMA VIGILANCIA
E SEGURANCA LTDA.
ELFORT SEGURANCA DE
VALORES LTDA.
ELFORT SEGURANCA DE
VALORES LTDA.

Contrato
0

Contrato
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O

14.0078.2008

P

2006

O

15.0020.2006

E

2011

O

15.008980.2011

N

2010

O

16.0016.2010

P

2009

O

18.0015.2009

P

2010

O

19.0004.2010

P

2005

O

20.0038.2005

E

2010

O

20.0046.2010

P

2006

O

21.0139.2006

P

Fornecedor

Número do
Processo

Inicio

Final

Aditivo

Natureza

2008

Número do
Contrato

Situação

Ano

Seção

2008001614

06/02/2010

05/02/2013

5

Prorrogação

2005007615

02/05/2010

01/05/2011

6

Prorrogação

44119000003201152

01/11/2011

31/10/2012

0

Contrato

44120000053201010

01/12/2010

30/11/2012

1

Prorrogação

08.692.312/0001-15

44121000003200816

22/10/2010

21/10/2012

2

Prorrogação e
Repactuação

09.316.305/0001-81

44122000031200904

23/03/2010

22/03/2012

2

Repactuação

87.134.086/0002-04

2005001620

21/09/2010

20/09/2011

5

Alteração de Clausula

87.134.086/0002-04

44123000015201037

10/01/2011

09/01/2013

2

Prorrogação

69.117.869/0001-17

2005003121

01/10/2010

31/03/2012

8

Prorrogação

CNPJ

MUNDISEG VIGILANCIA LTDA 02.314.198/0001-03
SENA SEGURANCA
INTELIGENTE E TRANSPORTE 00.621.158/0004-21
DE VALORES LTDA
ACESSE SEGURANCA
09.537.039/0001-17
PRIVADA LTDA
HAVAI VIGILANCIA E
08.578.865/0001-41
SEGURANCA LTDA
FLASH VIGILANCIA LTDA.
MATRIX SERVICOS DE
VIGILANCIA LTDA. - ME
MOBRA SERVICOS DE
VIGILANCIA LTDA
MOBRA SERVICOS DE
VIGILANCIA LTDA
SKILL SEGURANCA
PATRIMONIAL LTDA.
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O

22.0008.2010

P

2011

E

23.000006.2011

E

2009

O

23.0043.2009

P

2011

O

23.007906.2011

N

Fornecedor
NORDESTE SEG. E TRANSP.DE
VALORES SERGIPE LTDA.
CIDADE SERVICOS E MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA LTDA
PATRIMONIAL SEGURANCA
INTEGRADA LTDA
CIDADE SERVICOS E MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA LTDA

CNPJ

Número do
Processo

Inicio

Final

Aditivo

Natureza

2010

Número do
Contrato

Situação

Ano

Seção

05.165.468/0001-50

44125000001200889

01/04/2010

31/03/2012

1

Prorrogação e
Repactuação

26.414.755/0001-26

4410000008201184

31/01/2011

29/07/2011

1

Repactuação

04.559.666/0001-35

2008005723

15/10/2010

13/08/2012

5

Prorrogação

26.414.755/0001-26

44100000211201070

16/08/2011

15/08/2012

1

Supressão e Recepção
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5.5.4

Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
QUADRO A.5.14 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Unidade Contratante

Nome: Dataprev
UG/Gestão: Código SIAFI 239001

CNPJ: 42.422.253/0001-01
Informações sobre os contratos

Ano do
contrato

Área

Natureza

Identificação do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Nível de Escolaridade exigido dos
trabalhadores contratados

Período contratual de
execução das atividades
contratadas

F

M

Sit.

S

Início

Fim

P

C

P

C

P

C

2011

14

O

00.1698.15.122011

29.262.052./0001-18

18/02/11

18/02/12

-

-

58

58

-

-

A

2011

14

O

44101.000006.2011.85

00.969.401/0001-54

19/01/11

19/01/12

30

28

30

28

-

-

A

Observações:
1. Contrato com a FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos
2. Contrato com o CDI – Comitê para a Democratização da Informática
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LEGENDA
Área:
1. Conservação e Limpeza;
2. Segurança;
3. Vigilância;
4. Transportes;
5. Informática;
6. Copeiragem;
7. Recepção;

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
8. Reprografia;
9. Telecomunicações;
10. Manutenção de bens móveis
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo – Menores
Aprendizes
14. Outras

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio;
(S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE
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5.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
Remuneração Média do Empregado Dataprev
Nome do Indicador
Remuneração média do empregado Dataprev

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

RMED

GRH

Anual

R$

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 = (FTSB + TAT+TGVR) / QE
Onde:
FTSB =
TAT =
TGVR=
QE =

Folha Total de Salário-Base
Total de Adicional de Atividade
Total de Gratificação Variável de Resultados
Quantidade Total de Empregados

Método de Aferição do Indicador
Total da Folha de Salário Nominal + Total de Adicional de Atividade + Total de Gratificação Variável por
Resultado* / Quantidade de empregados
* Inclui GVR e GCR
Área Responsável pelo Cálculo
DIVP
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Figura XXV – Indicador RMED

Esse indicador visa aferir a evolução do valor médio da remuneração do empregado da Dataprev.
Em 2011, o valor do salário médio foi de R$ 4.852,56 e a remuneração média do trabalhador da
Dataprev, com a adoção da gratificação variável por resultados, passou em dezembro do corrente
para R$ 5.311,83.
Ressalta-se que no valor médio do salário apresentado incidiram 6,51% de reajuste salarial
acordado na data base de maio de 2011. O novo patamar da remuneração aponta para o crescimento
da prática remuneratória da empresa.
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Investimento Médio no Desenvolvimento de Pessoas
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Investimento médio no desenvolvimento de pessoas

IMDP

SGTD

Anual

R$

Utilidade do Indicador
Medir o valor médio de investimento realizado no desenvolvimento dos empregados da Dataprev
Valor médio de investimento por empregado = R$ 1.000,00
Tipo de Indicador
Efetividade
Fórmula de Cálculo
IMDP = Σ ITD / QtE
Onde,
Σ ITD = Somatório dos investimentos em T&D
QtE = Quantidade de empregados
Método de Aferição do Indicador
Total Gasto em Capacitação (R$ 1.474.058) dividido pelo quadro de empregados em 31/12/2011 (3454)
Área Responsável pelo Cálculo
DIDE

A análise do indicador, que é aferido pelo somatório dos valores utilizados nas contas de
treinamento, aponta que houve um decréscimo de 53% nos valores investidos em treinamento e
desenvolvimento de pessoas no ano de 2011, em comparação com os valores utilizados em 2010.
Tal redução, muito significativa, tem explicação no fato de que em 2010 a empresa fez fortes
investimentos em capacitação voltada para a preparação da migração de sistemas para
computadores em plataforma baixa. É fato que o consórcio responsável pela migração assumiu a
responsabilidade por boa parte das ações de capacitação mas também é fato que a Dataprev ainda
manteve-se responsável por parte significativa em 2010, que foi finalizada naquele ano e não se
repetiu em 2011, justificando parte da redução ocorrida nos investimentos da área.
Outra justificativa decorre do incremento na utilização da Educação à Distância, baseada na oferta
de cursos desenvolvidos internamente. No ano de 2011 a empresa redirecionou esforços para esta
modalidade de capacitação. Como o desenvolvimento e oferta foram realizados por empregados da
Empresa, estes custos encontram-se diluídos em outras contas, motivo pelo qual não são indicados
nas contas de treinamento. Além disso, foi feito um investimento nas ações de Gestão de Mudanças
que ocorreram em razão da implantação do novo sistema de ponto (SisGF) e do novo sistema de
folha de pagamento (SGPe). Estas se desenvolveram em todo o país, e envolveram a totalidade dos
empregados da Dataprev em ações de mobilização e capacitação para a mudança nos dois sistemas.
Assim como, no caso da Educação a Distância, essas ações foram realizadas internamente, com
recursos humanos da própria empresa, motivo pelo qual não foram contabilizadas como gasto em
capacitação.
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Os gráficos abaixo demonstram as séries históricas de investimentos em treinamento e
desenvolvimento de pessoas, levando-se em conta as verbas específicas destinadas a este fim.
Figura XXVI – Valor médio de investimentos em desenvolvimento de pessoas

Valor Médio de Investimentos em Desenvolvimento de Pessoas

1.031,53

1.200,00

902

1.000,00
611,83

800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

2008

2009

2010

Figura XXVII – Evolução dos investimentos em T&D

Evolução dos Investimentos em T&D
3.430.900,00
4.000.000,00
3.000.000,00

3.186.883,00

1.853.849,00

2.000.000,00

Verba Utilizada

1.000.000,00
0,00
2008

2009

2010
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Tabela XXIII - 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
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.
Atualização
Gastos com a participação de empregados em congressos e
similares.
Gestão
Gastos com a participação de empregados em eventos externos
dirigidos à capacitação e à formação técnica vinculadas à áreameio e às demais despesas decorrentes.
Gerencial
Gastos com a participação de empregados em eventos dirigidos
ao desenvolvimento gerencial, realizado por meio de consultoria.
Instrutoria Interna
Gastos com o pagamento de instrutores por treinamento interno
realizado

339.044,57

1.727.129,15

606.028,31

201.912,00

261.895,90
50.873,00
3.186.883,00

Σ=

Demonstrativo do QLP
Área Funcional
Σ empregados por área

PR
1.364

DFS
260

DIT
824

DRD
902

DPE
183

Σ
3.533*

Fonte: SGPE – Sistema de Gestão de Pessoas, em 31/dez/2011 - DEPE
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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$

Utilidade do Indicador
Medir o valor médio de investimento realizado no saúde e na qualidade de vida dos empregados da Dataprev
Tipo de Indicador
Efetividade
Fórmula de Cálculo
IMSQV = Σ ISQV / QtE
Onde,
Σ ITD = somatório dos investimentos em saúde e qualidade de vida
QtE = quantidade de empregados
Método de Aferição do Indicador
São colhidos os gastos com saúde e qualidade de vida com os responsáveis internamente por cada ação
Área Responsável pelo Cálculo
DEQV

Com o aperfeiçoamento dos mecanismos de apuração, foram incluídos no cálculo deste índice os
gastos com o convênio com a GEAP para a realização do PCMSO (Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional) e com o Programa de Apoio ao Empregado da Dataprev (PAED).
Com esta inclusão, os investimentos no segmento da saúde e qualidade de vida no ano de 2011
totalizam R$1.554.677,06, significando um investimento médio de R$ 444,191 por empregado. Em
relação aos números apresentados no ano de 2009, quando o total de investimentos foi de R$
684.258,00, observa-se um aumento de 127%.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
151

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Tabela XXIV – Demonstrativo dos Investimentos em Qualidade de Vida
Investimentos em Ações de Qualidade de Vida
Ação

Investimento

Campanhas
Gastos com a realização de campanhas educativas e de promoção de
saúde e qualidade de vida no Rio de Janeiro.
Programa de Vacinação Antigripal
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.
Programa de Ginástica Laboral
Gastos com a execução do programa nas unidades do Ceará,
Maranhão, Piauí, Espírito Santo, Santa Catarina e Alagoas. Visa
combater e prevenir as doenças profissionais como a L.E.R. (lesão por
esforços repetitivos) ou o D.O.R.T (distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho) além de auxiliar na diminuição da fadiga
muscular e auxiliar na correção de vícios posturais.
Tratamento Especializado
Gastos com tratamento médico especializado e medicamentos
específicos, sob forma de reembolso, concedido ao empregado e
extensivo aos seus dependentes, quando portador de necessidades
especiais (deficiência física, auditiva, visual e/ou mental) e doenças
especificadas na norma sobre o benefício.
Serviço de Área Protegida
Gastos com atendimentos de emergência nos prédios de Botafogo e
Cosme Velho.
Programa de Apoio Especializado ao Empregado Dataprev
(PAED)
Gastos com contrato para prestação de serviço de aconselhamento
breve e suporte psicossocial, prestados por profissionais nas áreas de
psicologia, serviço social e direito, entre outros.
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
Gastos com a realização do PCMSO (Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional) conforme legislação, que abrange exames
admissionais, demissionais, periódicos, retorno de benefício e
mudança de função. Valores pagos à GEAP em 2011.

Σ=

R$ 3.640,00

R$40.019,00

R$68.735,00

R$187.239,82

R$22.554,48

R$247.541,76

R$984.940,00

R$ 1.554.677,06
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6 Transferências Mediante Convênio, Contrato de Repasse, Termo de
Cooperação, Termo de Compromisso ou Outros Acordos, Ajustes ou
Instrumentos Congêneres
Não houve ocorrências no período

7 Declaração sobre Informações Referentes a Contratos e Convênios

DECLARAÇÃO
Declaramos que o item 07 (sete) da Parte A – Conteúdo Geral do Relatório de Gestão – do Anexo II
da Decisão Normativa TCU nº 108, de 24 de novembro de 2010, 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.”
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“§ 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.
Informamos que as publicações, via SIASG, com a implantação em 03/01/2011 do novo sistema
integrado de gestão administrativa estão sendo disponibilizadas e atualizadas mensalmente com sua
transmissão, críticas são efetuadas e devolvidas, o que exige tratamento dos dados devolvido e não
disponibilizados. Os dados devolvidos são tratados internamente e depois encaminhados para o
sistema SIASG para sua disponibilização. Entretanto, estamos efetuando esforços para que estes
dados sejam disponibilizados na sua integralidade/totalidade.

ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA
Departamento de Compras
Gerente Substituto
Matrícula: 303.941
CPF: 455.189.551-20
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8 Cumprimento das Obrigações Estabelecidas na Lei nº 8.730/93
8.1

Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93

QUADRO A.8.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA
DATAPREV, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e
Funções obrigados a
entregar a DBR

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da
Lei nº 8.730/93)

Cargos Eletivos

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função
de Confiança ou em
comissão)

Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Situação em relação às
exigências da Lei nº 8.730/93

Posse ou Início
do exercício de
Função ou
Cargo

Final do
exercício da
Função ou
Cargo

Final do
exercício
financeiro

Obrigados a entregar a DBR

–

–

–

Entregaram a DBR

–

–

–

Não cumpriram a obrigação

–

–

–

Obrigados a entregar a DBR

–

–

–

Entregaram a DBR

–

–

–

Não cumpriram a obrigação

–

–

–

Obrigados a entregar a DBR

84

97

646

Entregaram a DBR

73

92

598

Não cumpriram a obrigação

11

5

48

Fonte: Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal - DIRC

A Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal – DIRC, é a encarregada de gerenciar a recepção das
Declarações de Bens e Renda – DBR e/ou oferecer aos novos empregados, na data da admissão, a
opção da Autorização Eletrônica para disponibilizar o acesso às suas informações na base de dados
da Receita Federal.
Em outubro/2009, foi implementado, e institucionalizado pela Comunicação de Serviço da
Dataprev CS/DPE/019/2009, um aplicativo onde cada empregado exerceu a opção entre a entrega
da DBR e a autorização para acesso aos seus dados na base de dados da Receita Federal.
As DBRs entregues à Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal – DIRC são arquivadas, lacradas,
no dossiê do empregado, em razão do sigilo fiscal das informações, sem sofrerem qualquer tipo de
análise ou conferência.
Àqueles empregados que, eventualmente, deixam de entregar a DBR, a Divisão de Registro envia emails de forma reiterada até que a irregularidade seja sanada.
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9 Funcionamento do Sistema de Controle Interno
Quadro A.9.1 – Estrutura de controles internos da Dataprev
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle

Avaliação
1

2

3

4

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu
funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por
todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão
postos em documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos
procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X
X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições
claras das responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.

5

X
X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos
e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas
para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos
níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar
mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos
ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de
decisão.

X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade.

X
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Aspectos do sistema de controle interno

Avaliação

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância
para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário
de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle

Avaliação
1

2

3

4

5

Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para
diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível
de benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e
estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X
X

Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e
acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos
grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das
responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ,
em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua
estrutura.

X

Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar
sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo
pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.

X
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Considerações gerais:
A aplicação do questionário alcançou as 5 (cinco) Diretorias da Empresa (PR, DFS, DIT, DRD, e DPE) e
não houve distinção ou peso diferenciado para as informações coletadas nos diversos ambientes
pesquisados.
Nas Diretorias a avaliação oferecida foi resultante da formação de grupos de profissionais representantes de
áreas de atuação distintas.
O produto final apresentado pela Empresa espelha a tabulação dos resultados apresentados pelas Diretorias,
prevalecendo os registros de maior frequência (ocorrência). Nas situações em que ocorreu empate (itens 6,
7, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 26, e 27), consideramos o nível de avaliação mais elevado dentre as opções
assinaladas.
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10

Critérios de Sustentabilidade Ambiental

Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações sustentáveis

Avaliação
1

2

3

4

5

Observação
Em 2011 a Dataprev implantou
Outsourcing de Impressão em todas
Unidades da empresa com redução
número
de
equipamentos
consequentemente menor consumo
energia e redução de descartes.

o
as
do
e,
de

Já se verificou também uma diminuição
no número de impressões realizadas,
reduzindo-se essas despesas em cerca de
40 % ao mês.

1. A UJ
tem
incluído critérios de
sustentabilidade ambiental em suas licitações
que levem em consideração os processos de
extração ou fabricação, utilização e descarte
dos produtos e matérias primas.

X

a) Se houver concordância com a afirmação
acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?

Outro exemplo significativo é a
destinação "ambientalmente correta" para
todos os insumos e peças utilizados nas
impressoras. trata-se de um processo
conhecido como logística reversa, com o
qual o fornecedor retoma os descartes, tais
como os toners e kits de manutenção.
Houve a substituição de 27% dos
contratos de conservação e limpeza
vigentes por novos contratos com
cláusulas de sustentabilidade ambiental.
Está previsto 73% para 2012.
O sistema de viagens desenvolvido na
empresa reduziu significativamente o
consumo de papel gerado.

2. Em uma análise das aquisições dos últimos
cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com
menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável.

X

A Dataprev está participando do Comitê
de
Compras
Compartilhadas
e
Sustentáveis – GESRIO com outras
empresas, buscando adquirir produtos
com menor consumo de matéria-prima e
maior quantidade de material reciclável.
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações sustentáveis

Avaliação
1

2

3

4

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita
dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais
que não prejudicam a natureza (ex. produtos
de limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados
pela unidade, tem sido considerada a
existência de certificação ambiental por parte
das empresas participantes e produtoras (ex:
ISO), como critério avaliativo ou mesmo
condição na aquisição de produtos e serviços.
b) Se houver concordância com a afirmação
acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?

5. No último exercício, a unidade adquiriu
bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras
automáticas, lâmpadas econômicas).
c) Se houver concordância com a afirmação
acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?

Critérios de Avaliação
5

X

Contratos de conservação e limpeza com
cláusulas para utilização de produtos
biodegradáveis.

X

Logística reversa na aquisição de
lâmpadas e cartuchos de impressora
Outsourcing de Impressão em todas as
Unidades da empresa.

Redução do consumo de água e energia
em cerca de 40% ao mês , através da
utilização de torneiras automáticas /
temporizadas, lâmpadas econômicas e
sensores de presença. Redução do número
de impressoras gerando redução de
energia – Outsourcing de Impressão.
X

Desligamento das luzes das salas durante
o intervalo do almoço e na saída - ações
ligadas ao lançamento da marca
ECOPREV proporcionando uma postura
consciente que traz grandes benefícios ao
ambiente sua presença indica iniciativas
que, no dia-a-dia, promovem a
sustentabilidade.

6. No último exercício, a unidade adquiriu
bens/produtos
reciclados
(ex:
papel
reciclado).
d) Se houver concordância com a afirmação
acima, quais foram os produtos adquiridos?

X

Aquisição de papel sustentável e comitê
GESRIO para aquisição de produtos
sustentáveis.

7. No último exercício, a instituição adquiriu
veículos automotores mais eficientes e
menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
e) Se houver concordância com a afirmação
acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?

X

Locação de veículos flex para todas as
Unidades da empresa, contendo
catalizador que diminui a poluição do ar.
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações sustentáveis

Avaliação
1

8. Existe uma preferência pela aquisição de
bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou
recarga).
f) Se houver concordância com a afirmação
acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?

2

3

4

X

9.
Para a aquisição de bens/produtos é
levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos.
10.
Os projetos básicos ou executivos, na
contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da
manutenção e operacionalização da edificação, à
redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.
11.
Na unidade ocorre separação dos
resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº
5.940/2006.

12.
Nos últimos exercícios, a UJ promoveu
campanhas entre os servidores visando a
diminuir o consumo de água e energia elétrica.
g) Se houver concordância com a afirmação
acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais,
etc.)?

5

Observação

O toner é reciclável.

X

Devido as Normas do pregão eletrônico,
determinam que sejam de qualidade, mas
não de total excelência.

A obra do prédio de Brasília prevê
diversas cláusulas de sustentabilidade e
será estendida para demais obras e
reformas necessárias em outras unidades

X

X

Termo de Compromisso com as
Cooperativas de Catadores de Resíduos
Recicláveis em todas as UR, temos
captação de papel em todas as salas,
separação dos resíduos adequados a
coleta.
Campanhas de utilização das impressoras
no modo econômico e impressão frente e
verso, além da instalação de sensores de
presença e torneiras de pressão em
diversas Unidades, o que naturalmente
diminui o consumo de água e energia.

X

Foram adesivados os lembretes nos
interruptores das salas e banheiros. Nas
salas de treinamento solicitamos aos
instrutores que desliguem projetores e
microcomputadores no intervalo de
almoço e procuramos trabalhar a
consciência coletiva.
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações sustentáveis

Avaliação
1

13.
Nos últimos exercícios, a UJ promoveu
campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de
recursos naturais voltadas para os seus
servidores.
h) Se houver concordância com a afirmação
acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais,
etc.)?

2

3

4

5

Observação
Lançamento da marca ECOPREV,
exibição de filmes e vídeos; distribuição
de folders;

X

Fixação de adesivos nas tomadas, pias,
descargas, papel toalha e copos
descartáveis
Realização de - Palestras;Sensibilização
através dos cartazes fixados nos
expositores das UR;

Considerações gerais
A metodologia utilizada foi a busca de consenso entre as áreas diretamente responsáveis pelos assuntos-alvo deste
Quadro, (1) Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental – CGTS (2)
Unidades Regionais.
A CGTS, como estratégia para a busca de consenso com as UR, efetuou um levantamento, em nível nacional em
todas as Unidades Regionais acerca da práticas destas Unidades relativas à gestão ambiental e licitações
sustentáveis.
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Gestão do Patrimônio Imobiliário - “Bens de Uso Especial”

QUADRO A.11.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
ACRE - URAC
Rio Branco
ALAGOAS - URAL
Maceió
AMAZONAS - URAM
Manaus
AMAPÁ - URAP
Macapá
BAHIA - URBA
Salvador
BRASÍLIA - URDF
Distrito Federal
MINAS GERAIS – URMG (Depósito)
Belo Horizonte
MATO GROSSO - URMT
Cuiabá
PARANÁ - URPR
Curitiba
RIO GRANDE DO NORTE - URRN
Natal
RONDÔNIA - URRO
Porto Velho
TOCANTINS - URTO
Palmas
Subtotal Brasil
EXTERIOR
PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
Fonte: Divisão de Obras e Projetos - DIOP

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2010 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
13

1
13

13

13
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QUADRO A.11.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE
TERCEIROS
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

CEARÁ - URCE
Fortaleza
ESPÍRITO SANTO - URES
Vitória
MINAS GERAIS - URMG
Belo Horizonte
MATO GROSSO DO SUL - URMS
Campo Grande
PERNAMBUCO - URPE
Recife
RIO DE JANEIRO - DESG/DADP
Rio de Janeiro (Almoxarifado)
RORAIMA - URRR
Boa Vista
SANTA CATARINA - URSC
Florianópolis
Subtotal Brasil
EXTERIOR
PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
Fonte: Divisão de Obras e Projetos - DIOP

QUANTIDADE DE IMÓVEIS
LOCADOS DE TERCEIROS PELA
UJ
EXERCÍCIO 2010 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

1

1(ı)

1

1 (2)

1

1 (3)

1

1(4)

1

1(5)

1

1(6)

1

1(7)

1
8

1 (8)
8

8

8

(1)- Av. Santos Dumont, 3060 – 1º andar/sala 121; 2º e 3º andares; 4º andar/sala 408 e parte do 8º
andar.
(2)- Av. Jerônimo Monteiro, 1000 – Salas 601 a 616, 621 e 623.
(3)- Av. Prudente de Moraes, 1250 – 4º ao 6º pavimento.
(4)- Av. Afonso Pena, 2833 – 1º ao 2º pavimento.
(5)- Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 467 – 2º, 4º, 5º e 9º andar.
(6)- Rua Teixeira de Castro, 250.
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(7)- Av. Jaime Brasil, 150 / Sobreloja – Centro.
(8)- Rua Padre Roma, 409 / 419.
Quadro A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob
responsabilidade da UJ
UG

RIP

Regime

Estado de
Conservação
Valor
Histórico

URAC
(*)
335001
URAL
(*)
335002
URAM
URAP
(*)
335003
URBA
(*)
335005
URDF
URDF
335011
URMG
(*)
335009
URMT
335016
URPR
335018
URRN
(*)
URRO
(*)
335023
URTO
(*)

Despesa com
Manutenção no exercício

Valor do Imóvel
Data da
Avaliação

7

4

458.975,97

2004

7

4

383.100,00

2004

7

4

1.174.954,93

2004

7

4

10.454,06

2004

7

3

776.550,00

2004

7

5

18.600.000,00

2009

7

(**)

Sem
avaliação

7

3
(***)

Sem
avaliação

6

5

597.131,01

2004

7

3

1.450.851,87

2004

6

3

787.341,92

2004

7

4

100.569,30

2004

7

3

205.670,64

2004

Valor
Reavaliado

Total
Fonte: Divisão de Obras e Projetos – DIOP (Laudos LAUTEC – 2004 e CEF – 2009)

Imóvel

Instalações

100.000

600.000

700.000

(*) – Imóveis ocupados parcialmente
(**) – Terreno
(***) – Depósito
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Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação (TI)

Quadro A.12.1 – Gestão da Tecnologia da Informação
Quesitos a serem avaliados

Avaliação
1

2

3

4

5

Planejamento da área
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como
um todo.

X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor

X

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.

X

Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.

1

2

3

4

Empregados: 2444
Terceirizados: 0

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.
Segurança da Informação

5

X
1

2

3

4

5

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente
com segurança da informação.

X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
mediante documento específico.

X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas

1

2

3

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades
da UJ.

4

5

X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.

X

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
oferecidas aos seus clientes.

X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.

X

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ.
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.

1

2

3

4

0%
X

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de
gestão de contratos de bens e serviços de TI.
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e
serviços de TI terceirizados?

5

X
X
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Considerações Gerais:
A metodologia utilizada foi a busca de consenso entre as duas áreas responsáveis pela coordenação dos assuntos-alvo
deste Quadro, no âmbito das diretorias técnicas da Dataprev, sob a coordenação da área de Planejamento Estratégico
da Empresa:
− Coordenação Geral de Integração e Monitoramento – CGIM, representando a Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações – DRD e
− Coordenação Geral de Análise e Classificação de Demandas – CGAD, representando a Diretoria de
Infraestrutura de TIC – DIT.
Justificativas:
Planejamento
•
•

Existe Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) em vigor, entretanto há necessidade de atualização;
Em função do valor, as decisões de investimento em TI são realizadas em órgãos colegiados: Diretoria
Colegiada e Conselho de Administração.

Recursos Humanos de TI:
•
•

Existe a carreira de Tecnologia da Informação, associada aos cargos Analista de Tecnologia da Informação,
Analista de Processamento e Assistente de Tecnologia da Informação.
Foram considerados empregados da área de TI aqueles com os seguintes cargos (atividades): Assistente de
Tecnologia da Informação (Suporte Técnico); Analista de Processamento (ambiente produtivo, sustentação
tecnológica); Analista de Tecnologia da Informação (produção, relacionamento com clientes, sistemas,
suporte tecnológico).

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
•

Toda contratação de consultoria e suporte técnico prevê a transferência dos conhecimentos necessários,
entretanto os mesmos não foram considerados como terceirização da atividade de TI.

Legenda dos níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em
sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa
no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua
maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.
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13

Utilização de Cartões de Pagamento do Governo Federal

Não se aplica.

14

Informações sobre Renúncia Tributária

Não se aplica.

15

Informações sobre as Providências Adotadas para Atender às
Deliberações Exaradas em Acórdãos do TCU ou em Relatórios de
Auditoria do Órgão de Controle Interno a que a Dataprev se Vincula
ou as Justificativas para o Não Cumprimento

Conforme Anexo II

16

Informações sobre o Tratamento das Recomendações Realizadas
pela Unidade de Controle Interno, Apresentando as Justificativas
para os Casos de Não Acatamento

Conforme Anexo III
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17

Outras Informações Consideradas Relevantes pela Dataprev
para Demonstrar a Conformidade e o Desempenho da Gestão

PROGRAMAS INTERNOS NÃO VINCULADOS AO PLANO PLURIANUAL – PPA

01.

Programa Modernização dos Sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego

Este programa destinou-se aos serviços de manutenção e atualização dos sistemas do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Dados Gerais do Programa:
Programa Modernização dos Sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego
Objetivo geral

Modernização Tecnológica dos sistemas de informações do MTE

Diretor Patrocinador

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações

Gestor do Programa

DETC – Departamento de Produtos do Ministério do Trabalho e
Cadastros Sociais

Público-alvo

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

Ação 01 - Desenvolver sistemas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE
Em 26/07/1995, o TCU, mediante a Decisão nº. 357/1995 - Plenário, determinou à 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. Foi escolhida a Dataprev para assumir os sistemas e serviços então prestados pela
Datamec/Unisys, com base em diversos fatores citados no Relatório TCU TC-028.145/2006-0.

Tipo da Ação

Desenvolvimento de Sistemas

Finalidade

Modernização tecnológica dos sistemas de informações do MTE –
Ministério do Trabalho e Emprego

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
169

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011

Descrição

Desenvolvimento 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

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações DRD

Coordenador nacional da ação

Departamento de Produtos do Ministério do Trabalho e Cadastros
Sociais - DETC

Áreas envolvidas

DEDS

Resultados em 2011:
Os projetos com características transacionais OLTP (Online Transaction Processing ou
Processamento de Transações em Tempo Real) e com característica OLAP (capacidade para
manipular e analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas) - as bases de gestão foram concluídos, disponibilizados em ambiente de produção, o que permitiu a desativação dos
sistemas da Datamec que atendiam ao MTE.
Com a conclusão do Portal Mais Emprego para toda a rede de atendimento do MTE, com marco
final em 23 de setembro de 2011, bem como a apropriação completa dos benefícios em pagamento
pelo sistema anterior, com marco final em 05 de dezembro de 2011, foi concretamente alcançado o
objetivo estabelecido pelo TAC assumido entre as partes Dataprev, MTE e Datamec/Unisys.
A desativação definitiva dos sistemas Datamec/Unisys que atendiam ao MTE ocorreu em 19 de
dezembro de 2011.
O gráfico abaixo demonstra, através do número de atendimentos do Seguro Desemprego, a
evolução da implantação do Portal MTE Mais Emprego ao longo do ano de 2011.
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Figura XXVIII – Requerimentos Seguro-Desemprego
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02.
Programa Modernização dos Sistemas do Regime Geral da Previdência Social –
Implantação dos Sistemas do Novo Modelo de Gestão – NMG
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 dos processos do NMG, foi necessário reformular
os 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 reside a maioria das aplicações que atendem ao INSS.
Este programa destina-se a modernizar os sistemas de Benefícios e Cadastro de Informações
Sociais.
Dados Gerais do Programa:
Programa de Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo geral

Desenvolver os sistemas do Novo Modelo de Gestão do INSS

Diretor Patrocinador

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações DRD

Gestor do Programa

Departamento de Produtos de Benefícios - DEBC e Departamento
de Produtos do Ministério do Trabalho e Cadastros Sociais DETC

Público-alvo

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

Ação 01 - Desenvolver um novo sistema que atenda ao CNIS segundo os novos processos de
negócio do NMG
Tipo da Ação

Desenvolvimento de sistemas

Finalidade

Atender tanto às 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 aos processos de negócio identificados no Novo
Modelo de Gestão do INSS

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações DRD
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Coordenador nacional da ação

Departamento de Produtos do MTE e Cadastros Sociais - DETC

Áreas envolvidas

Departamento de Desenvolvimento de Software - DEDS

Resultados em 2011:
–

Implantação em cinco Unidades da Federação da nova versão CNIS-PF que permitirá ao
INSS desativar a atual aplicação residente no mainframe CV2.

–

O produto relativo ao contribuinte individual foi disponibilizado em ambiente de produção
em outubro de 2011. A solução (“visão” INSS) começou a ser utilizada por ocasião do piloto
na Agência da Previdência Social de Anápolis – GO em dezembro de 2011. Em relação às
funcionalidades relativas à RFB, que permitirão a desativação do atual sistema SARCI, os
ajustes decorrentes da homologação foram realizados e a RFB homologou a solução de
controle de acesso (SAA – Sistema de Autorização de Acesso). A desativação do sistema
atual somente poderá ser efetivada com a implantação nacional da nova aplicação relativa ao
contribuinte individual, cuja previsão depende do cronograma do INSS.

–

A solução relativa ao Segurado Especial também encontra-se disponível para piloto em
ambiente de produção desde outubro, mas somente começou a ser utilizada na APS de
Anápolis em dezembro de 2011.

–

Disponibilizada em ambiente de produção em outubro de 2011, a solução relativa a
Vínculos, Remunerações e Contribuições começou a ser utilizada na APS de Anápolis, em
regime de piloto em dezembro de 2011.

–

Conclusão da migração dos dados legados para a plataforma baixa.

Ação 02 – Desenvolver um novo sistema de benefícios SIBE I que permita a desativação do
SABI e PRISMA
Tipo da Ação

Desenvolvimento de sistemas

Finalidade

Atender aos processos de transação de negócios do NMG e
desativar os sistemas SABI e PRISMA

Descrição

Desenvolvimento e implantação de sistema integrado de benefícios
SIBEI, permitindo a desativação dos sistemas atuais SABI e
PRISMA

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações DRD

Coordenador nacional da ação

Departamento de Produtos de Benefícios - DEBC

Áreas envolvidas

Departamento de Desenvolvimento de Software - DEDS
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Resultados em 2011:
– As funcionalidades relativas aos benefícios de prestação continuada LOAS foram
homologadas e implantadas em ambiente de produção em 01/12/11, em regime de piloto.
Tabela XXV - Produtos entregues para homologação em 2011
PRODUTO

DESCRIÇÃO
APLICAÇÕES INTERNET

STC com senha

Simulador Tempo de Contribuição Internet (com Senha)
- acessa CNIS

Requerimento Inicial

Inclusão de Requerimento Inicial BPC-LOAS internet
Inclusão de Requerimento Inicial BI internet

Requerimento Revisão

Inclusão de Requerimento de Revisão BPC-LOAS e BI
internet

Portal Requerimentos 135 (acessa CNIS)
Requerimento Inicial

Inclusão de Requerimento Inicial BPC-LOAS 135
Inclusão de Requerimento inicial BI 135

Requerimento Revisão

Inclusão de Requerimento Revisão BPC-LOAS135
Inclusão de Requerimento Revisão BI 135
APLICAÇÕES INTRANET

Simuladores

Consulta à linha de correção
Simulador de Cálculo de Diferenças na Revisão
Simulador Calculo de créditos na Concessão
Simulador de Cálculos de Crédito Especial – PAB

BPC-LOAS, MONITOR, JUDICIAL
Portal SIBE

REAVDIR (Reavaliação Bianual BPC-LOAS)
BI (Benefícios por Incapacidade)
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03.

Programa Modernização dos Sistemas de Regimes Próprios da Previdência Social

Este programa de modernização visa atualizar os sistemas já em produção 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.
Dados Gerais do Programa:
Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo geral

Desenvolver e implantar sistemas para atender aos processos de
negócio da SPS/MPS

Diretor Patrocinador

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações DRD

Gestor do Programa

Departamento de Produtos do MPS e INSS - DEMP

Público-alvo

MPS/SPS – Secretaria de Políticas Públicas de Previdência Social

Ação 01 – Construir Cadastro de Servidores dos Regimes Próprios de Previdência
Esta ação visa desenvolver uma aplicação que possibilita 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.
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

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações DRD

Coordenador nacional da ação

Departamento de Produtos do MPS e INSS - DEMP

Áreas envolvidas

Departamento de Desenvolvimento de Software - DEDS
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Resultados em 2011:
– Conclusão da aplicação de captura, análise e batimento dos dados e da aplicação de
consultas gerenciais.
Ação 02 – 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.
Tipo da Ação

Desenvolvimento de sistemas

Finalidade

Modernizar o atual SIPREV, disponibilizando 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 a
navegação, atendendo aos padrões de acessibilidade e agregando
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

Descrição

Desenvolvimento e implantação do novo sistema SIPREV que
atenda à geração e transmissão das informações para o CNISRPPS, 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

Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações DRD

Coordenador nacional da ação

Departamento de Produtos do MPS e INSS - DEMP

Áreas envolvidas

Departamento de Desenvolvimento de Software - DEDS

Resultados em 2011:
– Aplicação desenvolvida e disponibilizada no Portal do Software Público. Conforme
informações da SPS/MPS, cerca de trezentos Entes Federativos já estão utilizando ou em
fase de implantação da aplicação.
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04.

Programa Modernização dos Sistemas de Previdência Complementar

Este programa de modernização tem o objetivo de desenvolver aplicações para suporte a processos
de negócios da PREVIC, integrar cadastros e implementar 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.
Dados Gerais do Programa:
Programa Modernização dos Sistemas de Previdência Complementar
Objetivo geral

Desenvolver e implantar sistemas de forma a atender aos
processos de negócio da PREVIC

Diretor Patrocinador

DRD – Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações

Gestor do Programa

DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS

Público-alvo

PREVIC

Ação 01 - Desenvolver Aplicações voltadas para Gestão dos Cadastros de Previdência
Complementar
Tipo da Ação

Desenvolvimento de Sistemas

Finalidade

Desenvolver aplicações para gestão dos cadastros mantidos
pela PREVIC 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
PREVIC

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações

Coordenador nacional da ação

DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS

Áreas envolvidas

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Resultados em 2011:
– Os sistemas para gestão dos cadastros foram concluídos e estão em uso com novas
funcionalidades que foram demandadas no decorrer de 2011.
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Ação 02 – Desenvolver Aplicações voltadas para a Área de Gestão da Previdência
Complementar
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 PREVIC

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

DRD - Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e
Informações

Coordenador nacional da ação

DEMP – Departamento de Produtos do MPS e INSS

Áreas envolvidas

DEDS – Departamento de Desenvolvimento de Software

Resultados em 2011:
– Conclusão e disponibilização em produção dos novos módulos de gestão e de estatísticas
de planos de benefícios e realizada atualização no sistema de captação de dados contábeis
e investimentos, atendendo à mudança de legislação.
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05.

Programa Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Em 2011 as ações relacionadas ao programa Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas foram pautadas
na continuidade do processo de desenvolvimento das competências técnicas e gerenciais da
Dataprev.
Dados Gerais do Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais

Objetivo geral

Desenvolver, implementar e avaliar uma política de gestão de pessoas
capaz de captar, desenvolver, motivar e reter os perfis necessários ao
novo padrão tecnológico e de gestão por resultados da empresa, para que
a organização tenha condições de cumprir os compromissos pactuados
com seus clientes.

Objetivos Específicos

Definir e desenvolver um modelo de gestão de competências;
Consolidar política de remuneração e carreira;
Promover capacitação técnica relacionada aos desafios da migração
tecnológica;
Desenvolver competências gerenciais;

Gerente do programa

Janice Fagundes Brutto – Diretora de Pessoas

Responsável pelo programa no âmbito
da Dataprev

Márcio Luis Tavares Adriano – Gerente do Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas

Indicadores ou parâmetros utilizados
para avaliação do programa

Quantidade de novos empregados contratados
Quantidade de empregados capacitados
Percentual Médio de Disponibilidade da Força de Trabalho

Público-alvo (beneficiários)

Empregados da Dataprev

Fonte: Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DEDP

Principais Ações do Programa de Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas:
De acordo com os objetivos definidos para este Programa, em 2011 foram consideradas como
principais ações as seguintes iniciativas estratégicas:
− Ação 01 – Competências Técnicas e Gerenciais
− Ação 02 - Captação de Pessoas
− Ação 03 – Qualidade de Vida
− Ação 04 - Responsabilidade Socioambiental
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Ação 01 - Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais
Dados Gerais da Ação 01: Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais
Tipo da Ação

Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais

Finalidade

Promover a atualização e o aperfeiçoamento profissional dos empregados da
Dataprev

Descrição

Implementar atividades de capacitação técnica e gerencial relacionadas às
principais ações estratégicas da organização

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Coordenador nacional da ação Márcio Luis Tavares Adriano
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas
Serviço de Desempenho e Competências
Serviço de Aprendizagem Corporativa Presencial
Serviço de Biblioteca Central

Unidade(s) executora(s)

Fonte: Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – DEDP

Principais Resultados:
Capacitação Presencial
No decorrer de 2011 foram realizadas 995 atividades de capacitação, compreendendo cursos
internos (ministrados por instrutores da Dataprev) e externos (ministrados por fornecedores
externos) que alcançaram 9.803 treinandos e resultaram num investimento de R$ 1.414.468,15 (um
milhão, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos).
Tabela XXVI – Capacitação presencial por diretoria
Diretoria

Total de Atividades

Total de Treinandos

CH Total

PR

480

5.840

4.659

DIT

189

1.492

3.709

DRD

199

1.867

2.791

DPE

42

189

554

DFS

85

415

829

TOTAL

995

9.803

12.542

Fonte: DIDE
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Além das atividades de capacitação realizadas por fornecedores externos, foram realizadas cerca de
73 treinamentos internos, que alcançou 784 treinandos ao custo de R$ 40.159,70 pagos aos
empregados/instrutores internos, sob forma de incentivo ao compartilhamento de conhecimento. Os
treinamentos mais incentivados estão relacionados às Ferramentas de Desenvolvimento de
Software.
Ainda em relação às atividades de desenvolvimento profissional incentivadas pela empresa,
registra-se o investimento financeiro de R$ 99.424,27 (noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais e vinte e sete centavos) realizados no âmbito do Programa de Incentivo à PósGraduação, que atingiu 73 empregados ao longo de 2011.
Capacitação à Distância
No âmbito da Educação a Distância, destacamos em 2011 a capacitação de empregados e gestores
para a operacionalização do novo sistema de Gestão de Frequência (SisGF), com a finalidade de
contribuir para a Gestão de Mudança referente ao processo de implantação desse sistema. No
mesmo processo, é importante destacar a promoção da aprendizagem colaborativa e da troca de
informações entre os Agentes de Mudança, recrutados nas Unidades Regionais, por meio de uma
Comunidade Virtual.
A formação continuada dos tutores que atuam nos cursos online da empresa também foi realizada
por meio de uma Comunidade Virtual de Aprendizagem, onde foram debatidos temas importantes
para a prática da tutoria na Dataprev.
Todas as ações foram realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, instalado e
configurado em servidores da empresa, e realizadas por profissionais do quadro de empregados da
Dataprev, da Divisão de desenvolvimento de Pessoas (DIDE/DEDP/DPE), com o apoio de
empregados lotados nas Unidades Regionais.
Atualização do Acervo Bibliográfico
No escopo das ações voltadas para o desenvolvimento profissional dos empregados da Dataprev,
também se destacam os investimentos em assinatura de periódicos (R$ 4.744,90 *) e aquisição de
livros voltados para as matérias de Gestão e TI (R$ 82.969,19 *).
(*) Fonte: Divisão de Desenvolvimento de Pessoas - DIDE.
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Ação 02 – Captação de Pessoas
Dados Gerais da Ação 02: Captação de Pessoas
Tipo da Ação

Captação de Pessoas
Suprimento do quadro de lotação de pessoal da empresa com candidatos
qualificados, de acordo com as necessidades específicas de cada área, de forma a
garantir que o cumprimento dos compromissos e metas estratégicas da empresa.
Captar mão-de-obra qualificada por meio de Concurso Público.

Finalidade
Descrição
Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Coordenador nacional da ação Márcio Luis Tavares Adriano
Divisão de Valorização de Pessoas
Serviço de Remuneração e Carreiras

Unidades executoras

Fonte: Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – DEDP

Principais Resultados:
Concurso 2011
Na área de captação de pessoas, o destaque no ano de 2011 foi a realização de Concurso Público
para formação de cadastro de reserva para 24 (vinte e quatro) perfis nos níveis Médio e Superior
cujas expectativas de preenchimento das vagas foram distribuídas em 05 (cinco) regiões de lotação,
dentro das quais, no ato da inscrição, foi dada ao candidato a possibilidade de optar pela região na
qual desejava trabalhar, cabendo à Dataprev a prerrogativa do preenchimento da vaga disponível em
qualquer estado, dentro da região escolhida pelo candidato. Este concurso teve um recorde histórico
de inscrições com 57.434 candidatos.
Até o mês de dezembro de 2011 foram convocados 44 candidatos aprovados.
Contratações e Parcerias:
Devido a natureza e especificidade desta ação, a sua realização demandou a contratação de
instituição especializada na realização de concurso público - Instituto Quadrix de Tecnologia e
Responsabilidade Social, com contrato de prestação de serviços firmado no valor de R$ 498.000,00.
De acordo com cláusula contida em contrato, celebrado entre Dataprev e Instituto Quadrix, ficou
estabelecido no item Forma e Condições de Pagamento que caso o valor pertinente à arrecadação
das taxas de inscrição do concurso fosse superior ao preço do serviço acertado, 50% da diferença a
maior deveria ser repassada à Dataprev, descontadas as taxas bancárias, em até 20 (vinte) dias úteis
após a aplicação das provas.
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Coube à Dataprev o valor de R$ 1.406.500,00 (Hum milhão quatrocentos e seis mil e quinhentos
reais) que foram devidamente repassados pelo Instituto Quadrix.
Ação 03 – Qualidade de Vida
Dados Gerais da Ação 03: Qualidade de Vida
Tipo da Ação

Qualidade de Vida

Finalidade

Contribuir para a proteção e a promoção de saúde, qualidade de vida e bemestar dos empregados por meio de ações com foco no desenvolvimento de
comportamentos e ambientes de trabalho saudáveis.

Descrição

Promover ações de recuperação, proteção/prevenção e promoção da saúde e
bem- estar.

Unidade responsável pelas decisões
estratégicas

Departamento de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem Estar

Coordenador nacional da ação

Maria Cabral Resende Cunha

Unidades executoras

Divisão de Saúde e Qualidade de Vida

Principais Resultados:
Os principais resultados das ações relacionadas à Qualidade de Vida em 2011 são representados
pelas seguintes atividades:
Campanhas Educativas de Prevenção e Promoção de Saúde
Em 2011 foram realizadas 123 campanhas educativas, dentre as quais destacam-se:
Campanha de Vacinação contra a Gripe que em 2011 imunizou o total de 732 empregados e jovens
aprendizes em todas as unidades da Dataprev. Esta quantidade representa um número
aproximadamente quatro vezes superior ao resultado obtido no ano de 2010 (total de 180
empregados). Este resultado denota que aproximadamente 25% dos empregados participaram da
Campanha (considerando o total de 3522 empregados segundo RH Indicadores de maio/2011).
Em 2010, a Campanha teve caráter atípico devido ao surto de H1N1 e diante das dificuldades
enfrentadas na aquisição da vacina, no sentido de viabilizar a campanha, optou-se por utilizar a
estratégia de reembolso. Com intuito de avaliar melhor o sistema de reembolso, a estratégia de
reembolso foi mantida em 2011. O valor total de reembolso aos empregados vacinados em 2011 foi
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de R$ 40.019,90.
Ginástica Laboral
No decorrer de 2011 a atividade de Ginástica Laboral foi desenvolvida em oito Unidades Regionais
e beneficiou aproximadamente 700 empregados, além dos estagiários, jovens aprendizes e
terceirizados que trabalham nessas unidades.
A média anual de participação geral na atividade ficou em torno de 61% distribuída conforme tabela
abaixo:
Tabela XXVII - Frequência média de participação na Ginástica Laboral praticada nas
Unidades em 2011.
UR

QLP

FREQUÊNCIA MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO NA GINÁSTICA LABORAL
1º Trimestre
2ºTrimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
Pres

Real

%

Pres Real

%

Pres

Real

%

CE
210
127 100 79% 129 105 81%
133
107 80%
ES
27
17
13 76%
MA
50
25
18 72% 27
19 70%
26
21
81%
DF
265
265
30 11% 265
35 13%
265
46
17%
MS
25
12
10 83% 17
14 82%
19
13
68%
PI
37
14
10 71% 17
13 76%
16
11
69%
PR
52
54
17 31% 56
19 34%
51
15
29%
AL
34
25
18 72% 27
18 67%
Fonte: Divisão de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar - DIQV

%

Pres

Real

%

Média

75

27

36%

22

18

82%

19
18
41

14
13
17

74%
72%
41%

69%
76%
76%
14%
77%
72%
34%
69%

Em 2011, 9 (nove) Unidades Regionais mantiveram o programa por meio de contratação de
empresa para desenvolver a atividade, conforme demonstrado no quadro acima. A URSC praticou a
atividade nos meses de maio a dezembro, mas não informou as frequências mensais à DIQV.
Unidades menores como URAP, URRO, URRR e URAC não praticam a ginástica laboral, porque o
custo/benefício da contratação não compensa devido ao pequeno número de empregados.
No total, empregados de 13 estados praticaram a atividade. O número total de empregados destes
estados somados corresponde a 68% do total de empregados da Dataprev. Ou seja, em 2011, 68%
dos empregados beneficiaram-se da atividade.
Programa de Apoio ao Empregado – PAED
Durante a vigência do contrato 2010/2011, o percentual de utilização do programa foi de 4,94%,
resultado este que representa um redução de 22% na sua utilização quando comparado ao contrato
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anterior.
Entretanto, percebe-se que o comportamento do serviço ao longo do tempo vem mantendo as
mesmas características com relação a distribuição dos atendimentos, por região geográfica, perfil,
gênero, demandas, etc.
Deve-se destacar que as maiores demandas concentram-se nas esferas jurídica (36,78%), emocional
(18,97%), pessoal (17,24%) e familiar (13,79%).
Por outro lado, identificou-se uma discreta utilização do programa pelos gestores como um
instrumento gerencial.
Contratações e Parcerias:
O atendimento às demandas do PAED é realizado por meio de contrato firmado entra a Dataprev e a
Empresa Solutions desde 2008. O contrato iniciou em outubro de 2008 e sofreu até o momento 3
prorrogações. Os custos abaixo relacionados referem-se à frações do segundo, terceiro e quarto anos
do contrato.
Tabela XXVIII

- CUSTOS REALIZADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGADO DA
DATAPREV - PAED

Anos

Investimento Total

Investimento médio mensal

2010

222.658,32

18.554,86

2011

247.541,76

20.628,48

Retorno Laborativo
O Projeto de Acompanhamento de Empregado Afastado e Retorno ao Trabalho, implantado como
um programa piloto no Rio de Janeiro, destina-se a todos os empregados afastados em auxíliodoença, acidente de trabalho ou outro motivo há mais de seis meses, visando sua reintegração à
Empresa, ao trabalho e a sua equipe. O acompanhamento realizado pelo programa garante um canal
de comunicação aberto, capaz de manter o vínculo do empregado com a empresa, fortalecendo sua
auto estima.
No primeiro semestre de 2011, 21 (vinte e um) empregados foram acompanhados pelo Programa,
sendo 3 (três) casos concluídos, 5 (cinco) casos de retorno ao trabalho que permanecem em
acompanhamento e 13 (treze) casos de empregados que permanecem em benefício e continuam
sendo acompanhados. No segundo semestre de 2011, 18 (dezoito) empregados foram
acompanhados, sendo 6 (seis) casos concluído e 12 (doze) casos de empregado que permanecem em
benefício e continuam sendo acompanhados.
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Figura XXIX - Comparativo entre os tipos de acompanhamento realizados no Programa
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Dos 9 (nove) casos concluídos em 2011, um foi concluído por falecimento e outro um por
aposentadoria por invalidez. Nos outros 7 (sete) casos concluídos observamos que esses
afastamentos foram superiores a 10 (dez) meses. A partir da observação dos empregados que
tiveram os seus benefícios do INSS prorrogados, e da comparação entre todos os casos levantou-se
a hipótese de que o tempo de afastamento pode dificultar o retorno ao trabalho. Isto se explicaria
pelo fato de que quanto menor o período de afastamento menor é a perda das referências e vínculo
com a empresa facilitando o retorno do empregado ao trabalho. No entanto, não podemos deixar de
considerar que a intensidade dos vínculos estabelecidos com a empresa também pode ser
influenciada pelo tempo de trabalho do empregado. Essa consideração está intimamente relacionada
com o objetivo do Programa no que tange a reintegração do empregado à Empresa, ao trabalho e a
sua equipe.
Figura XXX - Situação de empregados acompanhados pelo programa com relação ao tempo
de afastamento
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Os dados relativos ao perfil dos empregados que permanecem sendo acompanhados pelo Programa
encontram-se representados na figura a seguir:
Figura XXXI – Perfil dos empregados acompanhados pelo programa
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Serviço de Área Protegida (UTI Móvel)
O serviço denominado “área protegida” é realizado por empresa especializada em dar pronto
atendimento, por meio de ambulâncias UTI móveis e orientações médicas por telefone, 24 horas,
nos 365 dias do ano. Este atendimento pré-hospitalar é extensivo a todos que se encontrem dentro
dos prédios da Dataprev nos bairros de Botafogo ou Cosme Velho, independentemente de serem ou
não empregados da Empresa.
Foram realizados, em todo o ano de 2011, 24 (vinte e quatro) atendimentos prestados pela equipe
de tratamento intensivo em nossas instalações, sem contar as orientações realizadas por telefone.
Contratações e Parcerias:
Empresa Bem Guanabara Emergências Médicas Ltda. (3º contrato)
Sistema de Emergência Médica Móvel do Rio de Janeiro Ltda. (4º contrato)
Tabela XXIX - Demonstrativos de Custos com a UTI-Móvel
INVESTIMENTOS REALIZADOS COM O SERVIÇO DE ÁREA PROTEGIDA – UTI MÓVEL
NO ANO DE 2011
Períodos
3º Contrato

4º Contrato

Investimento Total
no Período

Investimento médio
mensal

15.904,48

6.650,00

22.554,48

1.879,54

Obs.: Os valores acima correspondem às partes dos períodos contratados. O do 3º contrato corresponde
ao período de 01 de Janeiro à 16 Agosto e o do 4º contrato, de 17 de Agosto à 31 de Dezembro.
Fonte: Divisão de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar - DIQV
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Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é o conjunto de medidas adotadas pela
Empresa, para a promoção e preservação da saúde do trabalhador, que abrange a realização de
exames médicos previstos na Norma Regulamentadora nº 7.
O PCMSO privilegia o instrumental clínico epidemiológico na abordagem entre saúde e trabalho,
possibilitando prever precocemente doenças ocupacionais e orientar os empregados quanto a
eventuais problemas de saúde detectados.
Em 2011, no Rio de Janeiro, foram realizados 1672 exames. Com os dados obtidos na realização
desses exames obrigatórios e dos exames complementares adjuvantes, sobretudo os periódicos,
elabora-se o perfil de saúde do empregados da Dataprev que serve de subsídio para ações do
programa de qualidade de vida, com o objetivo de investir no aumento da produtividade e na
redução tanto do absenteísmo quanto das doenças ocupacionais.
Tabela XXX - PCMSO 2011 – Rio de Janeiro
Descrição
Exame
Exame
Exame
Exame
Exame

Admissional
Periódico
de Retorno ao Trabalho
de Mudança de Função
Demissional

Total

Nº de Atendimentos Mensais
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
3
3
5
5
12 35 14
7
12
5
10
10
121
334 395 97
0
0
0
0
0
0
0
0
536 1362
7
5
4
4
10
6
3
7
7
5
3
8
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
8
2
15
1
2
5
62 12
4
2
120
346 408 114 11 37 42 19 19 81 22 17 556 1672

%
7%
81%
4%
0%
7%
100%

Md. Mês
10,1
113,5
5,8
0,0
10,0
139,333

Até o momento, os dados das Unidades Regionais referentes a 2011 ainda não estão consolidados,
uma vez que algumas Unidades estão em processo de levantamento dessas informações junto às
empresas de Medicina do Trabalho contratadas ou à GEAP.
Ação 04 – Responsabilidade Socioambiental
Dados Gerais da Ação 04: Responsabilidade Socioambiental
Tipo da Ação

Responsabilidade Socioambiental

Finalidade

Consolidar e internalizar as ações socioambientais perante o corpo funcional, a
sociedade, parceiros e fornecedores

Descrição

Desenvolver ações diretas na organização do trabalho de boas práticas sustentáveis.
Definir metas, divulgar e monitorar as ações de responsabilidade socioambiental na
empresa
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Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental

Coordenador nacional da ação

Sérgio Barbosa Basile

Unidade(s) executora(s)

CORS – Coordenação de Responsabilidade Socioambiental

Fonte: CGTS

Tabela XXXI - Comparativo entre metas previstas e realizadas e resultado apresentado
METAS
AÇÕES

PREVISTAS

REALIZADAS

RESULTADO

62 capacitações
com parcerias
interna (DEDP) e
Capacitação técnica e ambientação
externa (INES,
profissional de pessoas com
Previstas 62 capacitações
FENEIS,
deficiência
SERNAC,
SERPRO,
APADA)

Melhor aproveitamento nas tarefas
que executam dentro da empresa;
rodízio interno entre as áreas de
atuação; aumento de oportunidade
no mercado de trabalho

22 contratos ativos*
Substituição dos contratos de
* 05 unidades estão no
conservação e limpeza vigentes
prédio do INSS e não
por novos contratos com cláusulas
possuem contrato de
de sustentabilidade ambiental
conservação e limpeza.

06 contratos
sustentáveis
assinados

06 UR já utilizam o novo contrato
sustentável ou seja, 27% dos
contratos já possuem clausulas de
sustentabilidade ambiental,
utilizando produtos que não
agridem o meio ambiente e tendo
em seus quadros empregados
capacitados em meio ambiente e
coleta seletiva.

Implantar Programa de
aprendizado profissionalizante
voltado para o público de baixa
Contratar 28 aprendizes
renda (Programa Jovem Aprendiz)
no RJ

28 aprendizes
Cumprimento da legislação;
contratados para os
capacitação e desenvolvimento em
prédios da AR (15)
ferramentas de TI
e CV (13)

METAS

Contratar 06
Implantar Programa Piloto Jovem aprendizes para
Aprendiz no CRC CESMAR/RS aprendizado no CRC
CESMAR/RS

06 aprendizes
contratados em
capacitação integral
no CRC
CESMAR/RS

os aprendizes apresentaram um
projeto, elaborado por eles, com
aproveitamento de equipamentos
reciclados e sistemas livres, para
utilização pelo professor em sala
de aula (quadro negro eletrônico
para ser utilizado com controle
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METAS
remoto). a demonstração foi um
exemplo de que eles já estão
aproveitando, na prática, os
ensinamentos obtidos no programa
jovem aprendiz, com foco em
tecnologia.
A partir da alienação
dos equipamentos e
mobiliários que são
substituídos em todos
os estados, promover
uma destinação correta
e ecológica; livros a
partir da doação
voluntária dos
empregados e
desfazimento da
biblioteca de livros e
periódicos

os equipamentos e mobiliários
foram destinados para os crc's e
entidades de fins não econômicos
Foram doados 2.181
que tem como finalidade e missão
equipamentos de
planejar e realizar projetos,
informática; 516
programas, ações e eventos de
mobiliários de
caráter social, profissionalizante,
informática e 3.477
educacional e ambientalista; os
mobiliários de
livros beneficiaram as
escritório e
associações do morro do
2.006 livros e
juramento; morro do salgueiro, o
periódicos
coep; a amorvisa do complexo do
alemão e cooperativas de
catadores

Capacitação de empregados,
gestores, parceiros e demais
terceirizados

Disseminar interna e
externamente os
princípios gerais da
responsabilidade social
para clientes e
parceiros

Realizada palestras
para a Prevdata,
empregados e
Divulgação e conscientização das
terceirizados do
ações sociais e embientais em
contrato diversidade andamento na empresa.
e conservação e
limpeza

Prosseguimento de novas
atividades e as correções
necessárias para andamento da
coleta seletiva e demais ações
ambientais em todas as unidades
da empresa

lançar a marca
ECOPREV; Capacitar
empregados da
conservação e limpeza
em meio ambiente, e
coleta seletiva

Marca ECOPREV
lançada em todas as
UR; empregados
capacitados no RJ
(AR 31 empregados;
CV - ) e nas demais
unidades da
empresa.

Inserção da variável
socioambiental no quotidiano e na
qualidade de vida do ambiente de
trabalho.

Campanhas – Calendário
Socioambiental

Realizar campanhas
socioambientais em
datas elencadas no
Calendário Socio
Socioambiental

Campanhas
realizadas em todas
as UR

Recolhimento do óleo de cozinha;
pilhas/ baterias; redução do
consumo de água e energia;
doação de livros; roupas,
brinquedos, alimentos e Natal dos
terceirizados.

Doação de equipamentos e
mobiliários irrecuperáveis ou
antieconômicos; doação de livros
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06.

Programa de Segurança da Informação

Programa destinado às ações de gestão de Segurança da Informação e Comunicações, com a
implementação de controles, produtos e normativos para a melhoria dos níveis de disponibilidade,
integridade, confidencialidade e autenticidade das informações na Dataprev.
Dados Gerais do Programa de Segurança da Informação
Objetivo geral
Objetivos específicos
Gerente do programa
Responsável pelo programa no âmbito da Dataprev
Indicadores ou parâmetros utilizados para
avaliação do programa
Público-alvo (beneficiários)
Fonte: CGSI

Implantar a Gestão de Riscos para orientar as ações de
Segurança da Informação da Dataprev.
Incrementar a segurança física e lógica nos ambientes da
Dataprev por meio de ferramentas que implementem a
política de segurança da informação da empresa.
DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações
Não se aplica
Dataprev e Clientes

− Ação 01 - Implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Centro
de Processamento RJ
− Ação 02 - Implementação do Sistema de Controle de Acesso Central – Gerid – em
substituição ao Sistema de Autorização de Acesso – SAA
− Ação 03 - Certificados Digitais para empregados da Dataprev
− Ação 04 - Adequação da Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da
Informação
− Ação 05 - Capacitação e Conscientização em Segurança da Informação
− Ação 06 - Adequação de Normativos de Segurança da Informação à Norma ISO/IEC 27002
− Ação 07 - Implantação de solução para análise e correlação de eventos/logs em Centros de
Processamento
− Ação 08 - Implantação de Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Centro
Processamento SP
− Ação 09 - Implantação de Firewall de Banco de Dados
− Ação 10 - Implantação de Plano de Continuidade de Negócios para a Dataprev e seus
Clientes
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Ação 01 - Implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Centro
de Processamento RJ
Dados Gerais da Ação - Implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Centro de
Processamento RJ
Tipo da Ação

Gestão de Segurança da Informação
Concluir a fase de monitoria e avaliação interna de conformidade
do SGSI (*)
Monitorar o SGSI evidenciando sua implementação e executar
verificação de conformidade (*)

Finalidade
Descrição

Unidade responsável pelas decisões estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
Coordenador Nacional da Ação

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Unidade executora

CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: CGSI

(*) Finalidade e Descrição atualizadas para retratar o escopo em 2011.
O projeto foi finalizado no ano de 2011 e constituiu-se das seguintes atividades:
•
•
•

Coleta de evidências da implementação do SGSI;
Monitoramento e Revisão do SGSI;
Avaliação interna de conformidade do escopo.

Resultados em 2011:
•
•

Monitoração do SGSI por meio da coleta de evidências de sua implementação e tratamento
de incorreções;
Preparação e execução de plano de conformidade do escopo definido e elaboração de
relatório com orientações para a melhoria das ações do Sistema de Gestão de Segurança de
Informações.

Principais problemas:
•

Carência de documentação formalizada segundo os padrões de documentação da Dataprev.
Neste sentido, ações estão sendo planejadas para realização no ano de 2012.
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Ação 02 - Implementação do Sistema de Controle de Acesso Central – Gerid – em substituição
ao Sistema de Autorização de Acesso - SAA
Dados Gerais da Ação - Implementação do Sistema de Controle de Acesso Central – Gerid – em substituição ao
Sistema de Autorização de Acesso - SAA
Tipo da Ação

Gestão de Segurança da Informação
Reduzir a complexidade de manutenção e alteração de regras de
concessão de acesso para aplicações corporativas. Implementação
utilizando todos os padrões de desenvolvimento atuais da
Dataprev: Java EE, EJB3 e JSF. Utilizar um serviço de diretórios
corporativo e unificar a gestão das senhas num só repositório,
inclusive as senhas das estações de trabalho e demais aplicativos
e serviços.
Especificação, acompanhamento do desenvolvimento e
homologação junto à Unidade de Desenvolvimento de Software
Santa Catarina da implementação das alterações no Gerid e seus
componentes: GPA (Gestão de Permissões e Acessos), CAS
(Central Authentication Services), OpenLDAP, GID (Gestão de
Identidades) e soluções batch de sincronismo da estrutura LDAP
e dos usuários nesta estrutura.

Finalidade

Descrição

Unidade responsável pelas decisões estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
Coordenador Nacional da Ação

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Unidade executora

CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: CGSI

•

•

•

•

Implementação do módulo que representa o núcleo da aplicação GPA – Gestão de
Permissões e Acessos, componente equivalente ao SAA Gestão, seguindo os padrões de
desenvolvimento da Dataprev;
Implementação de novos esquemas e estruturas no serviço de diretório OpenLDAP para
representar objetos de autorização de usuários, consistindo de papéis, permissões e
credenciais, representadas via Certificado de Atributos;
Garantia de repositório central de autenticação e autorização de usuários, por meio de ações
auxiliares, dentre as quais:
• Acompanhamento e coordenação da migração do domínio GOV, por parte da
Superintendência de Atendimento – SUAT, Unidades Regionais e o Departamento de
Sustentação da Infraestrutura de TI – DESI;
• Definições das regras de utilização das estações de trabalho, visando reduzir
vulnerabilidades, tais como a atualização automatizada de software básico e redução
do nível de acesso à estação;
Criação e implantação de OpenLDAP em ambiente de desenvolvimento e homologação;
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•
•
•
•

Início da implementação do processo de sincronismo entre o serviço de diretório e as bases
de dados dos sistemas SGPe e SISREF;
Implementação de um módulo da aplicação GPA específico para o INSS, com regras
especiais para o aplicativo SIRC, em substituição ao SISOB;
Implementação do CAS (Central Authentication Services) para o OpenLDAP, viabilizando o
módulo de Single Sign-On;
Início de implementação da aplicação GID (Gestão de Identidades) para usuários externos
ao INSS, com foco nos usuários dos Cartórios.

Resultados em 2011:
• Módulo núcleo genérico da aplicação GPA implementado e homologado;
• A nova solução de controle de acesso, os módulos GPA e GID em fases finais de
implementação na Unidade de Desenvolvimento de Software Santa Catarina – UDSC;
• Ambientes de desenvolvimento e homologação do OpenLDAP implantados e sendo
utilizados pelas aplicações do Gerid.
Principais Problemas:
•
•

•

Sustentação do legado do SAA, com manutenções corretivas e adaptativas para os clientes
RFB, MTE e INSS, até a efetiva migração para a nova solução de controle de acesso;
Aplicações integradas com o SAA que não utilizam o novo Agente de Segurança precisam
tê-lo atualizado para migrar de forma transparente para a nova solução de Controle de
Acesso, o que será implementado por ações específicas durante o ano de 2012.
A gestão e administração do OpenLDAP - serviço de diretórios corporativos - ainda
necessitam de maiores controles, integração com as bases de dados que contém informações
dos recursos humanos, além de maior nível de segregação das funções nas tarefas
operacionais, com implementação prevista ao longo do ano de 2012.
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Ação 03 - Certificados Digitais para empregados da Dataprev
Dados Gerais da Ação - Certificados Digitais para empregados da Dataprev
Tipo da Ação
Gestão de Segurança da Informação
Continuidade do processo de implantação de Certificados
Digitais tipo A3 da ICP-Brasil para os empregados
Emissão de Certificados Digitais para empregados até o quarto
nível na classificação organizacional (Gerentes de Divisão e
correlatos) e seus substitutos e para empregados alocados em
projetos que utilizam esta tecnologia

Finalidade

Descrição

Unidade responsável pelas decisões estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
Coordenador Nacional da Ação

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Unidade executora

CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: CGSI

As ações de 2011 constituíram-se de:
•

Continuidade na emissão de certificados digitais para empregados até o quarto nível na
classificação organizacional e seus substitutos, para utilização no sistema de concessão de
diárias e passagens – SCDP, para empregados alocados em projetos que utilizam a
tecnologia de certificação digital, além de empregados que utilizam serviços/sistemas
oferecidos pelo Governo Federal que requeiram o uso desta tecnologia, tais como:
e – DOC –Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos da
Justiça do Trabalho, NF-e – Nota Fiscal Eletrônica, e-CAC – Centro Virtual de Atendimento
ao Contribuinte, Conectividade Social da Caixa Econômica Federal, ComprasNET, dentre
outros.

Resultados em 2011:
•

Melhoria da eficiência e segurança das rotinas administrativas financeira, contábil, fiscal e
jurídica que usam serviços públicos em meio digital.
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Ação 04 - Adequação da Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação
Dados Gerais da Ação - Adequação da Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação
Tipo da Ação
Gestão de Segurança da Informação
Oferecer o serviço de tratamento de incidentes para os usuários
da rede da Previdência Social de acordo com as orientações
normativas do DSIC/GSIPR.
Efetuar a recepção, tratamento e encaminhamento dos incidentes
de segurança que ocorrerem no âmbito da rede da Previdência
Social

Finalidade

Descrição
Unidade responsável pelas decisões estratégicas

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Coordenador Nacional da Ação

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Unidade executora

CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: CGSI

Resultados em 2011:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenção da atuação centralizada nos tratamentos de incidentes de segurança reportados
à Comissão de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação - CTIR;
Capacitação em Perícia Forense Digital, Certified Ethical Hacker e Risk Manager para o
aprimoramento do registro e análise de incidentes;
Manutenção de ponto central único de contato com outras ETIRs (Equipes de Tratamento de
Incidentes de Rede) e com o CTIR Gov (Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança
em Redes de Computadores da Administração Pública Federal);
Registro dos incidentes de segurança em ferramenta de Gestão de Segurança de Informação;
Tratamento de ataques, oriundos da Internet, aos Portais suportados pela Dataprev (Portal de
Serviços do Ministério da Previdência Social e Blog do Planalto);
Tratamento de incidentes de segurança relacionados a aplicações desenvolvidas e suportadas
pela Dataprev;
Tratamento de incidentes de segurança reportados por clientes e parceiros da Dataprev;
Tratamento de SPAMs;
Atuação nas falhas de login em aplicações da Internet;
Atuação nas falhas em dispositivo de segurança de páginas da Internet;
Aumento da equipe com a alocação de um empregado para auxílio nas atividades da CTIR.

Principais problemas:
•

Equipe reduzida, com dificuldade de envolvimento de todos os membros da CTIR na análise
dos incidentes de rede. O modelo não dedicado de tratamento de incidentes se mostra
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inadequado para o porte das operações da Dataprev com sua ação apenas reativa. Planeja-se,
então, a reestruturação da Coordenação de Monitoração e Avaliação de Segurança para que
se possa implementar o modelo dedicado de equipe de tratamento de incidentes de rede;
•

Inexistência de estrutura de logs (registro de eventos) centralizados, aumentando o tempo
necessário para recuperação dos registros dos incidentes e consequente tratamento. Planejase a implantação da centralização do armazenamento dos registros de eventos e aquisição de
ferramentas de software para análise e correlação desses logs.

Ação 05 - Capacitação e Conscientização em Segurança da Informação
Dados Gerais da Ação - Capacitação e Conscientização em Segurança da Informação
Tipo da Ação
Gestão de Segurança da Informação
Promover de forma continuada a capacitação e conscientização
em Segurança da Informação
Capacitar e conscientizar o corpo gerencial e os empregados
quanto ao zelo, a necessária atitude e procedimentos de segurança
das informações, proteção dos ativos de processamento
associados e instalações da Dataprev

Finalidade

Descrição

Unidade responsável pelas decisões estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
Coordenador Nacional da Ação

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Unidade executora

CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: CGSI

Resultados em 2011:
Treinamentos externos:
•
•
•
•
•
•
•

Processo de contratação iniciado para capacitação em Security Officer Módulo I e II;
Processo de contratação iniciado para capacitação em Gestão de Riscos;
Capacitação de 03 (três) empregados na Ferramenta Modulo Risk Manager (Ferramenta de
Gestão de SI);
Capacitação de 03 (três) empregados em Certified Ethical Hacker – CEH;
Capacitação de 07 (sete) empregados em Conhecimentos da Série ISO 27000;
Capacitação de 02 (dois) empregados em Perícia Forense Digital;
Capacitação de 16 (dezesseis) empregados em Gestão de Continuidade de Negócios;

Palestras e Congressos:
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•
•
•

Palestras internas de conscientização oferecidas para Unidades Regionais do Rio de Janeiro
e Bahia, além do cliente INSS destas regiões;
Participação de 03 (três) empregados na Conferência Internacional de Perícias em Crimes
Cibernéticos – ICCYBER 2011;
Participação de 07 (sete) empregados no 9º CertForum (Fórum de Certificação Digital).

Ação 06 - Adequação de Normativos de Segurança da Informação à Norma ISO/IEC 27002
Dados Gerais da Ação - Adequação de Normativos de Segurança da Informação à Norma ISO/IEC 27002
Tipo da Ação
Gestão de Segurança da Informação
Organizar e padronizar as atividades da Dataprev em
conformidade com os controles recomendados pela Norma
ISO/IEC 27002 – Segurança da Informação
Publicação da revisão da Política de Segurança de Informações e
Comunicações e do Manual de Segurança da Informação (*)

Finalidade
Descrição

Unidade responsável pelas decisões estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
Coordenador Nacional da Ação

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Unidade executora

CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: CGSI
(*) Descrição atualizada para retratar o escopo em 2011.

Resultados em 2011:
•
•
•
•

Publicação da revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev;
Publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações;
Elaboração e publicação da Norma de Geração de Cópias de Segurança e Recuperação de
Dados;
Realização de Oficinas de Trabalho e Apresentações envolvendo, em especial, áreas técnicas
da DRD e DIT;

Principais problemas:
•

Dependência de diversas áreas da Dataprev para definição dos procedimentos operacionais
necessários para a elaboração de instrumentos normativos complementares ao Manual de
Segurança da Informação e Comunicações. Ações de conscientização focadas em Segurança
da Informação e Comunicações e a realização de reuniões envolvendo as áreas técnicas, de
todas as Diretorias, estão previstas para o ano de 2012, visando a sensibilização das mesmas
para o fornecimento dos insumos necessários à elaboração dos documentos.
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Ação 07 - Implantação de solução para análise e correlação de eventos/logs em Centros de
Processamento
Dados Gerais da Ação - Implantação de solução para análise e correlação de eventos/logs em Centros de
Processamento
Tipo da Ação
Gestão de Segurança da Informação
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.
Implementar a tecnologia de análise e correlação de logs para os
sistemas desenvolvidos pela Dataprev e ativos que fazem parte
do parque computacional da empresa

Finalidade

Descrição

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

Fonte: CGSI

Resultados em 2011:
•
•
•

Revisão e adequação de Estudo Técnico e Termo de Referência;
Encaminhamento da Solicitação de Compras (SC);
Reunião com um dos possíveis fornecedores da solução para apresentação de novas
funcionalidades do produto e para esclarecimento de alguns questionamentos feitos pela
Dataprev.

Principais problemas:
•

Atraso no andamento do processo de aquisição da solução em função da necessidade de
adequação da documentação (Estudo Técnico e Termo de Referência) motivada pelo
aumento do escopo dos sistemas a serem monitorados e pela redefinição da proposta técnica
enviada pelo Fornecedor.
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Ação 08 - Implantação de Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Centro
Processamento SP
Dados Gerais da Ação - Implantação de Sistema de Gestão de Segurança da Informação para o Centro Processamento
SP
Tipo da Ação
Gestão de Segurança da Informação
Adequar a Plataforma Baixa do Centro de Processamento São
Paulo às melhores práticas em Segurança da Informação e
Comunicações
Implantação de Sistema de Gestão de Segurança da Informação –
SGSI no Centro de Processamento São Paulo – CPSP, em
conformidade com a Norma ISO/IEC 27001, com escopo restrito
à plataforma baixa

Finalidade

Descrição

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

Fonte: CGSI

Resultados em 2011:
•

Continuidade das ações de implantação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação,
com a finalização das atividades de inventário dos ativos tecnológicos do escopo;

•

Execução das análises de riscos, com definição da estratégia de avaliação, coleta de dados
dos ativos do escopo e definição de planos de tratamento dos riscos.

Ação 09 - Implantação de Firewall de Banco de Dados
Dados Gerais da Ação - Implantação de Firewall de Banco de Dados
Tipo da Ação
Gestão de Segurança da Informação
Implantar o Firewall de Banco de Dados em ambiente de
produção
Homologação e implantação de proteção para os Bancos de
Dados nos sítios do RJ, SP e DF.

Finalidade
Descrição

Unidade responsável pelas decisões estratégicas DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC
Coordenador Nacional da Ação

DIT – Diretoria de Infraestrutura de TIC

Unidade executora

CGSI – Coordenação Geral de Segurança de Informações

Fonte: CGSI
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A implantação consiste nas seguintes atividades:
•

•
•

Aceitação / homologação em laboratório interno, da Solução de Firewall de Banco de Dados
com as equipes de segurança, desenvolvimento e suporte da Dataprev, na qual serão testados
todos os itens especificados no Edital;
Implantação e operação da solução de Firewall de Banco de Dados, em produção nos
Centros de Processamento Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal;
Posicionamento do dispositivo de Firewall na rede, de forma a monitorar qualquer transação
de Banco de Dados, em tempo real, nos sítios da Dataprev.

Resultados em 2011:
•
•
•

Finalização da fase elaborativa do projeto, com atualização do Estudo Técnico e Termo de
Referência;
Realização de Consulta Pública;
Encaminhamento da Solicitação de Compras (SC).

Principais problemas:
•

Adequação de infraestrutura de rede visando a preparação do ambiente para o
posicionamento mais adequado do produto, com solução em processo de implantação.

•

Atraso no andamento do processo de aquisição da solução em função da necessidade de
revisão da documentação e de alterações realizadas na Especificação Técnica.

Ação 10 – Implantação de Plano de Continuidade de Negócios para a Dataprev e seus
Clientes
Dados Gerais da Ação - Implantação de Plano de Continuidade de Negócios para a Dataprev e seus Clientes
Tipo da Ação
Gestão de Segurança da Informação
Implementar Plano de Continuidade de Negócios para a Dataprev
e seus Clientes
Implantação de Plano de Continuidade de Negócios, em
conformidade com a Norma
Complementar Nº 06 do
DSIC/GSIPR e ISO 15999.

Finalidade
Descrição

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

Fonte: CGSI
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A implantação dos planos constitui-se de:
•
•
•
•

Aprovação pela Diretoria Executiva da proposta de implementação do Plano;
Finalização dos planos de cada cliente;
Treinamento de equipes locais dos três Centros de Processamento nos procedimentos
operacionais de continuidade;
Elaboração e aplicação de testes.

Resultados em 2011:
•

Finalização do Plano de Continuidade para o cliente MTE.

Principais problemas:
•

Inexistência de solução de replicação de dados em alta velocidade e de infraestrutura de
contingenciamento entre os Centros de Processamento. Ações prioritárias estão em
andamento visando a resolução destes dois problemas, com previsão de conclusão em
30/12/2012.
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07.

Programa de Modernização dos Sistemas de Informação de Apoio à Gestão

O histórico das soluções que suportavam os processos de trabalho das áreas de apoio a gestão da
Dataprev foi o da diversidade tecnológica dos ambientes e ferramentas empregados, resultando em
um não atendimento eficiente das necessidades dos gestores.
A empresa buscou implementar sistemas que possam melhorar o fluxo da informação nos seus
procedimentos administrativos, a otimização e a padronização dos processos de trabalho, ampliar a
integração inter e intra áreas e garantir um suporte eficaz tanto às transações operacionais quanto às
atividades de tomada de decisão.
Definido no Plano Estratégico 2010/2015, o Programa de Modernização dos Sistemas de
Informação de Apoio à Gestão tem como objetivo modernizar os processos de gestão da empresa,
trabalhando os aspectos humanos, culturais e organizacionais. Todas as ações decorrentes do
programa, síntese dos sistemas implantados, serão discorridas a seguir.
Ação 01 - Projeto ERP – Implantação do Sistema ERP
Tipo da Ação

Melhoria da gestão

Finalidade

Promover agilidade e precisão ao fluxo de informações,
garantir a integridade e confiabilidade dos dados, alcançar a
simplificação, padronização e transparência dos processos
de aquisição, armazenamento, tratamento e consolidação de
dados e informações das funções de cunho administrativas e
financeiras.

Descrição

Implementação (levantamento dos dados, parametrizações e
customizações do ERP), treinamento, implantação,
sensibilização, gestão de mudança e processos.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Diretoria Financeira e Serviços Logísticos - DFS

Coordenador Nacional da Ação

Alberto Ricardo de Oliveira

Unidade(s) executora(s)

DFS/DPE/DIT/DRD

O Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) da Dataprev entrou em produção em
Janeiro/2011 com o desafio de modernizar os sistemas de informação e apoio à gestão, trabalhando
os aspectos humanos, culturais e organizacionais. A meta estabelecida foi a obtenção de:
•Maior assertividade e agilidade na resposta às demandas;
•Racionalização e padronização dos processos de trabalho das áreas meio;
•Eliminação de redundâncias das informações;
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•Integração dos sistemas informatizados;
•Incremento consistente na produtividade dos processos organizacionais, e
•Desativação de sistemas legados.
Principais resultados:
Mudanças Comportamentais
Mudanças na Cultura Organizacional
• Pessoas orientadas a processos e não mais a atividades;
• Maior cobrança da veracidade e precisão dos dados;
• Maior interação com os objetivos organizacionais;
• Maior visão sobre os fornecedores;
• Aumento da visão sobre clientes internos e externos;
Mudanças na Atitude
• Maior comunicação nas demais áreas e Diretorias;
• Agilidade nas execuções das tarefas;
• Maior disciplina para o cumprimento das atividades;
• Redução no uso de ferramentas (planilhas, documentos) individuais para
controle do trabalho.
Mudanças no Grau de Motivação
• Aumento da visibilidade da atividade individual;
• Maior conscientização sobre o impacto causado pelo trabalho de cada
indivíduo sobre todos os processos;
• Maior compreensão dos objetivos do trabalho;
• Aumento da responsabilidade na realização de atividades;
• Aumento do poder de decisão.
Mudança na habilidade e capacidade do funcionário
• Aumento da capacidade de pesquisa e análise;
• Valorização da capacidade de trabalhar em grupo;
• Necessidade de maior preparo e qualificação técnica dos usuários finais e
técnicos para suporte a ferramenta.
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Mudanças Estruturais
Mudanças no Planejamento Organizacional
• Maior padronização dos processos de trabalho;
• Aumento no nível de monitoramento e controle sobre o trabalho;
• Eliminação de documentos;
• Alteração nas Normas e Procedimentos;
• Contratação centralizada e execução do contrato descentralizada;
Mudanças no Desenho da Estrutura Organizacional
• Alteração nas atribuições dos cargos funcionais da Empresa (acumulo ou
extinção);
• Migração de atividades entre áreas;
• Inclusão no Modelo de Atendimento atividades relacionadas ao suporte a
solução ERP.
Mudanças Tecnológicas
Mudanças na gestão da informação
• Unificação de cadastros do ERP;
Mudanças na Segurança da Informação
• Definição do perfil de acesso para autorização de processos online (Ex.:
liberações de Notas Fiscais);
• Alteração nos processos de contingência e disponibilidade para suportar a
continuidade da Gestão Empresarial;
• Registros em “logs” das ações administrativas executadas no Sistemas.
Mudanças de Infraestrutura
• Integração de bases de dados;
• Adequação da infraestrutura para atendimento ao volume de transações,
acessos e novos cadastros;
Mudança nos processos de trabalho
• Eliminação do processo de prestação de serviços e faturamento quando da
expiração do contrato ou com ausência;
• Eliminação do processo de pagamento sem Autorização de Fornecimento
(Aluguel, treinamentos, internet);
• Redefinição do processo de apuração de custos e formação de preços;
• Definição critérios básicos para cancelamento de Notas Fiscais;
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•
•
•
•
•
•

Definição do processo de controle de entrada das Notas Fiscais de
materiais e serviços, criação das UCRs – Unidade Central de
Recebimento;
Definição do controle integrado de operação do almoxarifado;
Processos de aprovações online (valor probatório);
Criação de cadastros únicos: Fornecedores, clientes e itens de venda e
compra;
Contrato com clientes de acordo com o tipo de medição (contínuo x
variável);
Critérios para cumprimento de requisitos do Direito Administrativo
(documentação mínima);

Melhorias já percebidas por área de atuação:
•

Suprimentos
•
•

•

•

Gestão de Contrato de Compras
•

Saldo de contratos controlado a partir de medições, permitindo
planejamento das revisões necessárias e integração com Orçamento;

•
•

Cálculo automático dos tributos;
Títulos de viagem integrados com o SCDP: o título é integrado ao sistema
de viagem da Dataprev, evitando duplicação de informação e com isso,
qualquer erro de inserção, uma vez que o título já está pronto para
pagamento;
Pagamentos integrados com o sistema do Banco do Brasil evitando
inserção de informações de modo manual;
Contas a receber e a pagar estão integradas à Contabilidade de forma
automática, garantindo qualidade e agilidade no tratamento da
informação;

Financeiro

•
•

•

Controle do saldo e ressuprimento do estoque de forma automatizada;
Visão do processo integrado e com mais agilidade.

Contabilidade
•

O acesso ao movimento financeiro de todo o Brasil está sob a forma
digital e automatizada;
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•

•

Orçamento
•

A atualização das planilhas de controle orçamentário é feita
automaticamente através da integração dos módulos de Contabilidade e
Orçamento.

•

Detalhamento das informações dos bens patrimoniais e de materiais
estocáveis;
Descentralização das rotinas (Inventário, Transferência de bens e
Materiais, Baixa patrimonial);

Ativo Fixo

•
Principais problemas:
•

Integrações - Necessidade de integrações com sistemas em fase de implantação e
complexidade na solução da integração;
Ação: Estabilização dos Sistemas em produção para prover uma integração mais
sustentável.

•

Gestão de Perfis de Acesso - Complexidade no Módulo de Acesso, gerando manutenção
excessiva para disponibilização de acessos adequados aos perfis, bem como adequação a
resoluções de Delegação de Competências e adequações à mudanças Estruturais da
Organização;
Ação: Criação de Núcleo Especializado de Acesso subordinado a SUAT para
atendimento das novas demandas de acesso e adequações às normas e resoluções da
Dataprev.

•

Contabilidade - Atrasos no fechamento contábil, devido às integrações entre Estoque,
Patrimônio e Folha de Pagamento que demandaram maiores esforços;
Ação: Estabilização do SGPe para garantia das integrações contábeis.

•

Infraestrutura - Adaptações no processo de relacionamento com a área de infraestrutura
(DIT), adequação dos servidores de aplicação, adequação da rede e crescimento da base de
cadastros e auditoria.
Ações:
 Monitoramento do crescimento das bases
 Execução de cópia (Backup) e Restauração (Restore)
 Controle de versões (atualizações e guarda);
 Manutenção e guarda da documentação de suporte
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 Atualização constante do conhecimento a Equipe de Suporte
 Modelo de Atendimento para suportar dúvidas, erros, problemas,
customizações;
 Adequação dos servidores de Banco de Dados
Contratações e parcerias:
MXM – Empresa contratada para atuar como Escritório de Projeto devido ao porte do Projeto ERP,
fazendo a gestão da documentação, aferindo os resultados do trabalho prestado pela TOTVS
responsável pela implantação da ferramenta adquirida (ERP). Coube a ela também, a Consultoria na
Gestão de Mudança para tratamento das questões referentes a treinamento e comunicação.
TOTVS – Empresa contratada para Implantar a ferramenta ERP, com a atribuição de levantar os
processos de gestão empresarial atuais e futuros, parametrização e customizações necessárias para o
uso efetivo do Sistema.
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Ação 02 – Implantar e estabilizar o novo Sistema de Gestão de Pessoas (SGPe)
Tipo da Ação

Implantar o SGPe

Finalidade

Modernização das ferramentas da Diretoria de Pessoas

Descrição

Tornar operacional, em âmbito nacional, o novo sistema de administração de pessoas,
da Dataprev, capacitando os empregados das diversas áreas de gestão de pessoas em
sua utilização e, ao mesmo tempo, permitir a desativação do sistema utilizado
anteriormente

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Departamento de Administração de Pessoas

Coordenador nacional da
ação

Evaldo Marcos Mitsui, Mario Luis Moreira Prado e Paulo Cezar Pinto Mariano
Departamento de Administração de Pessoas
Superintendência de Atendimentos

Unidade(s) executora(s)

Unidade de Desenvolvimento de Software de Santa Catarina e Unidade de
Desenvolvimento de Software do Rio de Janeiro

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Principais Resultados:
Após o processamento do protótipo do sistema, por um período de 4 meses e, à capacitação de
todos os empregados da Empresa, o novo sistema foi implantado em agosto de 2011 e,
consequentemente, a desativação do antigo sistema.
Ação 03 – Implantar e estabilizar o novo Sistema de Controle de Frequência (SisGF)
Tipo da Ação

Implantar o SisGF

Finalidade

Modernização das ferramentas da Diretoria de Pessoas

Descrição

Tornar operacional, em âmbito nacional, o novo sistema de administração de pessoas,
da Dataprev, capacitando todos os empregados em sua utilização, uniformizando e
padronizando a ferramenta de controle de frequência da Empresa.

Unidade responsável pelas
decisões estratégicas

Departamento de Administração de Pessoas
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Coordenador nacional da
ação

Evaldo Marcos Mitsui, Mario Luis Moreira Prado e Paulo Cezar Pinto Mariano

Unidade(s) executora(s)

Departamento de Administração de Pessoas
Superintendência de Atendimentos
Unidade de Desenvolvimento de Software Livre

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas - DEPE

Principais Resultados:
Após o processamento do protótipo do sistema, por um período de 2 meses, em 3 Unidades
Regionais da Empresa e, à capacitação de todos os empregados da Empresa, utilizando a técnica de
ensino à distância, o novo sistema foi implantado em setembro de 2011, conforme portaria 1.510,
do MTE.
Ação 04 - Portal Corporativo
Tipo da Ação

Aprimoramento da Gestão

Finalidade

Implementar o portal corporativo da Dataprev - DTPnet,
disponibilizado no intranet e direcionado para o
armazenamento e recuperação de informações institucionais
de uso interno.

Descrição

Projetar a arquitetura da informação, a usabilidade e o
design estratégico do portal corporativo da Dataprev,
visando a implementação de um recurso informacional
interativo e adequado às necessidades de seus usuários.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

CGPO – Coordenação Geral de Planejamento e Organização

Coordenador Nacional da Ação

CGPO – Coordenação Geral de Planejamento e Organização

Unidade(s) executora(s)

CGCO – Coordenação Geral de Comunicação Social
UDSL – Unidade de Desenvolvimento de Software Livre

Principais resultados:
A migração das informações dos portais departamentalizados para o portal corporativo e a
desativação das páginas descentralizadas foram realizadas. As tarefas foram realizadas pelos
agentes de publicação - autores e editores, lotados nas diversas diretorias e na Superintendência de
Atendimento, orientados pela CGPO sobre o uso da ferramenta Drupal e a gestão da DTPnet conceitos e competências.
Foram implementadas melhorias no processos de gerenciamento, na navegação e segurança das
informações publicadas.
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INDICADORES INTERNOS DE DESEMPENHO
1 - Indicadores de Carga de Trabalho
1.1 – Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios
Nome do Indicador

Sigla

Créditos Emitidos para Pagamento de
CEPB
Benefícios

Fonte

Periodicidade

SINTESE

Anual

Unidade de
Medida
Créditos
Emitidos (em
milhares)

Utilidade do Indicador
Aferir a variação percentual do número de créditos emitidos em cada exercício, projetando a demanda de trabalho
da Empresa.
Tipo de Indicador
Fórmula de Cálculo
% CEPB = ( Σ CE (A + 1) x 100 ) – 100
Σ CE (A)
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 Benefício - DEBC

Figura XXXII – Indicador CEPB
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Foi apurado o quantitativo de 343.300.763 créditos emitidos em 2011, contra 330.399.230 emitidos
em 2010 e 319.071.467 emitidos em 2009. Verifica-se pelo crescimento da geração de créditos deste
último exercício, conforme registrado acima, na figura do Indicador CEPB, o crescimento
percentual gerado de 3,90% para 2011, em função dos índices já registrados de 3,55% para 2010
e 3,67% para 2009.
Este quantitativo de 2011, representado na barra de quantidades do Indicador CEPB, registra
conforme Tabela XXXII, a seguir, a emissão de mais 12.901.533 créditos do que no exercício
anterior, e representa um crescimento maior, em relação ao ano de 2010, que registrou o aumento
quantitativo de 11.327.763 créditos em referência a 2009. A diferença entre os acréscimos de
créditos, destes últimos dois anos, representou a geração de mais 1.573.770 créditos neste último
exercício, conforme apresentado no quadro abaixo. Este quantitativo de crescimento gerou uma
ascendência pouco acima da esperada na curva percentual, porém manteve-a dentro da plataforma
dos 3% percentuais, conforme fora previsto no ano anterior.
Tabela XXXII – Evolução da Quantidade de Créditos Emitidos
Qt. 2011

Qt. Acrésc.créditos

343.300.763

12.901.533

Qt. 2010
330.399.230

Qt.Acrésc.créditos

Qt.2009

11.327.763

319.071.467

Comparação dos
acréscimos de créditos
emitidos 2011/2010
1.573.770

A comparação destes quantitativos de créditos anualmente emitidos, apurados por cada espécie de
benefício concedido nos exercícios de 2011, 2010 e 2009, com os dados obtidos pelo SISTEMA
SINTESE(estatístico), permite observar que o aumento das emissões , apresentou um percentual
maior na emissão de créditos para Auxílio-Doença Urbano ,mantendo-se as demais espécies de
benefícios próximas dos seus perfis de alterações quantitativas, sem significativas grandes
alterações.
Na Tabela XXXIII – Variações Quantitativas Anuais, por Espécie de Benefício, apresentada, a
seguir , é destacada a espécie de benefício que apresentou maior percentual de aumento de emissões
de créditos em 2011, considerando o sequencial de aumento ou diminuição nos quantitativos
registrados nas emissões, nesses exercícios.
Tabela XXXIII – Variações Quantitativas Anuais, por Espécie de Benefício
Espécie Beneficio
AUX .DOE .U

Ano

Ano

Ano

Variação qt.

Variação qt.

2.009

2.010

2.011

2009/2010

2010/2011

11.826.612

11.693.427

13.223.983

-133.185

1.530.556

Como demonstrado, o acréscimo quantitativo de créditos emitidos em 2011, registrado na Tabela
XXXII foi de 1.573.770 novos créditos e por sua vez o crescimento registrado na apuração por
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espécie de benefício, obtida do Sistema Síntese, apresentado na Tabela XXXIII, apresenta o
quantitativo de créditos emitidos para a espécie Auxilio Doença Urbano, com um aumento de
emissão de 1.530.556 créditos. Estes dois números quantitativos próximos, nos permite verificar
que o aumento desta espécie de benefício representa um percentual de aproximadamente 97% do
aumento das emissões registradas em 2011.
Várias espécies de benefícios tiveram alterações de quantitativos de emissões até maiores mas se
mantiveram dentro dos perfis de crescimento ou diminuição percentuais, pouco diferenciados
dentro do último triênio. O Auxilio-Doença-Urbano registra uma situação diversa, com um
crescimento significativo de emissões em 2011, após o registro de uma série de quantitativos
decrescente de emissões, que vinham sendo apresentados nos exercícios anteriores.
Pelos números quantitativos de emissões, registrados nas Tabelas apresentadas e com base nas série
do Sistema Síntese, é de se prever, que em 2012 o índice percentual de crescimento deverá se
posicionar entre os percentuais de 4,1% a 4,2%, com quantitativos de créditos emitidos, acima e
próximo dos 357 milheiros.
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1.2 - Guias de Arrecadação
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Guias de Arrecadação

GA

Banco de
Arrecadação

Anual

Unidade de
Medida
Guias de
Arrecadação

Utilidade do Indicador
Aferir a quantidade de guias dos contribuintes recolhidas pelas instituições financeiras para projetar a demanda
futura da Empresa sobre os sistemas de arrecadação.
Tipo de Indicador
Não se aplica
Fórmula de Cálculo
Σ de guias processadas por ano
Método de Aferição do Indicador
Sumarização automatizada da quantidade de guias armazenadas no banco de arrecadação por ano (2009, 2010 e
2011, respectivamente)
Área Responsável pelo Cálculo
Departamento de Produtos Receita, Gestão e Contencioso DERC

Figura XXXIII – Indicador GA
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Em 2011, foram arrecadadas pouco mais de 59 milhões de guias, mesmo patamar arrecadado em
2010. O aumento percentual de guias em relação à base de dados foi de 7,60%, contra 7,91% do
período anterior. Para 2012, é esperado que estes resultados sejam mantidos em função da
estabilidade na 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
ICVE
CNIS
Anual
Percentual
Empregatícios
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
Legenda:
ICVE: Índice de Crescimento de Vínculos Empregatícios, expresso em forma percentual
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 e Cadastros Sociais - DETC

Figura XXXIV – Indicador ICVE
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Análise:
O TVE é incrementado pelos novos vínculos empregatícios iniciados no ano ou incluídos no
Cadastro e informados pelos documentos GFIP, CAGED e RAIS, bem como 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.
Em dezembro de 2011, foram apurados 620 milhões de vínculos empregatícios, o que significa um
crescimento de 5,48% em relação a dezembro de 2010. Assim, o ICVE de 2011 é 5,48%, que
corresponde à variação entre os 587,8 milhões de vínculos apurados no fim de 2010 e os 620
milhões de vínculos mantidos no CNIS no final de 2011. O desempenho do indicador cravou a meta
estabelecida na previsão contida no Relatório de Gestão 2010, que apontava um crescimento de 5,0
a 5,5%. Este resultado ratifica a tendência de crescimento constante observada nos últimos anos.
Importante também salientar que este índice é determinado 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.
Considerando a perspectiva de inclusão de vínculos provenientes da RAIS, e mantido o atual nível
de geração de empregos formais na economia brasileira, prevê-se para 2012 um ICVE entre 5,0 e
5,5%, o que totalizaria cerca de 653 milhões de vínculos empregatícios no CNIS ao final de 2012.
Porém, o próximo ICVE tende a ser impactado pela implantação e expansão do Portal CNIS, novo
sistema que substituirá gradualmente o atual sistema CNISVR. A atual metodologia de aferição não
capta as inclusões de vínculos realizadas pelo novo sistema Portal CNIS, e o atual sistema CNISVR
deverá sofrer diminuição em seu uso, consequentemente em seus volumes. Análises deverão ser
desenvolvidas em 2012 para modificar a metodologia e/ou reestruturar o índice, de modo que
continue a ser um indicador representativo da carga de trabalho do CNIS.
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2 - Indicadores de Gestão Empresarial
2.1 - Fortalecimento do Controle Interno
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Fortalecimento do Controle Interno

FCI

CGAU

Anual

Percentagem

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 onde:
TRREG = Total de recomendações regularizadas no exercício – unidade de medida: quantidade
TRPEND = Total de recomendações pendentes no último dia do exercício anterior - unidade de medida: quantidade
TRGER = Total de recomendações geradas no decorrer do exercício - unidade de medida: quantidade
Método de Aferição do Indicador
A fonte das informações que integram este indicador e 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 calculo 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
CGAU

Figura XXXV – Fortalecimento do Controle Interno
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Análise:
O resultado alcançado no período reflete a redução quantitativa das recomendações pendentes por
Diretoria, resultante, basicamente, de dois fatores significativos:
a) O aprimoramento da gestão, neste exercício e nos que o antecederam, levou à redução do número
de recomendações geradas pelos órgãos de controle, pois na medida em que o controle interno se
aprimora os procedimentos praticados estão mais aderentes aos normativos e às melhores práticas
de gestão. Em termos comparativos o número de recomendações geradas pelo TCU, CGU e
Auditoria Interna, em 2011 (168), comparativamente ao exercício de 2010 (329), sofreu uma
redução de 161 recomendações. Por outro lado, o estoque total de recomendações pendentes
geradas pela Auditoria Interna e pelos órgãos de controle (TCU e CGU) foi reduzido de 503
recomendações em 31/12/2009 para 153 recomendações em 31/12/2011.
b) A diretriz do plano estratégico, que estabeleceu como meta o aperfeiçoamento do processo de
controle interno e da relação institucional com os órgãos de controle, que reforçou as ações
relacionadas ao tratamento do acervo de recomendações existentes, ensejando a realização de
encontros rotineiros entre a auditoria interna e as Diretorias abordando a importância dos controles
internos, definindo as providências necessárias para viabilizar o atendimento das recomendações
pendentes.
Desta forma, o resultado alcançado é decorrente do contexto apresentado que foi realçado pela
criação e disponibilização, pela Auditoria Interna para as Diretorias, de um módulo de consulta ao
acervo das recomendações, mediante acesso a intranet (CGAUWEB), possibilitando o
acompanhamento tempestivo e contínuo das recomendações, que auxiliou na significativa redução
das pendências existentes.
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2.2 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
Base de Dados da
ECHGP
Anual
Percentagem
Hardware de Grande Porte
Contabilidade
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
DICT – Divisão de Custos

Figura XXXVI – Indicador ECHGP
Evolução dos Cus tos com Locação de
Hardw are de Grande Porte
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A redução total no exercício reflete a descontinuidade de locação de Hardware de Plataforma Alta, a
partir de abril/2010.
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2.3 Evolução dos Custos com Locação e Manutenção de Software de Grande Porte
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Evolução dos Custos com Locação e
Base de Dados da
ECSGP
Anual
Percentagem
Manutenção de Software de Grande Porte
Contabilidade
Utilidade do Indicador
Mede a evolução dos custos com Locação e Manutenção de Software de Grande Porte do exercício atual em relação
ao exercício anterior.
Tipo de Indicador
Eficiência
Fórmula de Cálculo
ECSGP = {[ (CLSGPa +CMSGPa) / (CLSGPa-1 +CMSGPa-1) –1 ]} * 100
ECSGP = Evolução dos custos de locação e manutenção de software de Grande Porte
CLSGPa = Custos de locação de Software de Grande Porte do ano atual
CLSGPa-1 = Custos de locação de Software de Grande Porte do ano anterior
CMSGPa = Custos de manutenção de Software de Grande Porte do ano atual
CMSGPa-1 = Custos de manutenção de Software de Grande Porte do ano 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 às contas de locação e de manutenção de
imobilizado técnico (Software de Plataforma Alta).
Área Responsável pelo Cálculo
DICT – Divisão de Custos

Figura XXXVII– Indicador ECSGP
Evolução dos Custos com Locação e
M anute nção de Softw are de Grande Porte

3,67%

2009

-65,76%
2010

-66,30%
2011

A redução no exercício reflete a descontinuidade de locação de Software de Plataforma Alta, a partir
de abril/2010 quando houve a opção da Empresa em adquiri-los. Tal redução, todavia, vem sendo
parcialmente compensada com o aumento nas contas de depreciação desses ativos ao longo de
sessenta meses.
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2.4 Proporção dos Custos de Manutenção de Software de Plataforma Alta em Relação ao
Demais Software
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Proporção dos Custos de Manutenção de
Base de Dados da
Software de Plataforma Alta em Relação aos PMS
Anual
Percentagem
Contabilidade
Demais Software
Utilidade do Indicador
Mede a proporção dos custos com a manutenção de Software de Plataforma Alta em relação aos demais Software.
Tipo de Indicador
Eficiência
Fórmula de Cálculo
PMS = (CMSPA / CMDS) * 100
PMS = Proporção dos custos de manutenção de demais software em relação ao software de Plataforma Alta
CMDS = Custos manutenção de demais Software
CMSPA = Custos manutenção de Software de Plataforma Alta
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).
Área Responsável pelo Cálculo
DICT – Divisão de Custos

Figura XXXVIII – Indicador PMS
Proporção de M anute nção de Softw are de
Plataform a Alta e m re lação aos Softw are de
Platafor m a Baixa

136,77%
85,11%
27,99%
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A redução no exercício reflete a descontinuidade de manutenção de Software de Plataforma Alta, a
partir de abril/2010, e consequente início de manutenção de Software de Plataforma Baixa. Há uma
tendência de permanência da redução destes custos à medida que os novos equipamentos de
Plataforma Baixa saiam do período de garantia.
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2.5 Proporção dos Custos de Manutenção de Locação de Software de Plataforma Alta em
relação aos demais Software
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade de
Medida

Proporção dos Custos de Locação de
Base de Dados da
Software de Plataforma Alta em Relação aos PLS
Anual
Percentagem
Contabilidade
Demais Software
Utilidade do Indicador
Mede a proporção dos custos com a locação de Software de Plataforma Alta em relação aos demais Software.
Tipo de Indicador
Eficiência
Fórmula de Cálculo
PMS = (CMSPA / CMDS) * 100
PMS = Proporção dos custos de manutenção de demais software em relação ao software de Plataforma Alta
CMDS = Custos manutenção de demais Software
CMSPA = Custos manutenção de Software de Plataforma Alta
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).
Área Responsável pelo Cálculo
DICT – Divisão de Custos

Figura XXXIX – Indicador PLS

A redução no exercício reflete a descontinuidade de locação de Software de Plataforma Alta, a partir
de abril/2010 combinada com ligeira elevação do custo médio mensal da locação de Software de
Plataforma Baixa à medida que avança o processo de modernização tecnológica.
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2.6 Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber

ERCR

Balancete Anual

Unidade
Medida

de

Percentual

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

Figura XL – Evolução do Grau de Realização do Contas a Receber
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Análise:
Embora tenha havido um decréscimo de 4,28% na evolução do grau de realização das contas a
receber, o indicador de 97,87% obtido em 2011, evidência que a empresa está conseguindo
converter em caixa grande parte dos valores faturados no exercício e ainda parte das faturas em
atraso de exercícios anteriores.
2.7 Variação da Despesa Total
Nome do Indicador

Sigla

Variação da Despesa Total

Fonte
VDT

Periodicidade

Balancete

Anual

Unidade de
Medida
Percentual

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

Figura XLI – Variação da Despesa Total
Variação da Despesa Total
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Análise:
Analisando a variação das despesas totais em relação ao exercício anterior, verificou-se que houve
aumento de 11,24%.
Os custos dos serviços prestados e as despesas administrativas tiveram aumento médio de 6,90% e
justifica-se pelos efeitos do ACT (2011/2012) e ainda pelo registro das despesas realizadas com o
Programa de Desligamento Incentivado (PDI). As demais despesas operacionais tiveram aumento
médio de 151,45%, influenciados principalmente, pelas despesas de imposto de renda e
contribuição social, em virtude do resultado obtido em 2011 essas despesas atingiram a cifra de R$
59.425 mil, contra R$ 972 mil registrados em 2010.
2.8 Evolução do Faturamento Global

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade
Medida

Evolução do Faturamento Global
Utilidade do Indicador

EFG

DEFI

Anual

Percentagem

de

Medir o crescimento do faturamento do Ano em relação ao Ano anterior.
Tipo de Indicador

EFICIÊNCIA

Fórmula de Cálculo
EPG = ((FTA/FTAA)-1)*100
onde:
FTA = Faturamento Total do Ano – unidade de medida milhões de reais
FTAA = Faturamento Total Ano Anterior- unidade de medida milhões de reais
Método de Aferição do Indicador
Grupo de Contas 31XX-XX do Balancete da Contabilidade

Área Responsável pelo Cálculo

DIPN
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Figura XLII – Evolução do Faturamento Global

Análise:
O Faturamento do ano de 2011 totalizou o montante de R$ 1.021 Milhões, o que representou um
incremento aproximado da ordem 42% em relação ao ano de 2010;
O INSS, com R$ 571,3 Milhões (55,9%), permaneceu como o grande responsável pelas Receitas de
prestação de serviços da Dataprev, enquanto a Receita Federal do Brasil contribuiu com 173
Milhões, ou seja, com 16,94% do total auferido no exercício;
Os demais clientes aumentaram as suas participações no faturamento global para o percentual de
27,03%, tendo a receita anual destas entidades somado R$ 276 Milhões.
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2.9 Liquidez Corrente
Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade
Medida

Liquidez Corrente

LC

Balanço

Anual

R$

de

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 no Balanço.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC

Figura XLIII – Liquidez Corrente
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Análise:
O aumento da liquidez corrente de R$ 1,30 em 2010 para R$ 1,71 em 2011 ocorreu em função do
Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
227

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
aumento do ativo circulante em 38,95%, mais precisamente na linha de disponibilidades em R$
70.168 mil, devido à concentração de recebimentos de alguns clientes no final de dezembro de
2011.
Embora esse índice seja destinado a avaliar a capacidade da Dataprev para pagar suas obrigações de
curto prazo, ele está influenciado por ativos como impostos a recuperar, que em 2011 foram na
ordem de R$ 87.571 mil, aumento de 69,24% em comparação a 2010. Apesar do mesmo não medir
a sincronização entre os recebimentos e pagamentos a cada período, esse índice representa que a
Dataprev continua tendo recursos financeiros para honrar seus compromissos de curto prazo.

2.10 EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION

Nome do Indicador

Sigla

Fonte

Periodicidade

Unidade
Medida

de

EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES,
EBITDA ou
DRE e
DEPRECIATION AND AMORTIZATION,
Anual
R$
(LAJIDA)
Balancete
isto é, lucro antes de juros, impostos,
depreciações e amortização.
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 em referência. O uso da sigla em inglês é comum no mercado. No caso da Dataprev, são excluídas ainda as
provisões para litígios trabalhistas, cíveis e fiscais, para medir a sua real capacidade de geração de recursos
próprios.
Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo
EBITDA = Lucro ou prejuízo operacional excluindo-se os juros, impostos, depreciações e amortizações, provisões
para litígios trabalhistas, cíveis e fiscais no período em referência.
Método de Aferição do Indicador
Aplicação da fórmula com base nos dados extraídos da demonstração do resultado e do balancete.
Área Responsável pelo Cálculo

Departamento de Gestão Contábil - DEGC
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Figura XLIV - EBITDA

Figura XLV – Margem do EBITDA

Análise:
Em comparação ao exercício de 2010, os números indicam que houve aumento na capacidade de
geração de caixa operacional em R$ 210.241 mil. O aumento da receita operacional líquida em
41,34%, do lucro operacional em 681,72% e dos custos e despesas administrativas em 12,52%,
refletiram positivamente para este indicador.
O potencial de geração de caixa em relação à receita operacional líquida foi bem superior ao
exercício anterior, justificando o aumento da margem para 31,01%, contra 9,85% obtidos em 2010.
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PARTE B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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
2011, focalizando em um breve relato os fatos mais relevantes ocorridos no período.
O ano de 2011 foi marcado pela entrega de importantes soluções, como o Portal Mais Emprego para
o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O Portal que agrega as aplicações do Seguro-Desemprego (SD), Intermediação de Mão-de-obra (IMO) e o Plano Nacional de Qualificação (PNQ) já
responde pelo atendimento de mais de 200 mil trabalhadores que buscam receber o benefício ou se
recolocar no mercado de trabalho. Além do Portal, compõe a família de novos sistemas contratados
pelo MTE, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO) e o Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER).
Também merece destaque neste ano o início da implantação dos novos sistemas do CNIS e da
primeira parte do Sistema Integrado de Benefícios (SIBE), que enfim estabelecem a nova visão de
processos concebida pelo INSS no Novo Modelo de Gestão (NMG). Além de representar um
importante avanço para o negócio da Autarquia, estas entregas foram um passo bastante expressivo
na modernização tecnológica da empresa com o uso de plataformas abertas e bancos relacionais.
Destaque-se que houve uma redução de mais de 50% da carga do mainframe que hospedava as
antigas aplicações que suportavam estes processos.
No tocante à infraestrutura de Processamento de Dados, destaca-se a contratação da solução do
novo Centro de Processamento de Dados em Brasília, que passará a contar com uma sala cofre de
alto padrão, além de novos sistemas de climatização, no-breaks e grupo geradores. Foram
realizados ainda investimentos em hardware e software, contemplando aquisição de servidores X86,
servidores RISC, equipamentos de rede (switchs nível 2 e switches de conteúdo), softwares de
virtualização, sistemas operacionais e solução de segurança de rede.
Com relação à infraestrutura física, destaca-se o início das obras de reforma das fachadas e
construção de escada de emergência externa do Edifico Sede em Brasília e melhorias diversas,
como a conclusão da modernização dos elevadores dos imóveis do Rio de Janeiro.
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Nas áreas de Suprimentos e Logística, a Dataprev dedicou sua atenção à desoneração dos órgãos
técnicos de funções administrativas e consolidou o foco no atendimento ao cliente interno. Algumas
soluções trouxeram relevantes resultados operacionais e consistentes economias apuradas,
destacando-se a contratação e a implantação do outsourcing de impressão em todas as Instalações
da Dataprev.
No início de 2011, a Dataprev buscando a integração dos sistemas da área-meio, implantou o
Sistema Integrado de Gestão (ERP), ligado à área financeira e de logística, e o Sistema de Gestão de
Pessoas – SGPe, responsável pelo cadastro de pessoas, registros, cálculos e demais eventos
relacionados à folha de pagamento. Essas implantações estão permitindo a desativação de vários
sistemas internos que operavam de maneira desintegrada. A implantação dessas ferramentas
fortalece a estratégia da empresa em padronizar ao máximo a utilização de tecnologia de gestão e,
na medida em que seja alcançada a maturidade no uso dos sistemas, a expectativa é que a empresa
obtenha significativos ganhos de produtividade.
A Receita Operacional Bruta da Dataprev em 2011 totalizou R$ 1.021,4 milhões, incremento de
42,09% na comparação com os R$ 718,8 milhões obtidos no exercício anterior e a Receita
Operacional Líquida foi de R$ 874,5 milhões, contra R$ 618,7 milhões apuradas em 2010,
representando um aumento de 41,34%, enquanto que os Custos dos Serviços Prestados atingiram a
cifra de R$ 568,6 milhões, aumento de 6,39% em comparação ao registrado no período anterior, no
montante de R$ 534,5 milhões.
Em 2011, a Dataprev registrou lucro líquido de R$ 148,6 milhões, aumento de 481,00%, em
comparação com os R$ 25,6 milhões do ano precedente, alcançando Rentabilidade sobre o
Patrimônio Líquido (RPL) de 44,08%, contra 11,43% obtidos em 2010 e Margem Operacional de
23,82%, ante aos 4,31% apurados em 2010. O aumento da RPL em relação ao exercício anterior
justifica-se, principalmente, pelo aumento da receita operacional bruta.
A Dataprev apurou EBITDA (lucro antes dos juros, impostos depreciações e amortizações, ajustado
pelas provisões de longo prazo) de R$ 271,2 milhões, e apresentou variação positiva de 344,89%,
ante ao apurado em 2010 (R$ 60,9 milhões). A margem do EBTIDA sobre a receita líquida alcançou
31,01%, contra 9,85% do ano anterior.
O montante dos impostos e contribuições, inclusive os previdenciários, pagos e/ou provisionados,
decorrentes das atividades desenvolvidas pela Dataprev em 2011 foi de R$ 306,2 milhões, contra
R$ 200,1 milhões registrados no exercício anterior.
À vista do que dispõe o seu Estatuto Social, a Dataprev registrou como remuneração aos acionistas,
relativo ao exercício de 2011, o montante de R$ 35,3 milhões. Aos dividendos mínimos obrigatórios
foram imputados juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 13,4 milhões, gerando um benefício
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fiscal líquido de aproximadamente R$ 4,6 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.
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, por intermédio do Ofício n.º
688/DEST-MP, aprovou o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR), para o
exercício de 2011. Considerando os parâmetros constantes no referido Ofício e nas metas do PPLR,
a Dataprev efetuou provisão para participação de empregados no montante de R$ 8,9 milhões,
sujeitando-se sua distribuição ao aceite das representações sindicais, ao cumprimento das metas
estabelecidas no referido programa, bem como a aprovação da distribuição do resultado pelo
Conselho de Administração.
A Dataprev nos últimos exercícios vem aumentando consideravelmente sua capacidade produtiva,
investindo, com recursos próprios, em novas tecnologias compatíveis com as necessidades dos seus
clientes, porém as demandas dos clientes crescem de forma significativa, o que implica a
manutenção de elevados níveis de investimentos para os próximos exercícios.
Informações mais detalhadas sobre a gestão da Empresa encontram-se no Relatório de Gestão 2011.
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.

RODRIGO ORTIZ ASSUMPÇÃO
Presidente

ÁLVARO LUIS PEREIRA BOTELHO
Diretor de Finanças e Serviços Logísticos
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1 Declaração do Contador Responsável pela Unidade Jurisdicionada
Atestando que os Demonstrativos Contábeis Refletem a Adequada
Situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Não se aplica.

2 Demonstrações Contábeis Previstas na Lei nº4.320/64, Incluindo as
Notas Explicativas, conforme disposto na Resolução CFC
nº1.133/2008 (NBC T 16.6)
Não se aplica.

3 Demonstrações Contábeis Previstas na Lei nº6.404/76, incluindo as
Notas Explicativas
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 COMPARATIVO COM 2010
(Em milhares de R$)
ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2010
2011
2010
2011
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA
Caixa e Bancos
2.397
2.679 Fornecedores
70.566 82.236
Aplicações Financeiras
75.961
5.511 Contas a Pagar
1.869
32
Salários e Encargos
18.802 16.600
Total caixa e equivalentes caixa
78.358
8.190 Provisão p/ Encargos Trabalhistas
41.858 51.485
Provisão p/ Reclamações Trabalhistas
19.583 26.647
CLIENTES
Impostos e Taxas a Recolher
15.259 14.657
Faturas a Receber
249.180 227.442 Déficit Técnico Contratado
33.166 31.761
Juros Cap. Próp e Dividendos
35.291
9.222
Propostos
Total de Clientes
249.180 227.442 Provisão p/ Participação de
9.311
1.776
Empregados
Outros Débitos
15.853 12.603
ESTOQUES
Materiais de Produção
Materiais de Expediente

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
819
51

261.558 247.019

477
27
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Total dos Estoques
OUTROS CRÉDITOS
Contas a Receber Empregados
Adiantamentos a Terceiros
Contas a Receber Convênios
Impostos a Recuperar
Valores Recuperáveis
Outras Contas a Receber
Total de Outros Créditos

870

504

5.223
599
321
87.571
2.579
19.092

5.020
503
2.593
51.743
4.963
17.909

NÃO CIRCULANTE

115.385

Provisão p/ Reclamações Trabalhistas
Provisão p/ Litígios Cíveis
Provisão p/ Litígios Fiscais
Provisão p/ Passivo Atuarial
Déficit Técnico Contratado

82.731 TOTAL PASSIVO NÃO
CIRCULANTE

13.732 11.833
415
450
8.440
7.738
2.852
171.876 180.624
197.315 200.645

DESP. EXERCÍCIOS
SEGUINTES
Despesas Antecipadas

2.266

2.147

Total Desp. Exerc. Seguintes

2.266

2.147
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

446.059

321.014
Capital Social

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO
Provisão Imp. Renda Diferido
Provisão Contr. Social Diferida
Depósitos Judiciais
Empréstimos Compulsórios
Títulos e Valores Mobiliários
TOTAL REALIZ. LONGO
PRAZO
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

64.202
23.122
5.423
42
380
93.169

74.186
26.741
4.858
42
301

180.000 130.000

Reservas de Capital

1

1

Reservas de Lucros

157.095

93.793

106.128 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

180.970
75.771

158.811
85.505

TOTAL ATIVO NÃO
CIRCULANTE

349.910

350.444

TOTAL DO ATIVO

795.969

671.458 TOTAL DO PASSIVO E PATR.
LÍQUIDO

337.096 223.794

795.969 671.458

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 COMPARATIVO COM 2010
(Em milhares de R$)
2011

2010

1.021.394

718.857

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Impostos Incidentes s/ Serviços Prestados
ISS
PASEP
COFINS
Contribuição Previdenciária

(50.567)
(16.745)
(77.130)
(2.447)

(35.011)
(11.616)
(53.507)
-

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custos dos Serviços Prestados

874.505
(568.615)

618.723
(534.481)

LUCRO BRUTO

305.890

84.242

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Honorários da Diretoria
Despesas Estruturais

(1.518)
(98.135)

(1.442)
(89.225)

(7.872)
31.890
(39.762)

(10.268)
23.225
(33.493)

9.956
27.040
(8.179)
(8.905)

43.342
55.117
(10.317)
(1.458)

LUCRO OPERACIONAL

208.321

26.649

OUTROS RESULTADOS

(303)

(102)

208.018
(12.335)
(3.619)

26.548
(251)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Serviços Prestados

Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Provisão para Participação de Empregados

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Provisão para Contribuição Social Corrente
Provisão para Contribuição Social Diferida
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LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
Provisão para Imposto de Renda Corrente
Provisão para Imposto de Renda Diferido

192.064
(33.488)
(9.983)

26.297
(721)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

148.593

25.575

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 COMPARATIVO COM 2010
(Em milhares de R$)
%

2011
1 – RECEITAS
1.1 – Receitas de serviços prestados
1.2 – Outras receitas operacionais
1.3 – Reversão de provisões
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
2.1 – Custos de produtos e serviços vendidos
2.2 – Materiais consumidos
2.3 – Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais
2.4 – Perda na realização de ativos
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO
4 – DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1 – Resultado de equivalência patrim. dividendos de invest. avaliado ao
custo
6.2 – Receitas financeiras
6.3 – Aluguéis e royalties

2010

%

1.048.294

773.849

1.021.394
19.344
7.556

718.857
26.181
28.811

163.907

150.805

146.437
2.153
15.014
303

136.050
2.376
12.277
102

884.387

623.044

51.068

44.272

833.319

578.772

32.030

23.352

4

3

31.890
136

23.225
124
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7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

865.349

602.124

8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

865.349 100,00 602.124 100,00

8.1 – Pessoal
8.1.1 – Remuneração direta
8.1.2 – Benefícios
8.1.3 – FGTS

390.968
307.597
60.330
23.041

362.059
35,55 282.502
6,97 57.332
2,66 22.225

46,80
9,53
3,69

8.2 – Impostos, Taxas e Contribuições
8.2.1 – Federais
8.2.2 – Municipais

283.157
229.882
53.275

177.819
26,57 141.850
6,16 35.969

23,63
5,99

8.3 – Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 – Juros
8.3.2 – Aluguéis
8.4 – Remuneração de capitais próprios
8.4.1 – Juros sobre o capital próprio
8.4.2 – Dividendos
8.4.3 – Lucros retidos

42.631
38.843
3.788

4,49
0,44

36.671
32.873
3.798

5,47
0,63

148.593
13.428
21.863
113.302

1,55
2,53
13,09

25.575
5.832
242
19.501

0,97
0,04
3,25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ( MÉTODO INDIRETO )
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 COMPARATIVO COM 2010
(Em milhares de R$)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício:
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido oriundo das (aplicado nas)
atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depreciações / Amortização
Provisões constituídas
Atualização do déficit técnico contratado ( Passivo Atuarial )
Resultado das baixas do imobilizado
Reversão de provisões
Outros
Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução do contas a receber de clientes
(Aumento) redução dos estoques
(Aumento) redução do contas a receber de empregados

2011
148.593

2010
25.575

13.602
51.069
5.418
24.718
303
(7.556)
(79)

972
44.272
1.449
25.170
102
(28.811)
1.894

(21.738)
(366)
(202)

15.480
392
(263)
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(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros
(Aumento) redução do contas a receber convênios
(Aumento) redução dos impostos a recuperar
(Aumento) redução de valores recuperáveis
(Aumento) redução de outras contas a receber
(Aumento) redução de depósitos judiciais
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários
(Aumento) redução de despesas antecipadas
Aumento (redução) de fornecedores
Aumento (redução) de contas a pagar
Aumento (redução) de salários e encargos
Aumento (redução) de impostos e taxas a recolher
Aumento (redução) de outros débitos
Aumento (redução) de juros s/ capital próprio e dividendos
Aumento (redução) provisão para participação no resultado ( PLR )
Aumento (redução) déficit técnico contratado (curto prazo)
Aumento (redução) provisão p/ reclamações trabalhistas (curto prazo)
Aumento (redução) provisão p/ encargos trabalhistas
Aumento (redução) provisão para litígios cíveis (longo prazo)
Aumento (redução) déficit técnico contratado (longo prazo)

(96)
2.274
(35.828)
2.383
(1.183)
(565)
(119)
(11.670)
1.838
2.202
602
3.250
26.069
7.949
(2.061)
(7.064)
(2.485)
(30.001)

(75)
(361)
(9.463)
(2.844)
(11.154)
(56)
(225)
(15.308)
(3.258)
(18.036)
(2.285)
4.783
6.344
1.441
(2.328)
(352)
5.297
(3.752)
(28.381)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

169.256

6.219

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível

(51.258)
(12.539)

(17.632)
(83.809)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(63.797)

(101.441)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos e Financiamentos
Juros sobre o Capital Próprio
Dividendos propostos

(13.428)
(21.863)

(5.832)
(242)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(35.291)

(6.074)

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES

70.168

(101.296)

Saldo das disponibilidades
No início do exercício
No fim do exercício
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES

8.190
78.358
70.168

109.486
8.190
(101.296)

-

-

DIVULGAÇÃO SUPLEMENTAR DE INFORMAÇÕES DE FLUXO DE
CAIXA
Caixa pago durante o exercício referente a:
Imposto de renda e contribuição social
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2011 e 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
Reservas de Capital
Capital
Social
Realizado
__________
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2009

Lucro líquido do exercício
Transferências
Juros sobre capital próprio
Dividendos propostos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2010

Incentivos
Fiscais

Reservas de Lucros

Subvenção
de Bens

Reserva
Legal

_________

_________

_________

-

1

8.806

130.000
_________

_________

_________

_________

-

-

-

Reserva de
Reserva de
Retenção de
Reaparelhamento
Lucros
Técnico
__________
_________
40.328
__________

Lucros
Prejuízos
Acumulados
Total
___________ __________

25.158

-

204.293

_________

___________

__________

_________
130.000

_________
-

_________
1

1.279
_________
10.085

14.578
__________
54.906

3.644
_________
28.802

25.575
25.575
(19.501)
(5.832)
(5.832)
(242)
(242)
___________ __________
223.794

_________

_________

_________

_________

__________

_________

___________ __________
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Lucro líquido do exercício
Transferências
Juros sobre capital próprio
Dividendos propostos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2011

_________

_________

_________

7.430
_________

44.370
__________

11.502
_________

180.000

-

1

17.515

99.276

40.304

-

337.096

__________

_________

_________

_________

__________

_________

___________

__________

50.000

151.678
151.678
(113.302)
(13.428)
(13.428)
(21.863)
(21.863)
___________ __________

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DATAPREV
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev 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 09 de abril de 2010 foi aprovado o novo Estatuto Social da Dataprev, por intermédio
do Decreto nº 7.151, 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 prazo de duração indeterminado e atuação em
todo território nacional, podendo estabelecer dependências administrativas e operacionais onde
julgar necessárias ao bom desempenho de suas finalidades. A Dataprev tem por objetivo estudar e
viabilizar tecnologias de informática, na área da previdência e assistência social, compreendendo
prestação de serviços de desenvolvimento, processamento e tratamento de informações, atividades
de teleprocessamento e comunicação de dados, voz e imagem, assessoramento e assistência técnica
no campo de sua especialidade, 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.
A Dataprev tem como missão fornecer soluções de tecnologia da informação e da comunicação para
execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro.
Sua visão é ser o principal provedor de soluções tecnológicas para gestão de informações
previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população brasileira.
NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis,
a partir das diretrizes emanadas da Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nºs 11.638/07 e
11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem plenamente os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, dentro de nosso contexto operacional observando a adequação às Normas
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Internacionais de Contabilidade emitidas pelo “International, Accouting, Standards Board (IASB)”
e basearam-se nos fatos econômicos, identificados na documentação, informações e declarações
fornecidas pela administração da Empresa.
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de
outra forma).
NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis estão descritas a seguir:
a) Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa 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;
b) Faturas a receber
As Faturas a receber estão diretamente relacionadas com as receitas da Empresa e apresentadas de
acordo com os valores de realização;
c) Estoques
Os materiais em almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os
valores de realização ou de mercado;
d) Impostos a Recuperar
O saldo de impostos a recuperar é o crédito que constitui moeda de pagamento de tributos da
mesma espécie ou não e estão sendo tecnicamente movimentados de acordo com a legislação
vigente aplicada à matéria;
e) Imobilizado
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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;
f) Intangível
O ativo intangível está registrado pelo custo de aquisição ou formação, deduzido das amortizações
acumuladas;
g) Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis
As contingências trabalhistas, fiscais e cíveis 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;
h) Benefícios a empregados
Os compromissos atuariais decorrentes das operações da Sociedade de Previdência Complementar
da Dataprev – Prevdata são reconhecidos pelo regime de competência e com base em cálculo
atuarial elaborado anualmente por atuário independente;
i) Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda (IR) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) diferidos, são
calculados com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das demonstrações
contábeis, em função de prejuízos fiscais, bases negativas e das diferenças intertemporais;
j) 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;
k) Imposto sobre serviços de qualquer natureza
O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) está registrado pelo regime de competência,
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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 onde ocorreu o fato gerador;
l) 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 nãocumulatividade, 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;
m) Contribuição Previdenciária sobre o faturamento
A contribuição previdenciária sobre o faturamento, instituída pela Lei nº 12.546 de 14 de dezembro
de 2011 está registrada pelo regime de competência, tendo como base de cálculo o valor dos
serviços prestados com a aplicação da alíquota de 2,5%;
n) Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis 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 contábeis. 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 contábeis 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;
o) 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 contábeis; e
p) Apuração do resultado
Na apuração do resultado as receitas, custos e despesas são reconhecidas e registradas segundo o
regime contábil de competência de cada exercício apresentado.
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NOTA 4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Em conformidade com a legislação vigente as aplicações das disponibilidades resultantes das
receitas próprias da Dataprev estão sendo efetuadas no Banco do Brasil S.A. no Fundo de Renda
Fixa de Curto Prazo – F.R.F. – BB – Extra mercado.
Descrição

2011

Aplicações Financeiras

2010

75.961

5.512

75.961

5.512

NOTA 5 – FATURAS A RECEBER
Os saldos das contas a receber podem ser apresentados como segue:
Descrição

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Receita Federal do Brasil – RFB
Ministério da Previdência Social – MPS
Ministério do Trabalho e Emprego – TEM
Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC
Consignações
Encargos s/faturas recebidas c/atraso
Outros

2011

2010

109.540
16.061
2.711
13.615
5.436
14.636
86.840
341

93.014
29.348
3.025
3.109
1.958
11.664
84.997
327

249.180

227.442

5.1) Principais Contratos
Em 21 de dezembro de 2010, a empresa assinou Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e
Informações com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o de nº 71/2010, com vigência de
12 meses, sendo prorrogado através do 1º Termo Aditivo, por mais 12 meses, com vigência até 21
de dezembro de 2012.
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Em 10 de dezembro de 2010, foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados em
Tecnologia da Informação e Comunicação, o de nº 11/2010 com a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC, com vigência até 09 de setembro de 2011, sendo
prorrogado através do 1º Termo Aditivo, por mais 10 meses, com vigência até 9 de julho de 2012.
Em 24 de dezembro de 2008, foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados em
Tecnologia da Informação e Comunicação, o de nº 39/2008 com o Ministério da Previdência Social
– MPS, com vigência de 12 meses, sendo prorrogado através do 4º Termo Aditivo, por mais 6
meses, com vigência até 23 de junho de 2012.
Em 01 de julho de 2011 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados de
Tecnologia da Informação com a Receita Federal do Brasil – RFB, o de nº 055/2011, com vigência
até 30 de junho de 2012.
Em 01 de fevereiro de 2007 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços para Modernização
Tecnológica dos Sistemas de Informações do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sob o nº
05/2007, com vigência até 31 de janeiro de 2012.
Em 21 de junho de 2011 foi assinado Contrato de Prestação de Serviços Especializados de
Tecnologia da Informação relativos aos sistemas responsáveis pela operacionalização das políticas
sociais do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sob responsabilidade da Secretaria de
Políticas Publicas de Emprego, o de nº 25/2011, com vigência até 20 de junho de 2012.
As faturas a receber relativas as consignações, referem-se a serviços prestados pela Dataprev a
instituições financeiras que tem por objetivo a operacionalização de empréstimos consignados.
5.2) Encargos Sobre Faturas Recebidas com Atraso
A Dataprev registra na rubrica contas a receber os encargos incidentes sobre faturas vencidas e
sobre faturas recebidas com atraso. Estes registros são efetuados por força contratual e estão
aderentes ao artigo 177 da Lei nº 6.404/76 e também foram efetuados com base no Acórdão nº
44/2003 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União em sessão realizada no dia 06 de
fevereiro de 2003.
As cobranças desses encargos estão sendo efetuadas regularmente por meios administrativos.
A Dataprev e o seu principal cliente o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS estão trabalhando
em conjunto para a conciliação e regularização da dívida.
5.3) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
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Por decisão da administração, a Dataprev não constitui Provisão para Crédito de Liquidação
Duvidosa devido ao histórico de não possuir prejuízos significativos em seu Contas a Receber e
principalmente pelo fato da maioria de seus clientes serem órgãos governamentais, minimizando os
riscos para o recebimento das faturas de serviços prestados.
NOTA 6 – 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 9.430/96, 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
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IR
Contribuição Social – CSLL
INSS
Adicional Estadual Imposto de Renda – AIR
ISS
PASEP a recuperar – Estimativa
COFINS a recuperar – Estimativa
Outros

2011

2010

54.437
17.417
32
87
2.716
12.643
239

44.163
6.730
32
542
87
189

87.571

51.743

O imposto de renda (IR), a contribuição social (CSLL), a contribuição para o financiamento da
seguridade social (COFINS) e formação do patrimônio do servidor público (PASEP) são relativos
aos exercícios de 2011 e 2010 e estão sendo utilizados para compensação de impostos e
contribuições através do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação – PER/DCOM, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal e
estão sendo atualizados mensalmente pela taxa SELIC.
NOTA 7 – OUTRAS CONTAS A RECEBER
Referem-se basicamente a gastos incorridos com equipe especializada na área investigativa, relativo
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ao projeto DELEPREV e também a despesas contraídas pela Dataprev, junto ao fornecedor Banking
Solutions, na contratação de gerenciadores de filas 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
Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila Q-matic
Outros

2011
2009
7.653
11.386
53

2010
2009
7.191
10.697
21

19.092

17.909

NOTA 8 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS
A contabilização do imposto de renda (IR) e da contribuição social (CSLL) 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 e os
efeitos financeiros destes ativos ocorrerão no momento da realização.
Em 31 de dezembro de 2011, a Empresa possuía créditos tributários de imposto de renda (IR) e
contribuição social (CSLL) diferidos, considerando as alíquotas vigentes, como segue:

Base de cálculo do imposto de renda (IR) diferido:

2011

2010

Prejuízo fiscal
Déficit técnico contratado
Provisão para passivo atuarial
Provisão para contingências
Provisão para honorários de êxito
Provisão para perdas (ativo circulante)

205.042
2.852
47.412
1.409
191

32.004
212.385
50.972
1.384
191

Base de cálculo

256.906

296.936

64.202

74.186

Total do imposto de renda diferido

Base de cálculo da contribuição social (CSLL) diferida:

2011

2010
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Base negativa da CSLL
Déficit técnico contratado
Provisão para passivo atuarial
Provisão para contingências
Provisão para honorários de êxito
Provisão para perdas (ativo circulante)

205.042
2.852
47.412
1.409
191

32.187
212.385
50.972
1.384
191

Base de cálculo

256.906

297.119

23.122

26.741

Total da contribuição social diferida

NOTA 9 – IMOBILIZADO
O valor dos ativos imobilizados está composto da seguinte forma:

Descrição
Terrenos
Edifícios
Instalações
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Benfeitorias em propriedades de acionistas
Obras em andamento
Veículos
Móveis e equipamentos diversos
Equiptos de microfilmagem
Equiptos tecnologia, informação e comunicação
Imobilização em andamento
Total do custo corrigido
Depreciações acumuladas
Total do imobilizado líquido

Taxa anual
de
depreciação
4%
10%
20%
4%
20%
10%
10%
20%
-

2011

2010

72
60.376
65.478
14.511
2.849
6.280
34
13.157
441
163.351
33.086

T
72
60.376
63.497
14.129
2.670
3.610
34
13.113
447
153.917
-

359.635
(178.665)

311.865
(153.054)

180.970

158.811

A Dataprev nos exercícios de 2010 e 2011 investiu 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, da Receita Federal do Brasil – RFB,
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.
Ainda como consequência direta da ampliação dos investimentos, as aquisições montaram em R$
51.258 no exercício de 2011 e R$ 17.632 no exercício de 2010, conforme demonstrado no quadro
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abaixo:
Resumo das Aquisições do Imobilizado

2011

Modernização tecnológica
Reforma de instalações
Aquisição de móveis e equipamentos diversos

2010

44.740
5.900
618

12.321
3.475
1.836

51.258

17.632

Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor Recuperável
dos Ativos (teste de impairment), a Dataprev efetuou revisão dos ativos imobilizados com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas
análises preparadas por empresa especializada em serviços técnicos de avaliações do patrimônio,
contratada para este fim, não foram necessárias provisões para recuperação de ativos em 31 de
dezembro de 2011 e 2010. Também foram revisadas as taxas de depreciação, tendo o laudo
apresentado poucas diferenças em relação as taxas praticadas, e por questão sistêmica a Empresa
optou em manter as taxas fiscais.
NOTA 10 – INTANGÍVEL
O intangível está composto da seguinte forma:

Descrição
Software
Projetos em andamento
Outros direitos de uso

Taxa anual
de
depreciação
20%

2011

2010

156.179
2

141.535
2.658
2

Total do custo
Amortizações acumuladas

156.281
(80.510)

144.195
(58.690)

Total do intangível líquido

75.771

85.505

-

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.
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Os investimentos realizados no intangível no exercício de 2011 montaram em R$ 12.539 (2010 =
R$ 83.809).
Atendendo ao estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor Recuperável
dos Ativos (teste de impairment), a Dataprev efetuou revisão dos ativos intangíveis com o objetivo
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que
possam indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável. Com base nas análises preparadas
por empresa especializada em serviços técnicos de avaliações do patrimônio, contratada para este
fim, não foram necessárias provisões para recuperação de ativos em 31 de dezembro de 2011 e
2010.
NOTA 11 – 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.
Foram registrados no passivo circulante, o montante dos processos ajuizados e em fase de execução,
e no passivo não circulante os processos ajuizados e em fase de recurso com a expectativa de perda
provável. Os montantes provisionados para contingências trabalhistas podem ser apresentados
como segue:
Descrição
Passivo Circulante
Passivo não Circulante

2011
19.583
13.732

2010
26.647
11.833

33.315

38.480

NOTA 12 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E CÍVEIS
A Dataprev atualizou, em 31 de dezembro de 2011, o valor provisionado para contingências fiscais
e cíveis, passando este para R$ 14.096 (2010 = R$ 12.492), 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
Contingências Fiscais
Contingências Cíveis

2011
8.440
5.656

2010
7.738
4.754

14.096

12.492
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NOTA 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
13.1) Capital Social
O capital social, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2011, é de R$ 180.000 (2010 = R$
130.000), sendo 51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
No exercício de 2011 o capital social foi aumentado para R$ 180.000, mediante a incorporação de
parte do saldo das reservas de lucros, conforme aprovação do Ministro de Estado da Fazenda em
despacho do dia 05 de julho de 2011, referente ao Processo nº 10951.000269/2011-61.
13.2) Incentivos Fiscais
São registrados, nessa conta, os montantes destinados aos incentivos fiscais, atribuídos por ocasião
da elaboração da declaração de rendimentos.
13.3) Subvenção dos Bens
Registra o valor dos bens recebidos em doação.
13.4) 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.
13.5) Reaparelhamento Técnico
Refere-se à parcela do lucro destinada à manutenção e renovação dos sistemas operacionais e
equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, 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.
13.6) 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 e § 1º, do inciso III, do artigo 26 do Estatuto
Social.
Na proposta de destinação do resultado do exercício está prevista uma retenção de lucros no
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montante de R$ 84.698, destinados a financiar parcialmente o programa anual de investimentos.
13.7) Resultado do Exercício
O resultado da Dataprev é o conjunto da movimentação econômica das operações realizadas através
da prestação de serviços com a execução das operações lastreadas em contratos. No exercício de
2011 a Dataprev apurou um lucro líquido de R$ 148.593.
Os saldos do Patrimônio Líquido podem ser apresentados como se segue:
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros

2011
180.000
1
157.095

2010
130.000
1
93.793

337.096

223.794

NOTA 14 – 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 Dataprev registrou, como remuneração aos acionistas em dezembro de 2011, juros sobre o capital
próprio no valor de R$ 13.428, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de R$ 36.024, 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
Lucro líquido do exercício
Absorção de prejuízos acumulados
Lucro líquido ajustado
Reserva Legal
Lucro líquido ajustado para cálculo da remuneração
Dividendos mínimos (25%)
- Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos
- Dividendos

2011
148.593
148.593
(7.430)
141.163
35.291
13.428
21.863

2010
25.575
25.575
(1.279)
24.297
6.074
5.832
242

Em cumprimento à Deliberação CVM nº 207, de 13 de dezembro de 1996, e para fins de
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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.

NOTA 15 – 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 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.
Em 23 de dezembro de 2008, a Dataprev e a Prevdata assinaram um Termo de Compromisso de
Recomposição Patrimonial, no valor de R$ 252.578, 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, conforme abaixo:
Descrição

Valor

%

Parcelas

Serviço Passado
Saldamento

157.411
95.167

62
38

120
240

TOTAL

252.578

100

-

Em 2011 a Dataprev efetuou amortização no montante de R$ 32.061 e atualização de R$ 24.718,
restando um saldo de R$ 205.042. Abaixo apresentamos os valores do Termo de Compromisso
posicionados em 31 de dezembro de 2011.
Descrição

Valor

%

Parcelas
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Serviço Passado
Saldamento

126.604
78.438

62
38

84
204

TOTAL

205.042

100

-

Plano de Contribuição Variável – Prevdata II
O plano CV – Prevdata II foi instituído pela Portaria SPC/MPS nº 2.666, publicada no Diário
Oficial da União no dia 23 de dezembro de 2008, estruturado na modalidade de “Contribuição
Variável”, com a finalidade de proporcionar benefícios adicionais aos da Previdência Social, para os
empregados da Dataprev e da Prevdata.
Na qualidade de Patrocinadora a Dataprev, no exercício de 2011, contabilizou o valor das parcelas
relativas as contribuições mensais na paridade de 1/1, no montante de R$ 11.469 (2010 = R$
10.262).
O plano CV – Prevdata II encerrou o exercício de 2011 com 2431 participantes ativos (2010 =
2.213) e 15 assistidos (2010 = 12).
Avaliação Atuarial
a) Plano de Renda Vinculada – PRV
Com base na avaliação atuarial, elaborada por atuários independentes, com resultados e valores
posicionados para a data base de 31 de dezembro de 2011, 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
Valor presente das obrigações atuariais
Valor justo dos ativos do plano
Ganhos (Perdas) atuariais a reconhecer
Passivo atuarial líquido

2011
654.756
(431.970)
(14.893)
207.893

2010
603.323
(393.291)
(530)
209.502

Os ganhos (perdas) atuariais a reconhecer serão amortizados no tempo de trabalho remanescente,
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por não excederem aos limites estabelecidos no parágrafo 92 do Pronunciamento Técnico CPC nº
33 – Benefícios a Empregados, mas em atendimento ao parágrafo 154 das disposições transitórias
do citado Pronunciamento. No exercício de 2010 por te sido o primeiro cálculo do passivo atuarial
com benefícios pós-emprego realizado com base no CPC nº 33, o passivo de transição foi calculado
considerando apenas a diferença entre o valor presente das obrigações atuariais (R$ 603.323) e o
valor justo dos ativos do plano (R$ 393.291). Sendo assim, esse cálculo resultou em um ativo
atuarial de R$ 210.032, que estava lastreado pelo termo de contrato de dívida firmado entre a
Dataprev e a Prevdata, cujo montante em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 212.385. No exercício
de 2011 o valor presente das obrigações atuariais montou em R$ 654.756 e o valor justo dos ativos
do plano foi de R$ 431.970, enquanto que as perdas atuariais não reconhecidas atingiu a cifra de R$
14.893, resultando um passivo atuarial líquido de R$ 207.893, estando superior ao valor atual
contratado em R$ 2.851 (R$ 207.893 – R$ 205.042 = R$ 2.851), ensejando uma provisão
complementar, e estão demonstrados no balanço patrimonial como segue:

Descrição
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo

Passivo atuarial
2011
2010
33.166
174.727
207.893

IR e CSLL diferidos
2011
2010

31.761
180.624
212.385

70.659
70.659

72.187
72.187

As principais premissas atuariais, utilizadas em 2011 e 2010, para determinação da obrigação
atuarial, foram as seguintes:
Hipóteses atuariais
Taxa de desconto para valor presente da
obrigação atuarial
Taxa de rendimento esperada sobre os
ativos do plano
Taxa real anual de juros
Taxa de inflação estimada
Capacidade salarial
Capacidade de beneficio
Taxa de rotatividade (ativos)
Taxa de crescimento salarial
Taxa de crescimento de benefícios (assistidos)
Estimativa de reajuste
Geração futura de novos entrados
Tábua de sobrevivência de válidos
Tábua de mortalidade de válidos
Tábua de mortalidade de inválidos

2011

2010

12,54%

12,44%

12.54%
6%a.a
5%a.a
98%
98%
0%
1%a.a
0%a.a
INPC-IBGE
0
AT-83
AT-83
IAPB-55

12,44%
6%a.a
5%a.a
98%
98%
0%
1%a.a
0%a.a
INPC-IBGE
0
AT-83
AT-83
IAPB-55
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Tábua de entrada em invalidez
Composição de famílias de pensionistas

LIGHT
Dados do cadastro

LIGHT
Dados do cadastro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
1) Os ativos do plano estão posicionados em 31 de dezembro de 2011 conforme mencionado no
laudo de avaliação atuarial.
2) Os dados cadastrais individuais utilizados são de dezembro de 2011.
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$ 222.786 (2010= R$
209.502). Esta obrigação sem o reconhecimento das perdas atuariais apuradas em 31/12/2011 atinge
o montante de R$ 207.893, sendo superior ao valor do Termo de Compromisso atualmente
registrado no valor de R$ 205.042.
b) Plano de Contribuição Variável – Prevdata II
Com base na avaliação atuarial, elaborada por atuários independentes, com resultados e valores
posicionados para a data base de 31 de dezembro de 2011, 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,o Plano de Contribuição Variável – Prevdata II não
apresenta passivos atuariais a descoberto, sendo que os saldos das contas de Contribuição Definida
somam R$ 683 relativos aos Benefícios Concedidos e R$ 57.809 relativos aos Benefícios a
Conceder, totalizando uma reserva matemática de R$ 58.492. O patrimônio para cobertura do plano
monta em R$ 60.149, resultando em um superávit de R$ 1.657 (valor justo dos ativos do plano R$
60.149 – valor presente das obrigações atuariais R$ 58.492), demonstrando a suficiência do
patrimônio em relação às reservas matemáticas.
Em conformidade com o regulamento do plano, antes de concedida a aposentadoria programada, o
participante poderá optar pela conversão total ou parcial do saldo da Conta Individual Global em
Renda Mensal Vitalícia, passando nesse momento para a fase de benefício definido do plano.
Ocorre que, todos os participantes que se encontravam em gozo de benefícios de renda, não fizeram
a opção pelo recebimento vitalício, por esse motivo, o plano de benefícios, na data da reavaliação,
não apresenta benefícios concedidos ou a conceder na modalidade de benefício definido.
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NOTA 16 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A divulgação de transações com partes relacionadas objetiva fornecer subsídios de informações
sobre as transações ocorridas entre as partes.
16.1) Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Cerca de 55% das operações da Dataprev (2010 = 66%) referem-se às transações com o acionista
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Durante os exercícios de 2011 e 2010, as transações
com o referido acionista resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de resultado:
Descrição
Receitas por prestação de serviços
Contas a receber por prestação de serviços
Encargos s/faturas recebidas c/atraso
Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS
Ressarcimento gastos gerenciadores de fila
Contas a receber por convênio

2011

2010

563.705
109.540
86.840
7.653
11.386
321

476.770
93.014
84.997
7.191
10.697
2.593

16.2) Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata
As operações realizadas com a Prevdata estão descritas na nota 14.
NOTA 17 – PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS
Em setembro de 2011, por intermédio do Ofício nº 688/DEST-MP, o Departamento de Coordenação
e Governança das Empresas Estatais – DEST aprovou o Programa de Participações nos Lucros ou
Resultados (PPLR) da Dataprev, para o exercício de 2011.
Considerando os parâmetros constantes no referido Ofício e nas metas do PPLR, a Dataprev efetuou
provisão para participação de empregados no montante de R$ 8.905, sujeitando-se sua distribuição
ao aceite das representações sindicais e ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de
2011, bem como a aprovação da distribuição do resultado pelo Conselho de Administração.
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NOTA 18 – EFEITOS DA LEI Nº 12.546, DE 2011
Dando prosseguimento a regulamentação do Programa Brasil Maior, no dia 14 de dezembro de
2011 foi sancionada a Lei nº 12.546, que introduziu várias modificações na legislação tributária,
sendo a mais relevante para a Dataprev a desoneração da folha de pagamento para as empresas que
prestam serviços de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC), alterando a base de cálculo das contribuições previdenciárias da parcela da empresa (20%
sobre a folha de pagamento), passando a incidir sobre o faturamento bruto, com alíquota de 2,5%.
Em dezembro de 2011 a redução de 20% da contribuição previdenciária patronal totalizou R$ 4.196
mil, enquanto o valor da contribuição previdenciária incidente sobre o faturamento montou em R$
2.447 mil, proporcionando uma economia de R$ 1.749 mil. Como efeito reflexo foram efetuadas
reversão de provisão dos encargos incidentes sobre a base de cálculo da provisão para férias e
licença prêmio no valor de R$ 7.141 mil. Dessa forma o impacto positivo no resultado do exercício
foi de R$ 8.890 mil.

NOTA 19 – REMUNERAÇÃO AOS DIRIGENTES E EMPREGADOS
A maior e a menor remuneração pagas aos dirigentes e empregados, bem como o salário médio no
mês de dezembro de 2011 e 2010, consoante o que determina a letra “e” do art. 1º da Resolução nº
3, de 31 de dezembro de 2010, editada pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e
de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, foram:
Dirigentes
2011
Maior - R$
Menor - R$
Salário médio - R$

31.124,33
23.346,66

Empregados
2010

2011

2010

30.347,23
21.792,47

19.455,55
1.951,33
3.632,97

19.446,23
1.831,18
3.654,25

Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos empregados, foram consideradas as
remunerações, nelas computadas as vantagens e benefícios efetivamente percebidos, procedimento
idêntico ao adotado em 2010. 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 2011 e 2010 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
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em conta a quantidade de empregados posicionados em cada nível da tabela salarial.
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Análise Crítica das Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
(Em milhares de R$)
2009

(1)

AV

ATIVO
2010

AV(1)

AH-α(2)

2011

AV(1)

AH-β(3)

AH-χ(4)

CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras

2.419
107.068

0,33%
14,70%

2.679
5.511

0,40%
0,82%

10,75%
-94,85%

2.397
75.961

0,30%
9,54%

-10,53%
1278,35%

-0,91%
-29,05%

Total das Disponibilidades

109.487

15,03%

8.190

1,22%

-92,52%

78.358

9,84%

856,75%

-28,43%

CLIENTES
Faturas a Receber

242.922

33,34%

227.442

33,87%

-6,37%

249.180

31,31%

9,56%

2,58%

242.922

33,34%

227.442

33,87%

-6,37%

249.180

31,31%

9,56%

2,58%

858

0,12%

477

0,07%

-44,41%

819

0,10%

71,70%

-4,55%

0,01%

27

0,00%

-28,95%

51

0,01%

88,89%

34,21%

0,12%

504

0,08%

-43,75%

870

0,11%

72,62%

-2,90%

Total de Clientes
ESTOQUES
Materiais de Produção
Materiais de Expediente
Total dos Estoques

38
896
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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
(Em milhares de R$)
AV

ATIVO
2010

AV(1)

AH-α(2)

2011

AV(1)

AH-β(3)

AH-χ(4)

4.757
428
2.232
42.280

0,65%
0,06%
0,31%
5,80%

5.020
503
2.593
51.743

0,75%
0,07%
0,39%
7,71%

5.223
599
321
87.571

0,66%
0,08%
0,04%
11,00%

4,04%
19,09%
-87,62%
69,24%

9,80%
39,95%
-85,62%
107,12%

Valores Recuperáveis

2.119

0,29%

4.963

0,74%

2.579

0,32%

-48,04%

21,71%

Outras Contas a Receber

6.754

0,93%

17.909

2,67%

5,53%
17,52%
16,17%
22,38%
134,21
%
165,16
%

19.092

2,40%

6,61%

182,68%

Total de Outros Créditos

58.570

8,04%

82.731

12,32%

41,25%

115.385

14,50%

39,47%

97,00%

DESPESAS EXERCÍCIOS
SEGUINTES
Despesas Antecipadas

1.921

0,26%

2.147

0,32%

11,76%

2.266

0,28%

5,54%

17,96%

Total Despesas Exercícios Seguintes

1.921

0,26%

2.147

0,32%

11,76%

2.266

0,28%

5,54%

17,96%

413.796

56,79%

321.014

47,81%

-22,42%

446.059

56,04%

38,95%

7,80%

2009
OUTROS CRÉDITOS
Contas a Receber Empregados
Adiantamentos a Terceiros
Contas a Receber Convênios
Impostos a Recuperar

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

(1)

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
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(Em milhares de R$)
2009

AV

ATIVO
2010

AV(1)

(1)

AH-α(2)

2011

AV(1)

AH-β(3)

AH-χ(4)

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Provisão Imp. Renda Diferido
Provisão Contr. Social Diferida
Depósitos Judiciais
Empréstimos Compulsórios
Títulos e Valores Mobiliários

74.907
26.992
4.802
42
447

10,28%
3,70%
0,66%
0,01%
0,06%

74.186
26.741
4.858
42
301

11,05%
3,98%
0,72%
0,01%
0,04%

-0,96%
-0,93%
1,17%
0,00%
-32,66%

64.202
23.122
5.423
42
380

8,07%
2,90%
0,68%
0,01%
0,05%

-13,46%
-13,53%
11,63%
0,00%
26,25%

-14,29%
-14,34%
12,93%
0,00%
-14,99%

TOTAL REALIZ. LONGO PRAZO

107.190

14,71%

106.128

15,81%

-0,99%

93.169

11,71%

-12,21%

-13,08%

IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

189.375
18.222

25,99%
2,50%

158.811
85.505

23,65%
12,73%

-16,14%
369,24%

180.970
75.771

22,74%
9,52%

13,95%
-11,38%

-4,44%
315,82%

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

314.787

43,21%

350.444

52,19%

11,33%

349.910

43,96%

-0,15%

11,16%

TOTAL DO ATIVO

728.583

100,00%

671.458

100,00%

-7,84%

795.969

100,00%

18,54%

9,25%

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
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(Em milhares de R$)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2009
2010
AV(1)
AV(1) AH-α(2)

2011

AV(1)

AH-β(3)

AH-χ(4)

70.566
1.869
18.802
41.858
19.583
15.259

8,87%
0,23%
2,36%
5,26%
2,46%
1,92%

-14,19%
5740,63%
13,27%
-18,70%
-26,51%
4,11%

-27,66%
-91,46%
-45,72%
-9,37%
-27,47%
-9,93%

33.166

4,17%

4,42%

8,53%

35.291

4,43%

282,68%

1126,23%

9.311

1,17%

424,27%

2679,40%

15.853

1,99%

25,79%

96,49%

261.558

32,86%

5,89%

-8,56%

CIRCULANTE
Fornecedores
Contas a Pagar
Salários e Encargos
Provisão p/ Encargos Trabalhistas
Provisão p/ Reclamações Trabalhistas
Impostos e Taxas a Recolher

97.544
21.890
34.636
46.188
26.999
16.942

13,39%
3,00%
4,75%
6,34%
3,71%
2,33%

82.236
32
16.600
51.485
26.647
14.657

12,25%
0,00%
2,47%
7,67%
3,97%
2,18%

Déficit Técnico Contratado

30.560

4,19%

31.761

4,73%

2.878

0,40%

9.222

1,37%

335

0,05%

1.776

0,26%

8.068

1,11%

12.603

1,88%

286.040

39,26%

247.019

36,79%

Juros Cap. Próp e Dividendos
Propostos
Provisão p/ Participação de
Empregados
Outros Débitos
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

84,31%
0,15%
47,93%
111,47%
98,70%
86,51%
103,93
%
320,43
%
530,15
%
156,21
%
86,36%
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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
(Em milhares de R$)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2009
2010
AV(1)
AV(1) AH-α(2)

2011

AV(1)

AH-β(3)

AH-χ(4)

13.732
415

1,73%
0,05%

16,05%
-7,78%

-61,06%
-95,38%

8.440

1,06%

9,07%

26,94%

2.852
171.876

0,36%
21,59%

-4,84%

-8,27%

NÃO CIRCULANTE
Provisão p/ Reclamações Trabalhistas
Provisão p/ Litígios Cíveis
Provisão p/ Litígios Fiscais
Provisão p/ Passivo Atuarial
Déficit Técnico Contratado

35.260
8.977

4,84%
1,23%

11.833
450

1,76%
0,07%

6.649

0,91%

7.738

1,15%

33,56%
5,01%
116,38
%

187.364

25,72%

180.624

26,90%

96,40%

238.250

32,70%

200.645

29,88%

84,22%

197.31
5

24,79%

-1,66%

-17,18%

130.000

17,84%

130.000

19,36%

100,00
%

180.000

22,61%

38,46%

38,46%

Reservas de Capital

1

0,00%

1

0,00%

100,00
%

1

0,00%

0,00%

0,00%

Reservas de Lucros

74.292

10,20%

93.793

13,97%

126,25
%

157.095

19,74%

67,49%

111,46%

TOTAL PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
(Em milhares de R$)
2009

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2010
AV(1)
AV(1) AH-α(2)

2011

AV(1)

AH-β(3)

AH-χ(4)

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

204.293

28,04%

223.794

33,33%

109,55
%

337.096

42,35%

50,63%

65,01%

TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

728.583

100,00%

671.458

100,00%

92,16%

795.969

100,00
%

18,54%

9,25%

Legendas:
AV(1) – Análise Vertical
AH-α(2) – Análise

Horizontal 2009 x 2010

AH-β(3) – Análise

Horizontal 2010 x 2011

AH-χ(4) – Análise Horizontal 2009

x 2011
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Demonstração do Resultado
Do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
(Em milhares de R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Serviços Prestados
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Impostos Incidentes s/ Vendas
ISS
PASEP
COFINS
Contribuição Previdenciária
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custos dos Serviços Prestados
LUCRO BRUTO

2009

AV(1)

2010

AV(1)

AH-α(2)

2011

AV(1)

AH-β(3)

AH-χ(4)

665.812

100,00%

718.857

100,00%

7,97%

1.021.394

100,00%

42,09%

53,41%

-32.976
-10.901
-50.210

-4,95%
-1,64%
-7,54%

-35.011
-11.616
-53.507

-4,87%
-1,62%
-7,44%

6,17%
6,56%
6,57%

53,34%
53,61%
53,61%

85,87%
-69,28%

618.723
-534.481

86,07%
-74,35%

8,22%
15,87%

-4,95%
-1,64%
-7,55%
-0,24%
85,62%
-55,67%

44,43%
44,15%
44,15%

571.725
-461.288

-50.567
-16.745
-77.130
-2.447
874.505
-568.615

41,34%
6,39%

52,96%
23,27%

110.437

16,59%

84.242

11,72%

-23,72%

305.890

29,95%

263,11%

176,98%

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
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Honorários da Diretoria
Despesas Estruturais

-1.346
-77.273

-0,20%
-11,61%

-1.442
-89.225

-0,20%
-12,41%

7,13%
15,47%

-1.518
-98.135

-0,15%
-9,61%

5,27%
9,99%

12,78%
27,00%

Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

4.585
31.184
-26.599

0,69%
4,68%
-3,99%

-10.268
23.225
-33.493

-1,43%
3,23%
-4,66%

-323,95%
-25,52%
25,92%

-7.872
31.890
-39.762

-0,77%
3,12%
-3,89%

-23,33%
37,31%
18,72%

-271,69%
2,26%
49,49%
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Demonstração do Resultado
Do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
(Em milhares de R$)
2009

AV(1)

2010

AV(1)

AH-α(2)

2011

AV(1)

AH-β(3)

AH-χ(4)

-4.384
12.832
-17.216

-0,66%
1,93%
-2,59%

43.342
55.117
-10.317
-1.458

6,03%
7,67%
-1,44%
-0,20%

1088,64%
329,53%
-40,07%

9.956
27.040
-8.179
-8.905

0,97%
2,65%
-0,80%
-0,87%

-77,03%
-50,94%
-20,72%
510,77%

327,10%
110,72%
-52,49%

LUCRO OPERACIONAL

32.019

4,81%

26.649

3,71%

-16,77%

208.321

20,40%

681,72%

550,62%

OUTROS RESULTADOS

-8.472

-1,27%

-102

-0,01%

-98,80%

-303

-0,03%

197,06%

-96,42%

23.547

3,54%

26.547

3,69%

12,74%

208.018

20,37%

683,58%

783,42%

-1,21%
-0,35%

1341,83%

20,11%

18,80%

630,39%

835,35%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Provisão para Participação de Empregados

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Provisão para Contribuição Social Corrente
Provisão para Contribuição Social Diferida
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO

-3.013

-0,45%

-251

-0,03%

-91,67%

-12.335
-3.619

20.534

3,08%

26.296

3,66%

28,06%

192.064
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IMPOSTO DE RENDA
Provisão para Imposto de Renda Corrente
Provisão para Imposto de Renda Diferido

-8.415

-1,26%

-721

-0,10%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

12.119

1,82%

25.575

3,56%

-91,43%

-33.488
-9.983

-3,28%
-0,98%

1284,60%

18,63%

111,03%

148.593

14,55%

481,01%

1126,12%

Legendas:
AV(1) – Análise Vertical
AH-α(2) – Análise Horizontal 2009 x 2010
AH-β(3) – Análise Horizontal 2010 x 2011
AH-χ(4) – Análise Horizontal 2009 x 2011
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
Do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
(Em milhares de R$)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício:
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido oriundo das
(aplicado nas)
atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depreciações / Amortização
Provisões constituídas
Atualização do déficit técnico contratado ( Passivo Atuarial )
Resultado das baixas do imobilizado
Reversão de provisões
Outros
Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução do contas a receber de clientes
(Aumento) redução dos estoques
(Aumento) redução do contas a receber de empregados

(2)

2009
12.119

2010
25.575

AH-α
111,03%

2011
148.593

AH-β(3)
481,01%

AH-χ(4)
1126,12%

11.428
16.148

-91,49%
174,16%
14,13%
-98,80%
638,74%
-23775,00%

13.602
51.069
5.418
24.718
303
-7.556
-79

1299,38%
15,35%
273,91%
-1,80%
197,06%
-73,77%
-104,17%

19,02%
216,26%

22.053
8.472
-3.900
-8

972
44.272
1.449
25.170
102
-28.811
1.894

12,08%
-96,42%
93,74%
887,50%

-58.588
66
-738

15.480
392
-263

-126,42%
493,94%
-64,36%

-21.738
-366
-202

-240,43%
-193,37%
-23,19%

-62,90%
-654,55%
-72,63%
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(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros
(Aumento) redução do contas a receber convênios
(Aumento) redução dos impostos a recuperar
(Aumento) redução de valores recuperáveis
(Aumento) redução de outras contas a receber
(Aumento) redução de depósitos judiciais

1.155
-1.324
-22.680
-256
-290
50

-75
-361
-9.463
-2.844
-11.154
-56

-106,49%
-72,73%
-58,28%
1010,94%
3746,21%
-212,00%

-96
2.274
-35.828
2.383
-1.183
-565

28,00%
-729,92%
278,61%
-183,79%
-89,39%
908,93%

-108,31%
-271,75%
57,97%
-1030,86%
307,93%
-1230,00%
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
Do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010

(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários
(Aumento) redução de despesas antecipadas
Aumento (redução) de fornecedores
Aumento (redução) de contas a pagar
Aumento (redução) de salários e encargos
Aumento (redução) de impostos e taxas a recolher
Aumento (redução) de outros débitos
Aumento (redução) de juros s/ capital próprio e dividendos
Aumento (redução) provisão para participação no resultado ( PLR )
Aumento (redução) déficit técnico contratado (curto prazo)
Aumento (redução) provisão p/ reclamações trabalhistas (curto prazo)
Aumento (redução) provisão p/ encargos trabalhistas
Aumento (redução) débitos fiscais - parcelamento
Aumento (redução) provisão para litígios cíveis (longo prazo)
Aumento (redução) déficit técnico contratado (longo prazo)

(Em milhares de R$)
AH-χ(4)

2009

2010

AH-α(2)

2011

AH-β(3)

-65
-277
59.988
21.889
16.673
5.744
1.969
-15.482
-4.374
-21.470

-225
-15.308
-3.258
-18.036
-2.285
4.783
6.344
1.441
-2.328

-18,77%
-125,52%
-114,88%
-208,17%
-139,78%
142,92%
-140,98%
-132,94%
-89,16%

-119
-11.670
1.838
2.202
602
3.250
26.069
7.949
-2.061

-47,11%
-23,77%
-156,41%
-112,21%
-126,35%
-32,05%
310,92%
451,63%
-11,47%

-57,04%
-119,45%
-91,60%
-86,79%
-89,52%
65,06%
-268,38%
-281,73%
-90,40%

9.039

-352

-103,89%

-7.064

1906,82%

-178,15%

9.710
-1.678
-753
-35.237

5.297

-45,45%

-2.485

-146,91%

-125,59%

-3.752
-28.381

398,27%
-19,46%

-30.001

5,71%

-14,86%
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CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS

29.383

6.219

-78,83%

169.256

2621,60%

476,03%

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível

-172.357
-11.258

-17.632
-83.809

-89,77%
644,44%

-51.258
-12.539

190,71%
-85,04%

-70,26%
11,38%

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-183.615

-101.441

-44,75%

-63.797

-37,11%

-65,26%
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
Do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
(Em milhares de R$)
2009

2010

AH-α(2)

2011

AH-β(3)

AH-χ(4)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos e Financiamentos
Juros sobre o Capital Próprio
Dividendos propostos

-2.671
-207

-5.832
-242

-118,35%
-16,91%

-13.428
-21.863

-130,25%
-8934,30%

-402,73%
-10.461,84%

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-2.878

-6.074

-111,05%

-35.291

-481,02%

-1.126,23%

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES

-157.110

-101.296

35,53%

70.168

169,27%

144,66%

Saldo das disponibilidades
No início do exercício
No fim do exercício
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES

266.590
109.486
-157.104

109.486
8.190
-101.296

-58,93%
-92,52%
35,52%

8.190
78.358
70.168

-92,52%
856,75%
169,27%

-96,93%
-28,43%
144,66%

DIVULGAÇÃO SUPLEMENTAR DE INFORMAÇÕES DE FLUXO DE
CAIXA
Caixa pago durante o exercício referente a:
Imposto de renda e contribuição social
Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
275

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Legendas:
AH-α(2) – Análise Horizontal 2009 x 2010
AH-β(3) – Análise Horizontal 2010 x 2011
AH-χ(4) – Análise Horizontal 2009 x 2011
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Demonstrações de Lucro ou Prejuízos Acumulados
Do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2011 – Comparativo com 2009 e 2010
(Em milhares de reais)

2009

2010

2011

-12.119

-25.575

-148.593

-606

-1.279

-7.430

Transferência - Reaparelhamento Técnico

-1.728

-3.644

-11.502

Transferência -Retenção de Lucros

23.093

-14.578

-44.370

Aumento de Capital

-30.000

-

-50.000

Juros sobre Capital Próprio

-2.671

-5.832

-13.428

-207

-242

-21.863

0

0

0

Lucro Líquido do Exercício
Transferência - Reserva Legal

Dividendos Propostos
Saldo em 31 de dezembro
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BALANÇO PATRIMONIAL
A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis,
a partir das diretrizes emanadas da Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis Nº 11.638/07 e
11.941/09 (artigos: 37 e 38), atendem plenamente os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, dentro de nosso contexto operacional observando a adequação as Normas
Internacionais de Contabilidade emitidas pelo "International, Accouting, Standards Board (IASB)" e
basearam-se nos fatos econômicos, identificados na documentação, informações e declarações
fornecidas pela administração da Empresa.
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de
outra forma).
As maiores concentrações de valores do Ativo estão nas linhas de Faturas a Receber, Imobilizado e
Intangível com 63,57% do total do Ativo (análise vertical), estes itens mostram constância ao longo
dos três anos, apenas o intangível variou mais acentuadamente devido aos investimentos na
atividade fim da empresa. Já no Passivo e Patrimônio Líquido os valores mencionados nas linhas de
Capital Social e Reservas de Lucros, que compõem o Patrimônio Líquido, contribui com mais de
42% da composição do total do Passivo, onde demonstra a política de capitalização da empresa,
reinvestindo no próprio negócio resultados favoráveis dos dois últimos exercícios. Quanto à
dívida contratada com o fundo de pensão, percebe-se uma participação alta nas obrigações totais da
entidade (21%), este número influencia índices de endividamento conforme visto abaixo.
Os índices de Balanço:
O confronto do Ativo Circulante sobre o Passivo Circulante em 2011 está 1,71 (liquidez corrente)
demonstrando assim, grau de solvência no curto prazo.
O confronto do Passivo Exigível sobre o Patrimônio Líquido está em 1,36 indicando a participação
de capital de terceiros sobre o capital próprio, que está inflada pela dívida contratada com o fundo
de pensão.
O confronto do Passivo Exigível sobre o Ativo Total, isto é, quanto do ativo total está
comprometido com dívidas. Este índice, em 2011 corresponde a 57,65%.
O Grau de Imobilização do Patrimônio Líquido, isto é, quanto a empresa tem aplicado de recursos
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próprios no Imobilizado e no Intangível (bens adquiridos, ou sob controle, para benefício
econômico futuro) para cada R$ 1,00 correspondente no Patrimônio Líquido centavos foi utilizado
R$ 0,76 para aplicação neste tipo de investimento.
Com a apresentação destes números expressos por índices estruturais e de liquidez, torna-se a
Demonstração do Balanço Patrimonial compreensiva, relevante e com visão comparativa dos
exercícios anteriores, características qualitativas preconizada pelo CPC 00 (Conceitual Básico da
Contabilidade).
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Apuração do resultado
Na apuração do resultado as receitas, custos e despesas são reconhecidos e registrados segundo o
regime contábil de competência de cada exercício apresentado.
A Demonstração de Desempenho Econômico da Empresa serve para auferir a rentabilidade e
eficiência alcançadas pela Empresa em determinado ciclo operacional. Comparados com os
anteriores tem por finalidade identificar acontecimentos ocorridos dentro de contextos específicos
vivenciados pela entidade em determinado período.
Respeitamos em nossas Demonstrações o CPC 26 (Apresentação das Demonstrações Contábeis
item 81 - DRE).
Dentro deste contexto, abaixo, fornecemos índices de Rentabilidade alcançados pela Empresa no
exercício de 2011:
Confronto do lucro líquido do exercício com a receita operacional líquida (margem líquida) está
em 16,99% dando um salto em relação ao ano anterior de aproximadamente 300%
(exercício anterior 4,13%) mostrando eficiência na geração de recursos para a Empresa;
Confronto do resultado operacional com o patrimônio líquido médio (saldo inicial do PL mais
saldo final do PL pela média) está em 28,46%, informando que a taxa no giro do ativo está
quase a cada três anos renovando os componentes do ativo. Se comparada ao ano anterior
esta taxa cresceu em mais de 600%, pois em 2010 o percentual estava em 3,64%;
Confronto do lucro líquido com o patrimônio líquido médio, ou retorno sobre o patrimônio, a
taxa em 2011 está em 20,3%. Esta taxa expressa capacidade de crescimento com seus
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próprios recursos, isto é, com a taxa atual projetada estaríamos dobrando o patrimônio da
empresa utilizando apenas recursos próprios no período de cinco anos.
Confronto das despesas administrativas com as receitas operacionais em 2011. Esta relação é a
menor dos últimos três exercícios (9,61%). Mede a relação das despesas administrativas
(overhead) com a receita criada pela empresa.
Retorno sobre o Investimento (ROI) - lucro líquido sobre o ativo total médio. Taxa em 2011 de
20,25% pressupõe a eficiência dada pela administração aos ativos utilizados na operação da
empresa. Historicamente essas taxas estiveram em 1,75% (2009) e 3,65% (2010).
Conclusão: O aumento da receita em 42,09% em 2011 e uma estabilidade nos custos da empresa,
aliada com uma redução relativa nas despesas administrativas fez o número do resultado líquido
dar um salto, pois os custos e despesas não acompanharam, em escala, o incremento do
faturamento. Isto pode ser observado no quadro da Análise Crítica das Demonstrações Contábeis
nas colunas das Análises Verticais (AV) com base na Receita Bruta e nas Análises Horizontais
(AH) entre os anos de 2009, 2010 e 2011.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em substituição a Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos – DOAR, e obrigatória por
força de lei incluída pela (11638/2007) no art. 176 IV da lei das S/A – 6404/76, está a
Demonstração Financeira do Fluxo de Caixa prevista para as empresas com o capital aberto, ou com
o Patrimônio Líquido acima de dois milhões de reais. Interpretada pelo o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) de nº 03. Condensa as informações no “Disponível” de toda a
movimentação de numerário que saiu e entrou no caixa em dado período e informando a geração de
caixa por este referenciado. Pode ser demonstrada pelo Método Indireto, conforme apresentado
neste relatório.
A principal e mais importante fonte de alimentação do caixa das empresas é o caixa gerado pelas
operações. Em termos líquidos, os recursos gerados pelas operações foram de 242,45% do lucro
líquido de 2009, 24,32% em 2010 e 113,91% em 2011, possibilitando a Empresa a praticar política
de investimentos com recursos próprios.
Confrontando o caixa líquido usado nas atividades de investimento com o lucro líquido, verifica-se
que em 2009 foram aplicados 1.515,10% do lucro, 396,64% em 2010 e 42,93% no exercício de
2011.
Analisando o caixa líquido nas atividades de financiamento percebe-se que a Empresa não possui
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empréstimos e financiamentos, mostrando eficiência na condução de seus negócios com recursos
próprios, estando o caixa líquido usado nas atividades de financiamento representado pelos
pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas, sendo R$ 2.878 mil
em 2009, R$ 6.074 mil em 2010 e R$ 35.291 mil em 2011, correspondendo a 9,79% do caixa
líquido proveniente das atividades operacionais em 2009, 97,67% em 2010 e 20,85% em 2011.
Em confronto com o lucro líquido do exercício encontramos percentual de 23,75% para os três
exercícios, demonstrando que a política de remuneração aos acionistas está aderente ao Inciso II, do
artigo 26 do Estatuto Social.
A administração financeira eficaz de curto prazo, que envolve a administração do caixa, o
gerenciamento de créditos, do “contas a receber”, dos fornecedores e dos impostos tem sido fator
preponderante e de grande relevância sobre a geração do caixa líquido proveniente das atividades
operacionais, evidenciando a capacidade de pagamento e a capacidade de endividamento no caso de
captação de recursos para financiamento das atividades de investimento.
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
O lucro líquido do exercício é totalmente distribuído para as contas de reservas de acordo com o
artigo 26 do Estatuto Social, o saldo após a distribuição para a Reserva Legal, Reserva de
Reaparelhamento Técnico e distribuição dos dividendos e juros s/ capital próprio é totalmente
transferido para a Reserva de Retenção de Lucros, conforme previsto no Inciso III, do artigo 26 do
Estatuto Social, e é utilizado para financiar parcialmente o programa anual de investimentos e está
suportado em Orçamento de Capital, conforme disposto no artigo 196 da Lei nº 6.404/1976.
Nos exercícios de 2009 e 2011 foram incorporados ao Capital Social a importância de R$ 30.000
mil e R$ 50.000 mil, respectivamente, referente a transferência de parte do saldo das Reservas de
Lucros, conforme aprovação da destinação do resultado pelo Conselho de Administração e
posteriormente aprovado pelo Ministro da Fazenda.
Cabe destacar a política de aplicação dos resultados obtidos em seus próprios negócios, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da Dataprev.
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4 Informações sobre a Composição Acionária do Capital Social
DECLARAÇÃO
Com relação às informações relativas a composição acionária do capital social, conforme previsto
na parte B, item 4, do anexo II da Decisão Normativa TCU nº 107, de 27 de outubro de 2010,
DECLARAMOS que o capital social dessa empresa pública é de R$ 180.000.000,00 (cento e
oitenta milhões de reais), tendo sido aumentado no exercício de 2011, mediante a incorporação de
parte do saldo das reservas de lucros, conforme aprovação do Ministro de Estado da Fazenda em
despacho do dia 05 de julho de 2011, referente ao Processo nº 10951.000269/2011-61, não é
subdividido em ações e está totalmente integralizado e distribuído entre a União e o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), na forma seguinte:
Quadro B.4.1

Composição Acionária do Capital Social

ACIONISTAS
UNIÃO
INSS
TOTAL

PARTICIPAÇÃO
51 % (cinquenta e um por cento)
49 % (quarenta e nove por cento)
100 % (cem por cento)

R$
91.800.000,00
88.200.000,00
180.000.000,00

Jorge Sebastião Gomes da Costa
Gerente do Departamento Gestão Contábil
Contador CRC-RJ-048982/0-8 S-DF
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5 Parecer da Auditoria Independente sobre as Demonstrações
Contábeis
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PARTE C – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – ITEM 12 – RELATIVO ÀS EMPRESAS
PÚBLICAS

1 Informações sobre a Remuneração Paga aos Administradores
A política de remuneração paga aos administradores não sofreu alterações em relação ao exercício
2010, segue o Estatuto da Dataprev nos artigos:
•

Art. 31 – “A remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, além do
reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadas necessárias ao desempenho da
função, será de dez por cento da remuneração mensal média dos Diretores” e

•

Art. 33 – “A remuneração, os direitos e as vantagens dos membros da Diretoria serão
estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, ouvido o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e observada a legislação pertinente”.

A portaria nº 138, de 29 de abril de 2008 do Ministério da Previdência Social (publicada no DOU –
Seção 01 – Nº 82, quarta-feira, 30 de abril de 2008) regulamenta o Artigo 33 do Estatuto da
Dataprev no que se refere à parte fixa da remuneração do Presidente e dos demais Diretores da
Dataprev da seguinte forma:
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista a competência que lhe foi cometida pelo art. 33 do Decreto nº 3.457, de 12 de
maio de 2000, resolve:
Art. 1º Estabelecer que, a partir de 1º de abril de 2008, a remuneração dos Diretores da
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, inclusive a do
Presidente, será em valor equivalente:
I - ao da remuneração que recebe no cargo ou emprego na entidade de origem; ou
II - a maior remuneração paga pela DATAPREV a qualquer de seus empregados.
Parágrafo único. Optando o dirigente pela remuneração prevista no inciso I será
esta acrescida de gratificação de sessenta por cento ou sendo a opção pela
remuneração prevista no inciso II, a gratificação será de vinte por cento, ambas
incidentes sobre a maior remuneração paga pela DATAPREV a qualquer de seus
empregados.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revoga-se Portaria nº
148, de 18 de maio de 2006, publicada no DOU de 26 de maio de 2006, Seção 1, pág. 59.
LUIZ MARINHO

A portaria nº 417, de 18 de dezembro de 2008 do Ministério da Previdência Social (publicada no
DOU – Seção 01 – Nº 247, sexta-feira, 19 de dezembro de 2008) regulamenta o Artigo 33 do
Estatuto da Dataprev no que se refere à parte variável da remuneração do Presidente e dos demais
Diretores da Dataprev da seguinte forma:
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O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no art. 5º da Lei Nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e no art. 33 do anexo
ao Decreto Nº 3.457, de 12 de maio de 2000, resolve:
Art. 1º Assegurar, ao Presidente e aos demais Diretores da Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social - DATAPREV, a participação nos lucros e resultados na
forma definida pela Empresa para os seus trabalhadores.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ BARROSO PIMENTEL
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Quadro C.12.1 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Valores em R$ 1,00
Quadro C.12.1 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Conselho de Administração
Nome do Conselheiro(a)

Período

Remuneração

Início

Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Jaime Mariz de Faria Junior
(T)

18.01.2011

-

2.050

2.050

2.055

2.060

2.060

2.060

2.066

2.066

2.066

2.066

2.076

2.205

22.676

Mauro Luciano Hauschild (T)

13.01.2011

-

2.050

2.050

2.055

2.060

2.060

2.060

2.066

2.066

2.066

2.066

2.076

2.205

22.676

Paulo Roberto dos Santos
Pinto (T)

16.04.2010

-

2.282

2.282

2.294

2.299

2.299

2.299

2.306

2.306

2.306

2.306

2.315

-

25.293

Rodrigo Ortiz D'Avila
Assumpção (T)

30.12.2008

-

1.707

1.707

1.707

1.711

1.711

1.711

1.716

1.716

1.716

1.716

1.743

1.834

18.840

Miriam Barbuda Fernandes
Chaves (T)

30.06.2011

-

-

-

-

-

-

-

2.066

2.066

2.066

2.066

2.076

2.205

10.340

Cinara Wagner Fredo (S)

24.06.2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.076

-

2.076

Antônio H. de Albuquerque
Filho (S)

05.07.2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.205

2.205

Carlos Eduardo Gabas (T)

13.01.2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.299

-

-

-

-

-

-

11.473

José Aurélio Lima (S)
12.03.2004
2.282
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

2.294 2.299 2.299
(T) – Titular; (S) – Suplente
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(Continuação) Quadro C.12.1 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Quadro C.12.1 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro(a)

Período

Remuneração

Início

Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

Jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Fernando Nascimento
Barbosa (T)

04.06.2008

05.07.2011

2.282

2.282

2.294

2.299

2.299

2.299

0

0

0

0

0

0

13.755

Carlos Augusto S. Gonçalves
Jr (T)

13.06.2007

-

2.282

2.282

2.294

2.299

2.299

2.299

2.306

2.306

2.306

2.306

2.315

2.457

25.293

Guilherme Fernando
Scandelai (T)

14.09.2006

-

2.050

2.050

2.055

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.156

-

-

-

-

-

-

-

4.120

Antônio Bacelar Ferreira (S)
13.09.2005
Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE

-

2.060 2.060
(T) – Titular; (S) – Suplente
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Quadro C.12.2 - Síntese da remuneração dos administradores
Valores em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2011

2010

2009

5

5

5

1.353.292

1.201.959

1.138.013

1.353.292

1.201.959

1.138.013

b) benefícios diretos e indiretos

-

-

-

c) remuneração por participação em comitês

-

-

-

d) outros

-

-

-

-

-

13.221

b) participação nos resultados

-

-

13.221

c)

-

-

-

d) comissões

-

-

-

e) outros

-

-

-

1.353.292

1.201.959

1.151.234

IV – Benefícios pós-emprego

-

-

-

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício
do cargo

-

-

-

VI – Remuneração baseada em ações

-

-

-

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a)

salário ou pró-labore

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
a)

bonus

remuneração por participação em reuniões

III – Total da Remuneração ( I + II)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2011, contas Códigos: 4611, 4711 e
4811)
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(Continuação) Quadro

C.12.2 - Síntese da remuneração dos administradores
Valores em R$ 1,00
Identificação do Órgão

Órgão: Conselho de Administração
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2011

2010

2009

9

9

9

115.579

156.745

130.275

115.579

156.745

130.275

b) benefícios diretos e indiretos

-

-

-

c) remuneração por participação em comitês

-

-

-

d) outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) participação nos resultados

-

-

-

c)

-

-

-

d) comissões

-

-

-

e) outros

-

-

-

115.579

156.745

130.275

IV – Benefícios pós-emprego

-

-

-

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício
do cargo

-

-

-

VI – Remuneração baseada em ações

-

-

-

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a)

salário ou pró-labore

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
a)

bonus

remuneração por participação em reuniões

III – Total da Remuneração ( I + II)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2011, contas Códigos: 4611, 4711 e
4811)
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(Continuação) Quadro C.12.2 - Síntese da remuneração dos administradores
Valores em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Conselho Fiscal
EXERCÍCIO
Remuneração dos Administradores
2011

2010

2009

4

4

4

49.324

82.988

78.165

49.324

82.988

78.165

b) benefícios diretos e indiretos

-

-

-

c) remuneração por participação em comitês

-

-

-

d) outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) participação nos resultados

-

-

-

c)

-

-

-

d) comissões

-

-

-

e) outros

-

-

-

49.324

82.988

78.165

IV – Benefícios pós-emprego

-

-

-

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício
do cargo

-

-

-

VI – Remuneração baseada em ações

-

-

-

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a)

salário ou pró-labore

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
a)

bonus

remuneração por participação em reuniões

III – Total da Remuneração ( I + II)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2011, contas Códigos: 4611, 4711 e
4811)
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Quadro C.12.3 - Detalhamento de itens da remuneração variável dos administradores
Este quadro não se aplica aos Conselho de Administração e Fiscal.
Valores em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria
EXERCÍCIO
Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados
2011

2010

2009

-

-

-

valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

b) valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.221

I – Bônus (a+b+c+d)
a)

c)

valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

d) valor efetivamente reconhecido no resultado
II – Participação no Resultado (e+f+g+h)
e)

valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

f)

valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

h) valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

13.221

-

-

13.221

III – Total ( I + II)

Fonte: Departamento de Administração de Pessoas – DEPE (Balancete Dez/2011, contas Códigos: 4611, 4711 e
4811)
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PARTE C – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – ITEM 36 – RELATIVO ÀS UNIDADES
JURISDICIONADAS PATROCINADORAS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

1 Informações sobre as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar Patrocinadas
a)

Nome
Prevdata

b)

Razão Social
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata

c)

CNPJ
30.258.057/0001-56

d)

Demonstrativo Anual, contendo 08 (oito) subitens:

1.

Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes
R$ 197.599.321,12

2.

3.

Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes
Plano de Renda Vinculada – PRV:

R$ 3.939.770,41

Plano de Contribuição Variável – PCV:

R$ 11.460.446,87

Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora
Plano de Renda Vinculada – PRV:

R$ 3.957.708,18

Plano de Contribuição Variável – PCV:

R$ 11.392.185,90
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4.

Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora
Plano de Renda Vinculada – PRV: R$ 28.159.667,30 (Termo de Compromisso)

5.

Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições
Plano de Renda Vinculada – PRV
Referem-se às contribuições adicionais (dos participantes) e parcelas de empréstimos, pagas
pelos participantes através de desconto em folha de pagamento.
Plano de Contribuição Variável – PCV (CV – Prevdata II)
Referem-se às contribuições adicionais (dos participantes) e parcelas de empréstimos, pagas
pelos participantes através de desconto em folha de pagamento.

6.

Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal
Programa de Investimento do Plano de Benefício Definido:
Modalidade de Aplicação

2011
Valor R$ (*)

Renda Fixa

302.295.770,32

Renda Variável

106.615.686,96

Mercado Imobiliário

2.689.775,94

Operações com Participantes

43.585.927,29

Outros realizáveis
Total

759.184,73
455.946.345,24

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

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
294

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Programa de Investimento do Plano de Contribuição Variável:
2011
Valor R$ (*)
49.326.827,97
Renda Fixa
8.733.635,20
Renda Variável
1.268.010,53
Operações com Participantes
Outros realizáveis
26.041,26
59.354.514,96
Total
(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.
Modalidade de Aplicação

Programa de Investimento do Plano de Gestão Administrativa:
2011
Valor R$ (*)
Renda Fixa
8.489.745,85
Total
8.489.745,85
(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.
Modalidade de Aplicação

7.

Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar
Não houve Manifestação no ano de 2011.
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8.
Avaliação da política de investimentos da entidade fechada de previdência
complementar, evidenciado o retorno das aplicações, bem como sua conformidade com a
Resolução 3792/2009, do Conselho Monetário Nacional;
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e)

Conclusões contidas no parecer da auditoria independente
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS (Grant Thornton Auditores Independentes)

Aos
Administradores, conselheiros, participantes e patrocinadores da
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata
Rio de Janeiro - RJ:
Examinamos as demonstrações contábeis da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev
– Prevdata (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro
de 2011 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do ativo
líquido e do plano de gestão administrativa, bem como as demonstrações individuais por plano de
benefício do ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das obrigações atuariais para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de
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auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre
a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião sem modificação.
Opinião sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefício
acima referidas apresentam adequadamente, em todos aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira consolidada da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata e
individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2011 e o desempenho consolidado e por
plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC.
Outros assuntos
As demonstrações contábeis da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010 foram examinadas por outros auditores
independentes, que emitiram relatório em 16 de março de 2011 sem modificação, o qual continha
parágrafo de ênfase em relação a demanda judicial ajuizada pela ABRAAP - Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar em nome de suas afiliadas sobre os expurgos
ocorridos na remuneração das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento – OFND,
conforme mencionado na Nota explicativa nº 15 e parágrafo de outros assuntos sobre exame de
auditoria realizado sobre a posição consolidada da Entidade.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2012.

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1 S-RJ

Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ 081.409/O-3
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f)

Conclusões do último estudo atuarial

Parecer Atuarial do Plano de Renda Vinculado – PRV
(S TINOCO – Consultores Associados em Previdência Complementar Ltda.)
A presente avaliação foi desenvolvida especificamente para dimensionar a situação financeiroatuarial do Plano de Benefícios, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas citadas
anteriormente, em consonância com Regulamento do Plano de Renda Vinculado – PRV com
Saldamento, que está equacionado e fechado a novas adesões.
Interpretamos os dispositivos legais e identificamos as particularidades de cada participante,
extraídas da base de dados cadastrais, posicionada em 31/12/2011, e de informações fornecidas pela
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata à S TINOCO – Consultores
Associados em Previdência Complementar Ltda. que, após a realização de testes apropriados e
devidos acertos, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.
Os resultados envolvem projeções futuras baseadas em hipóteses, parâmetros de cálculo e critérios
internacionalmente aceitos, e identificam os Custos e as Provisões Matemáticas do Plano de
Benefícios, atendendo a Resolução n° 18, de 28.03.2006, do CGPC, que estabelece os parâmetros
técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas de previdência
complementar.
Salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das
hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos. Assim, modificações futuras nas experiências
observadas poderão implicar em variações substanciais nos resultados atuariais.
Concluímos que a situação atuarial do Plano encontra-se em equilíbrio técnico e as reservas a
constituir estão sendo formadas em proporção superior às expectativas traçadas, em razão da
permanência em atividade de parcela significativa de participantes já em condições de solicitar o
benefício de aposentadoria, contribuindo para equacionamento do déficit técnico anterior, dos
resultados acumulados dos investimentos, obtidos no período 2008/2011, que superaram as metas
atuariais acumuladas, e o recebimento das reservas de tempo de serviço passado lastreado pelo
Termo de Compromisso de Recomposição Patrimonial, firmado através do acordo entre Prevdata e
Dataprev, sendo assim, mediante cumprimento deste acordo o Plano encontra-se solvente e em
equilíbrio.
Em nossa opinião os riscos mais significativos estão mitigados pela formação das provisões
matemáticas individuais, pela constituição de reservas de contingência decorrentes de resultados
superavitários, e da alocação otimizada dos investimentos dos recursos garantidores do Plano,
conforme demonstrado no gráfico a seguir.
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Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco
Atuário dos Planos
Miba 305
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Parecer Atuarial do Plano de Contribuição Variável – PCV (CV – Prevdata II)
(S TINOCO – Consultores Associados em Previdência Complementar Ltda.)
A presente avaliação foi desenvolvida especificamente para dimensionar a situação financeiroatuarial do Plano de Benefícios, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas citadas
anteriormente, em consonância com Regulamento do Plano CV – Prevdata II.
Interpretamos os dispositivos legais e identificamos as particularidades de cada participante,
extraídas da base de dados cadastrais, posicionada em 31/12/2011, e de informações fornecidas pela
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata à S TINOCO – Consultores
Associados em Previdência Complementar Ltda. que, após a realização de testes apropriados,
considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.
O plano está estruturado na modalidade de Contribuição Variável, no regime financeiro de
Capitalização, pelo método de Capitalização Financeira.
A situação atuarial do Plano, avaliada em função dos regimes financeiros, métodos de
financiamento e hipóteses atuariais, apresentou em 31/12/2011, resultado de Equilíbrio Técnico.
Por se tratar de plano estruturado na modalidade Contribuição Variável, tanto na fase de
capitalização como na fase de percepção dos benefícios, a obrigação do Plano para com os seus
participantes limita-se ao saldo de conta individual (forma financeira), conforme formulação
constante em Nota Técnica Atuarial vigente, justificando assim tal Equilíbrio Técnico, conforme
gráfico a seguir.
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Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2012.

Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco
Atuário dos Planos
Miba 305
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2 Informações sobre as Ações de Fiscalização Empreendidas com Base
no disposto no art.25 da Lei Complementar nº108/2001
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. Tem como patrocinadora a Dataprev - Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social e Prevdata, 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 Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC subordinada ao 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, sua segurança, liquidez e a garantia dos
direitos dos participantes ativos e assistidos.
A fiscalização e o controle exercido sobre a Prevdata, são efetivados por representantes designados
pela Administração da Dataprev para compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal e para a sua
Diretoria Executiva. Os representantes supracitados, no cumprimento de suas atribuições, executam
também as ações de supervisão e controle da Patrocinadora, registrando também que legalmente a
entidade é obrigada a contratar Auditores Independentes para certificar as suas Demonstrações
Contábeis.
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.
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 108, de 24 de novembro de 2010,
registramos que no exercício de 2011, mediante Ordem de Serviço nº 057/11 foi efetuada auditoria
na Prevdata no período de 17 de outubro de 2011 a 27 de dezembro de 2011.
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O trabalho de Auditoria realizado na Prevdata estava previsto no PAINT/2011, visando atender à
ação fiscalizadora da Patrocinadora, e teve como escopo a obtenção de elementos de convicção
necessários à manifestação da Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU no Relatório Anual
de Atividades - RAINT 2011, 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.
Também foi objeto desse trabalho, verificar o estágio atual das ações recomendadas mantidas no
módulo de Acompanhamento do Sistema Informatizado da Auditoria Interna - AUDIN, geradas pela
Ordem de Serviço 043/2010, e demais recomendações resultantes de trabalhos realizados
anteriormente, que se encontram pendentes de resolução.
Relacionamos nos tópicos a seguir as informações das obrigações da Dataprev relativas ao
cumprimento da LC Nº 108 e 109.
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 2011, certificamos que
os repasses estão de acordo com o estabelecido na Emenda Constitucional nº 20, em relação a
paridade dos valores pagos pelos participantes.
Com base nos demonstrativos contábeis e no relatório de contribuições da Sociedade, a Prevdata
recebeu recursos dos planos de Benefício Definido e Contribuição Variável no exercício de 2011 no
montante líquido de R$ 15.179.051,52. Em relação ao Plano de Benefício Definido, saldado em
12/2008, foi recebido o valor de R$ 3.878.695,08, e no tocante ao Plano de Contribuição Variável
R$ 11.300.356,44.
Cessão de Pessoal e Bens pela Patrocinadora
Quanto à observância dos limites fixados em lei, para cessão de pessoal e bens, verificamos que há
cessão por parte do Patrimônio da Dataprev de uma máquina de escrever elétrica IBM - Plaqueta de
identificação do bem 034.397-0. Com relação a recursos humanos, identificamos a cessão do
empregado Ary Follain Junior matrícula nº 273.228, que exerce a função de Diretor.
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, no exercício de 2008, onde
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estabelece que a Dataprev assuma 100% do valor do Serviço Passado e a cota de 70,10 % da
necessidade de reserva a integralizar apurada anualmente no momento do encerramento de cada
exercício.
A parcela remanescente da insuficiência patrimonial que correspondeu a 29,90% vem sendo
custeada pelos participantes através das contribuições extraordinárias.
No exercício de 2011 a Dataprev pagou para a Prevdata, referente ao Termo de Compromisso, o
montante de R$ 28.159.667,30, sendo o valor de R$ 20.540.924,74 referente ao Serviço Passado
Contratado e o valor de R$ 7.618.742,56 relativo ao Saldamento.
A Prevdata e a Dataprev tem registrado, em suas Demonstrações Contábeis do exercício 2011, a
dívida da Patrocinadora de R$ 205.041.143,43, referente ao Termo de Compromisso, sendo o valor
de R$ Mil 126.604 referente ao Serviço Passado e R$ Mil 78.437 referente ao saldamento (déficit
equacionado).
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ANEXO I – ORGANOGRAMA DA EMPRESA
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DIT

(DF)

Diretoria de
Infraestrutura
de TIC
CPLS

STCO
COAR

(RJ)

Coordenação de
Planejamento de
Segurança
de Informações

COPR

COAP
CGSI

Coordenação
de Produtos
de Segurança

CMAS

CGAD

(DF)

STQT

CONI

(RJ)

(RJ)

Serviço Técnico
Gestão de Processos
de Qualificação

(RJ)

Coordenação de
Análise e
Administração
de Projetos

(RJ)

Coordenação Geral
De Análise e
Classificação
de Demandas

Coordenação Geral
de Segurança de
Informações

Coordenação de
Monitoração e Avaliação
de Segurança de
Informações

COCN

(RJ)

Coordenação de
Administração de
Recursos Estratégicos

(DF)

(RJ)

Serviço Técnico
Administração de
Contratos e
Orçamento

STNO

(RJ)

Coordenação de
Níveis de Serviço
e Informações
Gerenciais

(RJ)

Serviço Técnico
Gestão de
Acordos de Níveis
Operacionais

(SP)

Coordenação
de Continuidade
de Negócios

DEGT

DERE

(RJ)

Departamento de
Gestão dos Serviços
e Ambientes de TI

DEPI

(RJ)

COPG

(RJ)

Coordenação do
Programa de Gestão
de Serviços de TI

DGIS

(RJ)

Divisão de Gestão
de Implantação de
Soluções

DGSS

(RJ)

Divisão de Gestão
de Suporte
a Serviços

DGEP

(RJ)

Divisão de
Engenharia de
Processos

DGIC

DESI

(RJ)

Departamento de
Planejamento e
Projetos de
Infraestrutura de TI

Departamento de
Redes de
Telecomunicações

DIIG

(RJ)

Divisão de
Infraestrutura e
Gerência de Redes

DISR

(RJ)

Divisão de
Administração e
Segurança de Redes

DITG

(RJ)

Divisão de
Tecnologia e
Gestão de Redes

CPRJ

(RJ)

Departamento de
Sustentação de
Infraestrutura de TI

DPBP

(RJ)

Divisão de Projetos
de Bancos de Dados
e Produtos

DPAS

(RJ)

Divisão de Projetos
de Ambiente
Operacional
e Serviços

DPCI

(RJ)

Divisão de
Planejamento de
Capacidade da
Infraestrutura de TI

DSBD

(RJ)

Divisão de
Sustentação da
Infraestrutura de
Banco de Dados

DSPS

(RJ)

Divisão de
Sustentação a
Produtos de
Software

DSAO

DSSE

(RJ)

DSSI
Divisão de
Sustentação de
Segurança da
Infraestrutura

D1OP

(RJ)

D1CP

(RJ)

(RJ)

(RJ)

(RJ)

D1MI

D1IP

(RJ)

D1IL

(DF)

D2GT

D2SI

(RJ)

(RJ)

D2RE

(DF)

(DF)

(DF)

Divisão de Apoio
a Redes

S2AD

D3OP

(SP)

Divisão de
Operações

Divisão de Apoio a
Sustentação da
Infraestrutura de TI

Divisão de
Impressão e
Pós-Processamento

Divisão de
Infraestrutura
e Logística

D2OP

Divisão de Apoio a
Gestão de Serviços

Divisão de
Monitoração da
Infraestrutura de
TIC

(SP)

Centro de
Processamento
São Paulo

Divisão de
Operações

Divisão de
Planejamento e
Controle da
Produção

Divisão de
Sustentação da
Infraestrutura do
Ambiente Operacional

CPSP

(DF)

Centro de
Processamento
Distrito Federal

Divisão de
Operações

Divisão de
Sustentação
de Serviços de TI

Divisão de Gestão
de Itens
de Configuração

CPDF

(RJ)

Centro
de Processamento
Rio de Janeiro

D3CP

(SP)

Divisão de
Planejamento e
Controle da
Produção

D3SI

(SP)

Divisão de Apoio a
Sustentação da
Infraestrutura de TIC

D3IL

(SP)

Divisão de
Infraestrutura
e Logística

(DF)

Serviço Técnico
Administrativo
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DPE

(DF)

Diretoria de Pessoas

DEPE

DEDP

(RJ)

Departamento de
Administração de
Pessoas

DEQV

(RJ)

Departamento de
Desenvolvimento
de Pessoas
SVDC

DIRC

DIDE

(RJ)

(RJ)

SVPE

DIQV

(RJ)

Divisão de
Desenvolvimento
de Pessoas

SVBL

(RJ)

Serviço de
Biblioteca
Central

(RJ)

Divisão de Promoção
de Saúde,
Qualidade de
Vida e Bem-estar

CORS

(RJ)

Coordenação de
Responsabilidade
Socioambiental

(RJ)

Serviço de
Administração
de Pessoal
Célula Cosme Velho

SVPR

(RJ)

Serviço de
Aprendizagem
Corporativa
Presencial

SVSM

(RJ)

Serviço de Engenharia
de Segurança e
Medicina do Trabalho

(RJ)

Divisão de
Pagadoria de
Pessoal

DIBE

CGTS

Coordenação Geral
de Relações do
Trabalho e
Responsabilidade
Socioambiental

Serviço de
Desempenho e
Competências

(RJ)

Divisão de
Registro de
Cadastro de
Pessoal

DIPA

(RJ)

Departamento de
Promoção de
Saúde, Qualidade
de Vida e Bem-estar

DIVP

(RJ)

Divisão de
Valorização de
Pessoas

SVRM

(RJ)

Serviço de
Remuneração
e Carreira

(RJ)

Divisão de
Benefícios de
Pessoal
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DRD
SASI

Diretoria de
Relacionamento,
Desenvolvimento e
Informações

(PB)

Serviço de Arquitetura
de Software
Célula 1

SAS2

SQS1

SQS2
CGAS

CGQS

(RJ)

Coordenação Geral
de Arquitetura de
Sistemas

(SC)

(RJ)

Coordenação Geral
de Qualidade de
Software

SQS3

(SC)

Serviço de Qualidade
de Software
Célula 3

SQS4

(RJ)

SVCG

(RJ)

Serviço de Qualidade
de Software
Célula 4

Serviço de Arquitetura
de Software
Célula 4

SSS1

(CE)

Serviço de Qualidade
de Software
Célula 2

Serviço de Arquitetura
de Software
Célula 3

SAS4

(PB)

Serviço de Qualidade
de Software
Célula 1

(CE)

Serviço de Arquitetura
de Software
Célula 2

SAS3

(RJ)

(PB)

CGIM

Serviço de Segurança
no Desenvolvimento
de Sistemas
Célula 1

(RJ)

CGCC

Coordenação Geral
de Integração e
Monitoramento

CGPS

(DF)

SVPV

Coordenação Geral
de Contratos
com Clientes

DERC

DEBC

(RJ)

(RJ)

DETC

(RJ)

Departamento de
Produtos de
Benefícios

SVCR

COBC
DIRF

(RJ)

Divisão de Produtos
de Receita e
Fiscalização

DICF

(RJ)

Divisão de Produtos
de Controle
Financeiro

DICE

(RJ)

Divisão de Produtos
de Cobrança e
Execução Fiscal

DIGC

(RJ)

Divisão de Produtos
de Gestão e
Contencioso

DEIE

(RJ)

DICR

DIID

(RJ)

(RJ)

Divisão de Produtos
de Interface do
Reconhecimento de
Direitos

DIMB

(RJ)

Divisão de Produtos
de Manutenção
de Benefícios

DIPB

DEDS

(RJ)

Departamento de
Gestão de
Informações

(RJ)

Divisão de Produtos
de Pagamento de
Benefícios

DEMP

(RJ)

Departamento de
Desenvolvimento
de Software

DIPT

(PB)

Divisão de
Produtos
do MTE

DICD

(RJ)

Divisão de Produtos
de Cadastro de
Pessoas

DIVI

(RJ)

Divisão de
Produtos de Vínculos,
Remunerações e
Contribuinte Individual

DIPI
Divisão de
Produtos
Integradores

COAE

(RJ)

Coordenação de
Apurações
Especiais

(RJ)

DIIE

(RJ)

Divisão de
Informações
Estratégicas

DITO

(RJ)

DIMD

(RJ)

Divisão de
Administração de
Dados

(PB)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software Paraíba
(A)

UDCE

(CE)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software Ceará
(A)

UDSC

Divisão de
Informações Táticas
e Operacionais

(DF)

Departamento de
Produtos do
MPS e INSS

UDPB

(RJ)

Divisão de Produtos
de Concessão e
Revisão de
Benefícios

(DF)

Serviço de
Acompanhamento e
Controle

Departamento de
Produtos do MTE e
Cadastros Sociais

Coordenação de
Integração de
Produtos de
Benefícios

(DF)

Serviço de Contratos
com Instituições
Privadas

Coordenação Geral
de Projetos de
Software

Departamento de
Produtos de Receita,
Gestão e
Contencioso

(DF)

Serviço de Contratos
com Clientes
Governo

(SC)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software
Santa Catarina
(A)

UDRJ

DIPO

(DF)

Divisão de Produtos
da SPC e SPS

DITI

(DF)

Divisão de Produtos
das Áreas de TIC do
MPS e INSS

(RJ)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software
Rio de Janeiro
(A)

UDSL

(DF)

Unidade de
Desenvolvimento de
Software Livre
(B)

ANEXO II – INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS - DELIBERAÇÕES DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE
ANEXO III – INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES
REALIZADAS PELA UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental – COID
312

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011

ANEXO II
(Item 15, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 108/2010)

Informações sobre as providências adotadas para atender às
deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de
auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada
se vincula ou as justificativas para o não cumprimento:

− Quadro A.15.1 – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas
no Exercício
− Quadro A.15.2 – Situação das Deliberações do TCU que
Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
− Quadro A.15.3 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do
Órgão de Controle Interno – OCI
− Quadro A.15.4 – Situação das Recomendações do Órgão de Controle
Interno – OCI que Permanecem Pendentes de
Atendimento no Exercício
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

1 007.583/2010-9 Acórdão nº 1086/2011

9.2.1

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Of. 189/2011/TCU/Sefti

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social Dataprev que se abstenham de utilizar fator de ajuste no dimensionamento de serviços de desenvolvimento de
sistema, baseado na métrica de Análise de Pontos de Função, tendo em vista a subjetividade que envolve a definição
desse fator, o que afronta o art. 6º, inciso IX, alínea f, da Lei n. 8.666/1993; (item 9.2.1)
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
A aplicação do fator de ajuste não é mais adotada no dimensionamento dos projetos de desenvolvimento de sistemas
do MTE, desde novembro de 2010, quando da publicação do Roteiro de Métricas de Software do SISP, do qual a
DATAPREV é signatária.
Síntese dos resultados obtidos
Adoção de padrões de mercado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Aprimoramento da gestão.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DRD\CGPS
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
2

Processo

Acórdão

Item

Processo Acórdão nº 1573/2008
012.633/2005-8

9.5.2

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
1670/2008/TCU/Secex/RJ
4/DT

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.5.2. - Determinar á 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 a
serem 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
(Lei de Criação da Dataprev);
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Por meio do OFÍCIO/PR/133/2011, de 10/05/2011, a Dataprev informou ao TCU que nos últimos exercícios adotou
várias ações de melhoria voltadas à gestão de pessoas e aos processos internos, dentre as quais podem ser destacadas:
a) realização de concurso público; b) revisão do Plano de Cargos e Salários; c) reestruturação da Diretoria de
Negócios buscando otimizar o processo produtivo; d) criação de Unidades de Desenvolvimento de Software e
implantação do sistema de gestão dos processos internos; e) aumento do quadro de pessoal próprio da Empresa,
devidamente negociado com o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST.
Informou, ainda, que as ações contribuíram para solucionar problemas de terceirização de mão-de-obra e de gestão do
pessoal efetivo, razão pela qual, em que pese o contido no OFÍCIO/Nº 357/2008, emitido pela Presidência, o
entendimento é que o estudo conclusivo acerca da adequação da força de trabalho, conforme determinado pelo
Acórdão TCU nº. 1573/2008-Plenário, não é necessário na medida em que as ações para sanar o problema foram
executadas. Encaminhou, na mesma oportunidade, cópia dos Ofícios nº 130 e 132/2011, emitidos pela Presidência,
enviados, respectivamente, ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST/MP e à
Procuradoria da República no Distrito Federal, haja vista que guardam relação com o disposto no Acórdão TCU nº.
1573/2008-Plenário-TCU.
Síntese dos resultados obtidos
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Recomposição do quadro funcional e readequação do organograma empresarial.
Aguarda-se manifestação do TCU para os Ofícios No. 130 e 132/201.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário à realização de concurso público, e para reestruturação funcional da empresa e do PCS.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

3

Acórdão

Item

Acórdão nº 2132/2010 TCU - Plenário

9.1.1.3

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício circular 703/DESTMP de 24/09/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Deliberação
9.1.1.3 - Com fundamento no art. 45 da Lei nº 8.443/1992, c/c art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do Departamento de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais - DEST, que expeça orientação formal às empresas estatais a fim de que no prazo de 4 (meses),
contado a partir do cumprimento da medida descrita no subitem anterior, remetam ao DEST plano detalhado para
substituição, num prazo de 5 (cinco) anos, de todos os trabalhadores que se enquadrem nas situações relatadas no
subitem acima por empregados concursados, em atenção ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, o qual deverá
contemplar cronograma informativo sobre o número e o percentual de substituições previstas em cada ano.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Resposta da Presidência da Dataprev ao DEST em 10/05/2011 pelo Ofício PR nº 132/2011, anexando o
posicionamento da Empresa quanto a terceirização de mão de obra no âmbito da empresa com base no memo CGCJ
nº178/2011 de 04/05/2011.
Síntese dos resultados obtidos
Readequação e requalificação do corpo funcional e terceirizações estritamente dentro da legalidade.
Aguarda-se o posicionamento do TCU para o Ofício 132/2011.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ações estratégicas adotadas anteriormente à edição do Acórdão 2132/2010 com a realização de concursos públicos
em 2006, 2008,2010 e 2011.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

4 001.649/2004-1 Acordão nº 231/2005 - TCU - SIGILOSO

Tipo

Comunicação Expedida

9.1.18.1 Determinação Ofício 06/2005/Adfis

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Apresentação de Plano de Ação para documentação das bases de dados do sistema de Arrecadação
Síntese dos resultados obtidos
Disponibilizada na intranet uma aplicação de consulta ás informações das bases de dados em ambiente de grande
porte, que permite consulta aos metadados existentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Melhoria da qualidade dos sistemas e dados.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DRD\DERC
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

5 008.818/2003-0 Acórdão nº 838/2004 - TCU

9.2.1

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício 961/2004/Secex/RJ
4a.DT

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Após decisão judicial houve busca de solução administrativa junto ao(s) fornecedor(es) que não se manifestou
oportunamente.
Síntese dos resultados obtidos
Os contratos foram cumpridos na íntegra com os valores ajustados conforme o instrumento licitatório.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Os cálculos precisos efetuados pelo setor financeiro da Dataprev permitiu o ressarcimento dos valores devidos à
Dataprev.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\DEFI

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

6 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006

9.4.2

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Revisão de processos e reestruturação das áreas de produção (TI) em consonância com a RS-2806/2007 com destaque
para: 1 - retirada de todos os acessos diretos dos desenvolvedores às bases de dados do ambiente produtivo;
2exclusão de todos os acessos dos desenvolvedores aos utilitários que permitiam atualizações das bases de dados do
ambiente produtivo;
3 - Todos os acessos a bases de dados passaram a ser realizados obrigatoriamente por
programas aplicativos que devem estar cadastrados no
SGF ou no CVS; 4 - criação de equipe específica (DEIE/COAE - Coordenação de Apurações Especiais) para
centralizar e atender consultas "ad hoc" nas bases
de dados. Somente esta equipe pode acessar as bases de dados através de utilitários; e
5. Re-estruturação das listas
de utilitários e de suas contas de acesso (usercodes), permitindo somente acesso a ferramentas de consulta.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos sistemas e dados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Aprimoramento da gestão.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DRD\DERC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

7 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006

9.4.6

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Adoção de Normas e Procecedimentos de planejamento, controle, segregação de funções, e acompanhamento do
processo produtivo da empresa.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo de desenvolvimento e produtivo, mediante padronização.
Aderência à normas e padrões de mercado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Aprimoramento da gestão.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DRD\DERC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

8 012.034/2008-7 Acórdão nº2205/2009 - Plenário

9.3

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício 114/2009/SEPROG

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Implementação nas regras de negócio pela Dataprev mediante demanda do INSS para atender à Determinação do
TCU.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Possibilidade de atuação preventiva e proativa no combate a fraudes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

9 009.880/2004-9 Acórdão TCU nº 1805/2010

9.4

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício 1791/2010TCU/Secex-RJ

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.4. determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social que, com o intuito de manter esta
Corte informada a respeito das medidas adotadas com vistas à redução do passivo trabalhista da empresa, consigne,
no relatório de gestão das próximas contas a serem apresentadas, as medidas adotadas com vistas ao cumprimento de
determinação exarada por ocasião do julgamento da prestação de contas da empresa relativa ao exercício de 1999
(TC 008.562/2000-7), conforme Relação 12/01 - Gab.Ministro Adylson Motta - Ata 07/01-2ªCâmara, a saber:
"b) adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento da legislação trabalhista em vigor, a fim de evitar a
ocorrência de processos judiciais contra a empresa, em especial os oriundos de:
- extrapolação do limite mensal de 40 horas-extras por funcionário;
- realização de serviços extraordinários por períodos consecutivos e superiores a 03 (três) meses;
- não cumprimento do intervalo mínimo de 60 (sessenta) dias entre os períodos consecutivos de realização de horasextras; e
- inobservância do limite mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho."
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Finalização do processo de encaminhamento ao TCU do Relatório de Prestação de Contas/2010 da Dataprev
conforme e-mail da CGPO de 10/06/2011
Síntese dos resultados obtidos
A entrada em vigor da Norma N/GP/21/01, contribuiu para a redução das ocorrências.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Razões técnicas e de segurança do processo produtivo, aliadas ao baixo número de candidatos aprovados para o
preenchimento das vagas criadas com a adoção do regime de turnos de trabalho tem limitado a eficácia do processo.
Órgão responsável:

DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

10 000.691/2008-3 Acórdão TCU nº 2095/2010

1.5

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício 1004/2010/TCU
Secex RJ-4

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev que informe ao Tribunal de
Contas da União, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do término da execução da ação trabalhista nº
01396.2004.003.16.00.6, em curso na 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, sobre a aplicação ou não da multa
mensal de R$ 1.000,00 determinada no despacho de 23/5/2007 da Juíza Daniela Pinheiro Gomes Pessoa e, em caso
positivo, as providências adotadas com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
dano, bem como acerca da instauração, se for o caso, da competente tomada de contas especial, nos termos do art. 8º
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Oficio SECE 473/2011 anexando Memo CGCJ 248/2011 de 20/06/2011 onde é anexada a sentença favorável à
Dataprev quanto a não aplicação da multa citada no Acórdão conforme decisão do TRT/MA.
Atendendo aos termos da determinação contida no item 1.5.1 do Acórdão no. 2095/2010 - TCU - 1a. Câmara,
cumpre-nos informar que a decisão que impõe a multa foi reformada em sede de Embargos à Execução opostos pela
Dataprev, cujo entendimento foi confirmado em Acórdão transitado em julgado, emanado do Tribunal Regional do
Trabalho do Maranhão (Processo no. 000.691/2009-3). Esta informações e os documentos relacionados ao caso
foram enviados à Corte de Contas por ocasião da resposta ao Ofício 1004/2010 - TCU/SECEX-RJ-D4.
Síntese dos resultados obtidos
Sentença favorável à DATAPREV.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Trata-se de processo judicial que demandou tempo decorrido maior que o esperado.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\CGCJ

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

11

Acórdão

Item

Acórdão TCU nº 2132/2010 - Plenário

9.1.1.1

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício circular 703/DESTMP de 24/09/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.1.1.1 - Com fundamento no art. 45 da Lei nº 8.443/1992, c/c art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do Departamento de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais - DEST, que expeça orientação formal às empresas estatais a fim de que no prazo de 6 (seis)
meses, efetuem levantamento no intuito de identificar e regulamentar, em todos os níveis de negócio, mediante análise
criteriosa de suas rotinas e procedimentos, as atividades passíveis terceirização, de modo a separá-las de acordo com
sua natureza (v.g. conservação, limpeza, segurança, informática, assessoramento, consultoria, e outras), em
consonância com as disposições do Decreto nº 2.271/1997 e da Súmula TST nº 331.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Resposta da Presidência da Dataprev ao DEST em 10/05/2011 pelo Ofício PR nº 132/2011, anexando o
posicionamento da Empresa quanto a terceirização de mão de obra no âmbito da empresa com base no memo CGCJ
nº178/2011 de 04/05/2011
Síntese dos resultados obtidos
Terceirização de serviços dentro dos aspectos legais.
Aguarda-se o pronunciamento do TCU para o Ofício No. 132/2011.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ações estratégicas adotadas anteriormente à edição do Acórdão 2132/2010 com a realização de concursos públicos
em 2006, 2008,2010 e 2011.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

12

Acórdão

Item

Acórdão TCU nº 2132/2010 - Plenário

9.1.1.2

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício circular 703/DESTMP de 24/09/2010

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.1.1.2 - Com fundamento no art. 45 da Lei nº 8.443/1992, c/c art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do Departamento de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais - DEST, que expeça orientação formal às empresas estatais a fim de que no prazo de 2 (dois)
meses, contado a partir do cumprimento da medida descrita no subitem anterior, confrontem os objetos de todos os
contratos de prestação de serviços terceirizados em andamento com as atividades identificadas a partir do
levantamento acima, e identifiquem o número de trabalhadores terceirizados que se enquadrem em alguma das
seguintes situações irregulares: ocupação de atividades inerentes às categorias funcionais previstas no plano de cargos
da empresa; exercício de atividade-meio e presença de relação de subordinação direta e pessoalidade; e exercício de
atividade-fim.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Resposta da Presidência da Dataprev ao DEST em 10/05/2011 pelo Ofício PR nº 132/2011, anexando o
posicionamento da Empresa quanto a terceirização de mão de obra no âmbito da empresa com base no memo CGCJ
nº178/2011 de 04/05/2011.
Síntese dos resultados obtidos
Terceirização de serviços dentro dos aspectos legais.
Aguarda-se o pronunciamento do TCU para o Ofício No. 132/2011.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ações estratégicas adotadas anteriormente à edição do Acórdão 2132/2010 com a realização de concursos públicos
em 2006, 2008,2010 e 2011.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

13 017.797/2006-1 Acórdão TCU nº 4383/2010

9.4.1

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício 1836/2010TCU/Secex-RJ-04

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
9.4.1 - Determinar à Dataprev que observe a legislação que rege a cessão de empregados da empresa a órgãos e
entidades dos Poderes da União, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios, adotando tempestivamente as
providências de cobrança em caso inadimplemento, por parte do cessionário, no ressarcimento das despesas com
proventos e encargos sociais dos empregados cedidos, conforme previsto na Norma N/RH/023/04 (ver parágrafo
45 desta instrução.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
A Dataprev realiza mensalmente a cobrança referente a cessão de empregados e adota as providências necessárias em
casos de inadimplência.
Síntese dos resultados obtidos
Os procedimentos adotados adequaram as ações da empresa aos preceitos legais vigentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

As divergências de entendimento/interpretação e/ou aplicação da legislação, entre os atores envolvidos, retardou a
adoção das providências requeridas.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DPE\DEPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

14 026.347/2009-1 Acórdão TCU nº 6677/2010 - 1ª Câmara

1.5.1

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício 2289/2010
TCU/Secex/RJ-2

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.5.1 - Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - que, no prazo de
90 dias adeque os termos da norma N/SU/008/02 às exigências da IN/MPOG/SLTI nº 02/2008 e da IN/MPOG/SLTI
nº 04/2008, especialmente quanto às orientações acerca de estimativa de preços e à necessidade de consultar os
preços praticados em compras similares.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Publicação da Norma N/SU/008/03 que faz adequações a Norma N/SU/008/02
Síntese dos resultados obtidos
Padronização de procedimentos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato do aperfeiçoamento pelo TCU.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

15 026.347/2009-1 Acórdão TCU nº 6677/2010 - 1ª Câmara

1.5.2

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício 2289/2010
TCU/Secex/RJ-2

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.5.2 - Determinar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV - que, no prazo de
90 dias alternativamente à adequação da norma N/SU/008/02 às exigências da IN/MPOG/SLTI nº 04/2008, elabore
norma específica para contratação de serviços de tecnologia da informação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Publicação da Norma N/SU/008/03 que faz adequações a Norma N/SU/008/02 em atendimento às exigências da
IN/MPOG/SLTI nº 02/2008 e da IN/MPOG/SLTI nº 04/2008.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização de procedimentos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato do aperfeiçoamento pelo TCU.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

16 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.5.2.a

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.5.2. (a) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que no prazo de 180 (cento e oitenta ) dias
sistematizem o registro , rastreamento e quantificação dos períodos , constantes do CNIS, identificados como não
pertencentes aos segurados, de modo a aprimorar a confiabilidade dos dados no CNIS, tendo em vista o disposto no
art. 29º - A da Lei nº 8.213/91 .
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
O CNIS hoje trata e marca períodos identificados como não pertencentes aos segurados, seja através de exclusão pelo
sistema CNISVR, ou marcação de vínculos irregulares apontados pelo INSS.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

17 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.5.2.b

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.5.2. (b) Ao INSS e à Dataprev que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias combinem o controle de nível de acesso
para alterações cadastrais com procedimentos que exijam segregação de funções, de modo a mitigar o risco de
utilização de dados cadastrais inidôneos nos sistemas da Previdência, cumprindo o disposto no art. 393, inciso I, da
IN INSS/PRES nº 20/2007.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Implementado através do projeto PF CNIS versão 1.1. Entre elas : requerimentos com segregação de função para
alteração de dados cadastrais.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

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

331
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

18 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.5.2.c

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.5.2. (c) Ao INSS e à Dataprev que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias implantem a segregação de funções em
toda a inclusão, alteração ou validação de períodos, mesmo nos casos em que não forem usados os sistemas CNISVR
e HIPNET, em consonância ao princípio da moralidade, expresso no art. 37 da CF 88, e ao disposto na Seção VIII da
IN SFC/MF nº 01/2001.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
O CNISVR já opera com o conceito de segregação de função, em conjunto com o HIPNET, para ajuste de períodos
de vínculos e avulsos. O Portal CNIS, novo sistema já implantado que está substituindo o CNISVR e o SARCI,
implementa a segregação de funções para ajuste de períodos de filiação em geral, conforme definidos pelo INSS.
Atualmente este sistema está operando como piloto e brevemente deverá ser expandido para uso nacional.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

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

332

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

19 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.6.2.a

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.6.2. (a) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que efetuem a depuração dos dados constantes no
CNIS, realizando, por exemplo, batimento dos dados cadastrais dos segurados e dos empregadores com outros bancos
de dados federais, tais como o da SRFB e TSE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
A Dataprev fez depuração do Cadastro de Pessoa Física através de vários batimentos com o CPF da RFB, entre 2005
e 2007. Nestes processamentos, os CPFs constantes no CNIS foram validados, removidos ou permaneceram
pendentes de validação, conforme as regras de negócio definidas pelo INSS. Ocorreu também a apropriação de CPFs
no CNIS, a partir da identificação dos contribuintes /segurados com base nos dados cadastrais.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

20 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.6.2.b

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.6.2. (b) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que instituam registros que possibilitem o rastreamento
das inserções e alterações dos dados cadastrais, incluindo, dentre outros, o nome e matrícula do servidor responsável,
o timestamp, a fundamentação para as inserções e alterações efetuadas, bem como o IP do equipamento, de modo a
mitigar o risco de utilização de dados cadastrais inidôneos nos sistemas da Previdência, cumprindo o disposto no art.
393, inciso I, da IN INSS/PRES nº 20/2007.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
As operações de inclusão e atualização de dados cadastrais já são registradas em log para auditoria, no qual são
armazenados : data, hora, aplicativo de entrada da informação, matrícula do responsável , IP da estação de trabalho.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

21 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.6.2.c

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.6.2. (c) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que possibilitem o registro do CNPJ e Nome do
Cartório responsável, nos casos das Certidões de Nascimento e Casamento, para todas as espécies de benefícios.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Concluidos, homologados e implantados o desenvolvimento dos módulos para coleta de registros de óbito e
nascimento.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

22 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.6.2.d

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Deliberação
1.6.2. (d) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que possibilitem cruzar dados pessoais do
segurado/beneficiário com os de outras fontes federais, tais como SRFB e TSE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
O CNIS já executa procedimentos de validação on line do CPF informado pelo segurado junto ao CPF da RFB, nas
funcionalidades de cadastramento via Internet ou nas APS.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

23 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.6.2.f

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.6.2. (f) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que instituam registros que possibilitem o rastreamento
das inserções e validações de períodos no sistema, incluindo, dentre outras informações, a fonte de inserção ou
alteração de dados (CNISVR, Prisma, etc.), o nome e matrícula do servidor responsável, o timestamp, a
fundamentação para as inserções e alterações, bem como o IP do equipamento do qual foram realizadas as alterações,
cumprindo o disposto no art. 393, inciso II, da IN INSS/PRES nº 20/2007.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
O CNISVR e o SARCI registram, desde sua criação, dados úteis para rastreamento e auditoria das alterações
realizadas, tais como matrícula do servidor, data e hora da transação, observação escrita pelo usuário. O mesmo se
aplica ao Portal CNIS.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

24 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.6.2.h

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação Ofício
511/2010/TCU/Secex-5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.6.2. (h) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que possibilitem cruzar as informações relativas ao
CNPJ dos Cartórios com as bases de dados da SRFB, durante o processo de concessão ou a posteriori.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
As informações requeridas para cruzamento já estão disponíveis no SIRC (Sistema Nacional de Informações de
Registro Civil)
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria da qualidade dos dados e sistemas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
Órgão responsável:

INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

1 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005

9.1.1.5

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de
que a recomendação seja avaliada. Até o momento não houve retorno do cliente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

RFB

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

2 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005

9.1.2.1
9.1.2.2

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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 processo 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 quaiquer
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

RFB

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

3 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005

9.1.2.6

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Subitem 9.1.2.6 - Promova as correções nos sistemas informatizados de mode 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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

RFB

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

4 001.649/2004-1 Acordão nº 00231/2005

9.1.2.4

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Subitem 9.1.2.4 - Promova as correções nos 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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

RFB

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

5 001.649/2004-1 Acordão nº 0231/2005 - TCU - SIGILOSO

9.1.14.3 Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
17/03/2005

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

RFB

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

6 017.553/2005-8 Acordão nº 1510/2007 - TCU - Plenário

1.1.1

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício 1748/2007
TCU/Secex-RJ-4ªDT

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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;
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
O atendimento pleno do Acórdão 1510/2007 está condicionado à conclusão do PMT/OS, contudo trimestralmente a
Dataprev reporta ao TCU as ações em curso relacionadas à migração tecnológica. O último relatório encaminhado ao
TCU, mediante Ofício PR n. 108/2012 e 112/2012 refere-se ao período de setembro a dezembro/2011.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O andamento das ações para implementação do PMT, bem como as dificuldades incidentes no Projeto, encontram-se
detalhadas nos relatórios de acompanhamento encaminhados trimestralmente aos órgãos de controle, destacadamente
ao Tribunal de Contas da União.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

7 005.644/2003-5 Acórdão nº 1921/2003 - TCU - Plenário

9.1.2.4

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Diário Oficial de
23/12/2003

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Ainda pendente de definição/especificação por parte do cliente para o atendimento da demanda.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente.
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas de benefícios, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DRD\DEBC

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

8 001.649/2004-1 Acordão nº 231/2005 - TCU - SIGILOSO

Tipo

Comunicação Expedida

9.1.2.8 / Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
9.1.11 /
17/03/2005
9.1.18.5

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
Determinar à DATAPREV que: promova as correções nos sistemas informatizados de modo que a informação de
"valor pago" na base TITULO 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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

RFB

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

9 001.649/2004-1 Acordão nº 231/2005 - TCU - SIGILOSO

Tipo

Comunicação Expedida

9.1.2.9 / Determinação Ofício 06/2005/Adfis de
9.1.16 /
17/03/2005
9.1.18.7

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas sem a autorização formal do gestor de sistemas de
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação, quanto à pertinência e oportunidade de implementação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

RFB

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

10 008.002/2003-6 Acórdão nº 691/2005

9.3.1

Tipo

Comunicação Expedida

Recomendação Ofício

3284/2006/TCU/Secex4
de 11/10/2006

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de que
seja avaliada a recomendação. Até o momento não houve retorno do cliente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

RFB
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Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

11 010.665/2006-0 Acórdão nº2.030/2006

9.4.3

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício
3422/2006/TCU/Secex-4
de 16/11/2006

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev não pode efetuar alterações nos dados e programas, sem a autorização formal do gestor de sistemas
Arrecadação e Cobrança, a Receita Federal do Brasil. Foi encaminhada correspondência a COTEC no sentido de
que a recomendação seja avaliada. Até o momento não houve retorno do cliente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concorrência com outras atividades definidas como prioritárias pelo cliente;
Mudança de gestor (INSS para RFB); e
Priorização das atividades de migração de dados e sistemas da RFB, hospedados em mainframe para plataforma
baixa, passando da linguagem Cobol para Java, em conformidade com o Plano de Modernização Tecnológica PMT/PS, em cumprimento ao Acórdão nº 1.510 de agosto de 2007, Acórdão nº 443 de março de 2008, Acórdão nº
2.229 de julho de 2008, Acórdão nº 2.124 de setembro de 2009 e ainda Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,
firmado com o Ministério Público Federal em maio de 2008, ref. PA 1.30.012.000011/2004.
Órgão responsável:

RFB

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
349

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

12 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº 0456/2010

1.6.2.a

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício
511/2010/TCU/Secex-5
de 30/03/2010

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.6.2. (a) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que efetuem a depuração dos dados constantes no
CNIS, realizando, por exemplo, batimento dos dados cadastrais dos segurados e dos empregadores com outros bancos
de dados federais, tais como o da SRFB e TSE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.
Órgão responsável:

INSS
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Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

13 TCAcórdão TCU nº 5399/2011
015.651/2009-2

1.5.1

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Oficio 1838/2011 TCU/SECEX - RJ-D2 de
27/07/2011

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.5.1 - Determinar à Dataprev que adote, no prazo de 180 dias, medidas com vistas à redução do emprego de trabalho
extraordinário (horas-extras) à quantidade mínima necessária ao funcionamento da empresa, eliminando, se já não o
fez, os casos de jornadas excessivas, além do limite previsto pelo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decretolei nº 5.452/1943.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Não obstante à aplicação dos novos critérios para a realização de horas extras e sobreaviso, estabelecidos na
N/GH/21/01, publicada em 01/04/2011, há critérios técnicos e de segurança, do processo produtivo, que motivam
ainda a realização de horas extras e sobreaviso.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Processo seletivo para a adoção do regime de turno de trabalho não alcançou ainda os resultados esperados.
Órgão responsável:

DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE
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Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

14 TCAcórdão TCU nº 5399/2011
015.651/2009-2

1.5.2

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Oficio 1838/2011TCU/SECEX-RJ-D2

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.5.2 - Determinar à Dataprev que adote providências, no prazo de 180 dias, para extinguir a utilização do regime de
Sobreaviso na Dataprev, tendo em vista a falta de amparo legal.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Interposição de recurso de reconsideração (Proc: TC No. 015.651/2009-2), em 15/08/2011, junto ao órgão de
controle externo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido à apreciação de recursos no TCU.
Órgão responsável:

DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
352

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

15 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.6.2.e

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício
511/2010/TCU/Secex-5
de 30/03/2010

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.6.2. (e) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que possibilitem cruzar dados dos contribuintes e
empregadores com os de outras fontes federais, tais como os bancos de dados da SRFB, durante o processo de
concessão ou a posteriori.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.
Órgão responsável:

INSS
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Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

16 021.162/2009-4 Acórdão TCU nº456/2010

1.6.2.g

Tipo

Comunicação Expedida

Determinação

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Ofício
511/2010/TCU/Secex-5
de 30/03/2010

Código SIORG
303

Descrição da Deliberação
1.6.2. (g) Ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev que instituam registros que possibilitem o rastreamento
das inclusões de dependentes no sistema, incluindo, dentre outras informações, a fonte de inserção ou alteração de
dados (CNISVR, Prisma, etc.), o nome e matrícula do servidor responsável, o timestamp, fundamentação para as
inserções e alterações, bem como o IP do equipamento do qual foram realizadas as alterações, de modo a mitigar o
risco de inclusão indevida de dependentes nos sistemas da Previdência, conforme disposto no art. 16 da Lei nº
8.213/91.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev encaminhou correspondência ao cliente buscando as necessárias permissões e orientações, de modo a
adotar as ações recomendadas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Em que pese a Dataprev ser alcançada pelas decisões e recomendações do TCU, a implementação das ações
proferidas que alcançam regras de negócio do cliente depende necessariamente de solicitação formal do gestor do
processo, uma vez que esta Empresa, na qualidade de prestadora de serviços de TI, não possui unilateralmente a
prerrogativa de atender ao determinado pelo Tribunal.
Órgão responsável:

INSS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
354

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
1 NA-CGU/SFC nº 222.703/01

Item do RA
1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
e-mail CGU de
08/02/2010 às 15:53h
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
Realizar uma consulta à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica - CGCJ da Empresa e/ou ao Tribunal de Contas
da União – TCU sobre a pertinência ou não da cobrança para os empregados cedidos com DAS N. ºs 1, 2 e 3.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
E-mail da DIEF de 03/02/2010 informando que o MPS ressarciu à DATAPREV, no dia 02/02/2011, o valor de R$
3.535.373,09, conforme disposto na no item 4, parágrafo "h" da "Nota Informativa MPS/SPOA Nº 15/2010 de
14/12/2010, referente ao resultado do encontro de contas realizado entre as partes.
Síntese dos resultados obtidos
Recebimento dos valores devidos pelas entidades cessionárias.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Uniformização de entendimentos quanto aos termos do Decreto 4050/01 e alterações posteriores.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DPE\DEPE
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Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
2 Nota de Auditoria nº 254.675/01

Item do RA
Comunicação Expedida
Constatação 001 E-mail CGU de
26/10/2010.
Código SIORG

Órgão/entidade objeto da recomendação

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
Revisar as fórmulas dos seguintes indicadores (tomar como parâmetro as informações apresentadas no Relatório de
Gestão 2009 da Unidade e Memo CGPO N.º 008/2010, de 30/07/2010):
- Imagem Institucional – IMI: Aparentemente a fórmula correta é: Imagem Institucional = Total de Notícias Positivas
/ Total de Notícias Negativas – IMI = TP / TI;
- Evolução da Proporção dos Custos de Locação de demais Software em relação ao Software de Plataforma alta –
EPLS: Aparentemente a fórmula correta é EPLS = CLDS / CLSPA, ou seja, EPLS = Custos de locação de demais
software do exercício atual / Custos de locação de software de plataforma alta do exercício atual (no mesmo
exercício);
- Indicador de Realização Contratual – IRC: Aparentemente a fórmula correta é IRC Anual = (Valor total de
realização contratual no ano, baseada nos RAS / Valor Total previsto para realização contratual no ano) X 100.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
No Plano de Providências Permanente atualizado pela CGPO em05/07/2011 a área informa que a " ação
recomendada
relacionada às fórmulas dos indicadores, foi detalhada na atualização do Plano de Providências Permanente efetuada
em
outubro de 2010, nos seguintes termos:
A fórmula correta é: IMI = TPI / TN, sendo:
IMI = Imagem Institucional
TPI = Total de notícias positivas e informativas
TN = Total de notícias negativas.
Observação: uma notícia informática é considerada como positiva.
Evolução da Proporção dos Custos de Locação de demais Software em relação ao Software de Plataforma alta –
EPLS: Aparentemente a fórmula correta é EPLS = CLDS / CLSPA, ou seja, EPLS = Custos de locação de demais
software do exercício atual / Custos de locação de software de plataforma alta do exercício atual (no mesmo
exercício);
A utilidade deste indicador é medir a evolução da proporção dos custos com a locação de Software de Plataforma
Alta, em relação aos demais softwares do exercício atual em relação ao exercício anterior, ou seja, apresenta um
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comparativo do que foi feito no ano anterior e atual.
Na fórmula sugerida é medida a proporção dos custos e não a evolução da proporção dos custos em relação ao
exercício anterior.
½ - Indicador de Realização Contratual – IRC: Aparentemente a fórmula correta é IRC Anual =
(Valor total de realização contratual no ano, baseada nos RAS / Valor Total previsto para realização contratual no
ano) X 100.
A fórmula correta é: IRC Anual = RC / PC x 100, onde:
RC = Valor total de realização contratual no ano, baseada nos RAS.
PC = Valor total previsto para realização contratual no ano.
O objetivo de multiplicar por 100 é transformar os dados numéricos em percentual. A meta já é estabelecida em
porcentagem. É uma opção que pode ser adotada na fórmula do indicador para deixar coerente fórmula – meta.
Síntese dos resultados obtidos
A correção promoveu maior consistência da informação dos indicadores.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não houve dificuldade para adoção da providência descrita.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\CGPO
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Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
3 Nota de Auditoria nº 254.675/02

Item do RA
001

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
E-mail CGU de
26/10/2010.
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
Que a Unidade elabore uma consulta interna à sua Coordenação Geral de Consultoria Jurídica – CGCJ, de modo a
estabelecer a posição consolidada da DATAPREV a respeito do assunto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Disponibilização do Parecer Jurídico nº CGCJ 217/2010 objetivando atender ao Memo DESU nº. 109/2010, o qual
solicita parecer acerca do item 38 da SA nº. 254675/08 proveniente da Controladoria-Geral da União – CGU.
Síntese dos resultados obtidos
Atendimento jurídico adequado às questões de competetividade no mercado de tecnologia da informação, facilitando
o trabalho em conjunto das diretorias afins.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade identificada pela CGU.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DFS\DESU
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Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
4 Nota de Auditoria nº224.733/01

Item do RA
1.5

Comunicação Expedida
e-mail CGU 28/07/2009

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
Ao se deparar com preços supostamente inexeqüíveis, apurar sua viabilidade, em obediência à Lei 8.666/93, art. 48,
II.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Análise do PPP – Plano de Providências Permanente pela CGU encaminhado pelo Oficio 42.778/2010 e contido na
Nota Técnica 3.235/2010 de 31/12/2010 da CGU.
Síntese dos resultados obtidos
Nivelamento conceitual sobre o tema "preços supostamente inexequíveis" entre Dataprev e a CGU, considerando a
dinâmica do mercado que atende às licitações da Dataprev.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Aprimoramento contínuo do processo de gestão contratual dos serviços recebidos pela Dataprev em mercados cada
vez mais competitivos, refletindo em melhor relação custo-benefício.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DFS\DESU
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
5 Nota de Auditoria SFC/CGU nº224.084/01

Item do RA
003

Comunicação Expedida
e-mail CGU 08/07/2010

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
Definir claramente a diretriz estratégica dos indicadores de carga de trabalho e RPL, MO e LC.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Os indicadores de carga de trabalho (Índice de Crescimento de Vínculos empregatícios, Guias de arrecadação e
Créditos Emitidos para Pagamento de Benefícios) dimensionam o volume da demanda recebida pela empresa. As
ações estratégicas da Dataprev não influenciam nos resultados desses indicadores, por isso os mesmos não estão
relacionados diretamente a nenhuma diretriz estratégica. Os Indicadores Rentabilidade sobre o Patrimônio Liquido,
Margem Operacional, e Liquidez Corrente não possuem representatividade direta com o Planejamento Estratégico
2010/2015.
Síntese dos resultados obtidos
O esclarecimento promoveu maior compreensão sobre a abrangência estratégica dos indicadores apresentados no
Relatório de Gestão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não houve dificuldade para adoção da providência descrita.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\CGPO

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
6 Relatório CGU/RJ Nº 174441

Item do RA
7.1.3.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Of. No.
39.359/2006/CGUREGIONAL/RJ/CGU-RJ
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
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."
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Registro de resposta do DEFI por e-mail de 03/02/2010 que o MPS ressarciu à DATAPREV, no dia 02/02/2011, o
valor de R$ 3.535.373,09, conforme disposto no item 4, parágrafo "h" da "Nota Informativa MPS/SPOA Nº 15/2010
de 14/12/2010, referente ao resultado do encontro de contas realizado entre a Dataprev e o MPS/SPOA.s partes.
Síntese dos resultados obtidos
Ressarcimento pelo MPS dos valores devidos pela cessão de empregados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Apresentação minuciosa dos valores envolvidos, permitindo o encontro de contas entre a Dataprev e o MPS/SPOA.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DFS\DEFI

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
7 Relatório CGU/SFC nº 2011.09993

Item do RA
1.1.3.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício
30976/2011/NAC4/CGU
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.1.3.1.1 - Reverter o ônus das cessões dos empregados de matrícula n.ºs 237.485, 326.771, 276.219, 327.425,
244.899, 290.777, 327.727, 210.714 e 225.991 aos respectivos órgãos cessionários, em conformidade com o Decreto
n.º 4.050/2001, com a anuência da Secretaria-Executiva do Ministério da Previdência Social para os casos em que
aquela Secretaria-Executiva indicou o ônus para a
DATAPREV.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Registro de resposta contida no PPP - Plano de Providências permanente encaminhado à CGU pelo Ofício
PR/463/2011 onde cita que " providências de reversão de ônus das cessões referenciadas, foram adotadas a partir da
competência setembro/2011, com encaminhamento as entidades e órgãos cessionários dos demonstrativos de
cobrança dos encargos.
Síntese dos resultados obtidos
A entidade cessionária iniciou o ressarcimento dos valores devidos a partir da competência de setembro de 2011.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Atuação da CGU/SFC como intermediadora do processo, diminuiu os entendimentos contraditórios entre cedente e
cessionária.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DPE\DEPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
8 Relatório CGU/SFC nº 2011.09993

Item do RA
1.1.3.1.4

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício 30976/2011/NAC4/CGU
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
1.1.3.1.4 - Zelar pela uniformidade na definição do ônus das cessões/requisições de seus empregados, observando o
disposto no Decreto nº 4.050, de 12/12/2011, e suas alterações.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Registro de resposta contida no PPP - Plano de Providências permanente encaminhado à CGU pelo Ofício
PR/463/2011 onde cita que o DEPE tem zelado pelo atendimento das instruçõess contidas nas Portarias Autorizativas
que tratam das cessões e ou requisições dos empregados da DATAPREV, doravante, este zelo em assessoramento á
Direção da DATAPREV se fará com base nas recomendaçõess contidas nesse relatório.
Síntese dos resultados obtidos
Assessoramento à Direção se fará com base nas recomendações da CGU/SFC.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Atuação da CGU/SFC como intermediadora no processo, dirimiu os entendimentos contraditórios do cessionário.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DPE\DEPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
9 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
1.1.2.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Of. 14545/CGU/RJ de
14/05/2009.
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
004 - Estabelecer metas para os indicadores operacionais existentes.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
"Os indicadores operacionais estão sendo revistos, entretanto não existem metas definidas.para todos, apenas para
aqueles identificados no item 1.1.1 (TMA, RPL, ICP, C-ANS, VBDr,PMDFT, IMA e IAQC). OS indicadores
operacionais sem metas apresentados no Relatório de Gestão 2008 formam o hist6rico de informações quantitativas
sobre a gestão no exercício.
Novo ciclo de planejamento esta em curso, com horizonte de tempo 2015. Em conjunto com o Conselho de
Administração, a Diretoria Executiva analisou os ambientes internos e externos em que a DATAPREV se
contextualiza, identificou potencialidades, debilidades, ameaças e oportunidades. A Missão e a Visão da Empresa
foram revistas e novas diretrizes estratégicas definidas. E possível exemplificar, como resultado direto do
planejamento, a decisão de reformular a Política Comercial da DATAPREV, com aplicação de novos métodos de
apuração de custos e composição de preços. Ap6s a conclusão da etapa de formulação da estratégia, um estudo de
avaliação dos indicadores operacionais existentes será realizado, novos indicadores e metas serão definidos, tendo
como prop6sito mensurar a realização da estratégia e gerenciar os resultados almejados. Os Programas e Ações
(Plano Táitico) também serão revistos e alinhados com a estratégia."
Estabelecido para 2010 acompanhamento e meta para os seguintes indicadores: TMA, ISCS,
IRC, IDC, ICP, PMDFT, C-ANS, MO e RPL.
Tomando como base os objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico 2010-2015 da Dataprev, produzido
durante o CicIo 2009 de Planejamento Estratégico e aprovado no Conselho de Administração foram definidos,
aprovados e estão sendo acompanhadas as Execuções de 17 programas estratégicos de gestão, a saber:
Programa de Gestão S6cio Ambiental
Programa de Desenvolvimento de Política Comercial
Programa de Gestão de Estrutura Física e Patrimonial
Programa de Monitoramento de Serviços de TIC
Programa de Contingenciamento e Alta Disponibilidade
Programa de Melhoria do Processo de Aquisição
Programa de Gestão Integrada da Informação Institucional
Programa de Modernização dos Sistemas de Informação de Apoio it Gestão
Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais
Programa de Promoção da Excelência em Qualidade dos Dados
Programa de Segurança da Informação
Programa de Excelência em Gestão e Uso de Redes de Telecomunicações
Programa de Desenvolvimento Descentralizado de Software
Programa de Promoção da Excelência em Gestão de Banco de Dados
Programa de Estruturação dos Centros de Processamento
Programa de Atendimento e Relacionamento
Programa de Migração
Síntese dos resultados obtidos
O esclarecimento promoveu maior compreensão sobre a fixação de metas para os indicadores apresentados no
Relatório de Gestão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não houve dificuldade para adoção da providência descrita.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\CGPO

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
10 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
1.1.2.3/003

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Of.14545/CGU/RJ de
14/05/2009.
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
"Os indicadores operacionais estão sendo revistos, entretanto não existem metas definidas.para todos, apenas para
aqueles identificados no item 1.1.1 (TMA, RPL, ICP, C-ANS, VBDr,PMDFT, IMA e IAQC). OS indicadores
operacionais sem metas apresentados no Relatório de Gestão 2008 formam o hist6rico de informações quantitativas
sobre a gestão no exercício.
Novo ciclo de planejamento esta em curso, com horizonte de tempo 2015. Em conjunto com o Conselho de
Administração, a Diretoria Executiva analisou os ambientes internos e externos em que a DATAPREV se
contextualiza, identificou potencialidades, debilidades, ameaças e oportunidades. A Missão e a Visão da Empresa
foram revistas e novas diretrizes estratégicas definidas. E possível exemplificar, como resultado direto do
planejamento, a decisão de reformular a Política Comercial da DATAPREV, com aplicação de novos métodos de
apuração de custos e composição de preços. Ap6s a conclusão da etapa de formulação da estratégia, um estudo de
avaliação dos indicadores operacionais existentes será realizado, novos indicadores e metas serão definidos, tendo
como prop6sito mensurar a realização da estratégia e gerenciar os resultados almejados. Os Programas e Ações
(Plano Táitico) também serão revistos e alinhados com a estratégia."
Estabelecido para 2010 acompanhamento e meta para os seguintes indicadores: TMA, ISCS,
IRC, IDC, ICP, PMDFT, C-ANS, MO e RPL.
Tomando como base os objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico 2010-2015 da Dataprev, produzido
durante o CicIo 2009 de Planejamento Estratégico e aprovado no Conselho de Administração foram definidos,
aprovados e estão sendo acompanhadas as Execuções de 17 programas estratégicos de gestão, a saber:
Programa de Gestão S6cio Ambiental
Programa de Desenvolvimento de Política Comercial
Programa de Gestão de Estrutura Física e Patrimonial
Programa de Monitoramento de Serviços de TIC
Programa de Contingenciamento e Alta Disponibilidade
Programa de Melhoria do Processo de Aquisição
Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Programa de Gestão Integrada da Informação Institucional
Programa de Modernização dos Sistemas de Informação de Apoio it Gestão
Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas e Gerenciais
Programa de Promoção da Excelência em Qualidade dos Dados
Programa de Segurança da Informação
Programa de Excelência em Gestão e Uso de Redes de Telecomunicações
Programa de Desenvolvimento Descentralizado de Software
Programa de Promoção da Excelência em Gestão de Banco de Dados
Programa de Estruturação dos Centros de Processamento
Programa de Atendimento e Relacionamento
Programa de Migração
Em setembro de 2010, ocorreu uma Oficina para monitoramento do Plano e dos Programas Estratégicos da Dataprev.
Teve como objetivo: identificar temas que deverão ser adequadamente processados no próximo ciclo de planejamento
e definir as tarefas preparatórias necessárias para a realização do próximo planejamento estratégico.
Para o ano 2010 definido acompanhamento e meta para os seguintes indicadores: TMA, ISCS, IRC, IDC, ICP,
PMDFT, C-ANS, MO e RPL. '
Síntese dos resultados obtidos
O esclarecimento promoveu maior compreensão sobre a abrangência dos programas apresentados no Relatório de
Gestão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não houve dificuldade para adoção da providência descrita.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\CGPO

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
11 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
1.1.2.4/004

Comunicação Expedida
Of. 14545/CGU/RJ

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Comunicado de 16/12/2011 (por e-mail) informando que encontra-se publicado na intranet (www-dtpnet) o novo
Manual de Compras e aquisições que pode ser visualizado no endereço (http://www-dtpnet/content/manual-decompras-e-contratacoes)
Síntese dos resultados obtidos
Ampla divulgação interna de procedimentos da área de suprimentos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda de tempo necessário para eleboração de novo manual aderente aos novos procedimentos vigentes.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
12 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
1.1.2.4/005

Comunicação Expedida
Of. 14545/CGU/RJ

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
O sistema Protheus, implantado na DATAPREV em 03/01/2011, contempla a autorização da Solicitação de Compras
por meio de assinatura eletrônica no Sistema.
Síntese dos resultados obtidos
Integridade dos dados produzidos nos processos de compra e segurança lógica das autorizações.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda de tempo necessário para implantação de novo sistema e sua consequente maturação.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
13 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
1.1.4.1/002

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Of.14545/CGU/RJ de
14/05/2009.
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Registro de resposta da DFS em atualização do Caderno de Auditoria que encontra-se implementado no Sistema
Protheus, mecanismos de monitoramento para controle do término da vigência dos contratos. O objetivo é emitir de
forma automática, com periodicidade semanal, com antecedência de 180 dias do vencimento do contrato, o aviso ao
gestor para que ele avalie e tome as providências necessárias para que não haja a interrupção dos serviços, se for o
caso. Outro objetivo é evitar as contratações emergenciais. Neste caso, não temos como garantir que situações
excepcionais não ocorram, pois entendemos que as mesmas podem ser geradas não por falha de planejamento, mas
por questões processuais inevitáveis. Se houver contratação emergencial e restarem indícios de que a mesma foi
motivada por circunstâncias administrativas, será solicitado que ao gestor do contrato apresente razões e justificativas
para apreciação e deliberação superior a respeito da motivação e para apuração de responsabilidades, se for o caso.
Síntese dos resultados obtidos
Mapeamento das situações de emergência.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para consolidação de novos controles no plano operacional face automatização do processo com a
implantação do sistemas Protheus.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
14 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
2.2.1.3/001

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
E-mail da CGU, de
07/07/2008.
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Publicação da N/GP/21/01 com vigência a partir de 01/04/2011 estabelecendo novos critérios para realização de
horas extras e de sobreaviso e criação de rubrica contábil específica (4X1202) para contabilização de horas de
sobreaviso.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno no tocante a gestão de gastos com pessoas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Publicação da Norma N/GP/21/01, facilitou a adoção da providência recomendada.
Órgão responsável:
DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
15 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
2.2.1.3/002

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
E-mail da CGU, de
07/07/2009.
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Publicação da N/GP/21/01 com vigência a partir de 01/04/2011 estabelecendo novos critérios para realização de
horas extras e de sobreaviso e criação de rubrica contábil específica para contabilização de horas de sobreaviso.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno no tocante a gestão de gastos com pessoas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O baixo número de candidatos para o preenchimento das vagas surgidas com a criação do regime de turnos de
trabalho foi um fator restritivo ao alcance pleno dos resultados desejados.
Órgão responsável:
DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
16 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
2.2.1.3/003

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
E-mail CGU, de
07/07/2006.
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Publicação da N/GP/21/01 com vigência a partir de 01/04/2011 estabelecendo novos critérios para realização de
horas extras e de sobreaviso e criação de rubrica contábil específica para contabilização de horas de sobreaviso.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno no tocante a gestão de gastos com pessoas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Razões técnicas e de segurança do processo produtivo motivam, ainda, a repetição de alguns colaboradores. Por outro
lado, o baixo número de candidatos aprovados para o preenchimento das vagas criadas para o regime de turno de
trabalho é um fator restritivo do alcance pleno dos resultados desejados.
Órgão responsável:
DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
17 Relatório CGU/SFC nº 244.084/2009

Item do RA
1.1.8.1/002

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Of.
37933/DPPA/DP/SFC/CG
U/PR
Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
(002) - Implementar ferramentas de controle que permitam ao Departamento de Suprimento - DESU um
conhecimento mais tempestivo do que está
acontecendo com a execução dos contratos, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, quanto nos demais
escritórios regionais da DATAPREV.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Registro de resposta da DFS em atualização do Caderno de Auditoria que encontra-se implementado no Sistema
Protheus, mecanismos de monitoramento para controle do término da vigência dos contratos. O objetivo é emitir de
forma automática, com periodicidade semanal, com antecedência de 180 dias do vencimento do contrato, o aviso ao
gestor para que ele avalie e tome as providências necessárias para que não haja a interrupção dos serviços, se for o
caso. Outro objetivo é evitar as contratações emergenciais. Neste caso, não temos como garantir que situações
excepcionais não ocorram, pois entendemos que as mesmas podem ser geradas não por falha de planejamento, mas
por questões processuais inevitáveis. Se houver contratação emergencial e restarem indícios de que a mesma foi
motivada por circunstâncias administrativas, será solicitado que ao gestor do contrato apresente razões e justificativas
para apreciação e deliberação superior a respeito da motivação e para apuração de responsabilidades, se for o caso.
Síntese dos resultados obtidos
Mapeamento das situações de emergência.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para consolidação de novos controles no plano operacional face automatização do processo com a
implantação do sistemas Protheus.
Órgão responsável:
DATAPREV\PR\DFS\DESU

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
18 Relatório SFC Nº 161.025

Item do RA
4.2.6.3/"a"

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Descrição da Recomendação
A DRE participe ativamente do projeto de integração de sistemas, colaborando para a sua implementação no tempo
previsto;
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

303

Síntese da providência adotada:
Integração do SGPe – Sistema de Gestão de Pessoas, internalizado pela DATAPREV, a partir de software
disponibilizado pelo SERPRO, com o PROTHEUS, aplicativo da área administrativa Participação efetiva da DPE na
integração dos sistemas SISGF e Protheus. O SisGF – Sistema de Gestão de Frequência, desenvolvido pela equipe da
UDSL, foi concebido com base na utilização das informações cadastrais do SGPe e, a ele retornará para
processamento na folha de pagamento dos reflexos da frequência.
Síntese dos resultados obtidos
Integração sistêmica entre o Sistema de Gestão de Pessoas (SGPe) e o Sistema Integrado de Gestão Administrativa
(Protheus).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário à contratação, customização, e integração dos seus sistemas de complexidades e
plataformas distintas.
Órgão responsável:
DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
1 Relatório CGU/SFC nº 2011.09993

Item do RA
1.1.2.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício 30976/2011-NAC4-CGU
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
1.1.2.1.1 - Estabelecer, formalizar e implementar uma política de segurança de informação na área de Gestão de
Continuidade de Negócio envolvendo todas as áreas de negócio da Empresa, criando um Plano de Continuidade de
Negócios (PCN), um Plano de Gerenciamento de Incidentes (PGI) e um Plano de Recuperação de Negócios (PRN),
segundo a estratégia a ser definida pela DATAPREV.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Como ação complementar à elaboração do Manual de Segurança da Informação, a Empresa está empenhada na
criação de diversos outros instrumentos normativos que se aprofundarão em conteúdos mais específicos, a fim de
ampliar e detalhar as orientações aos gestores quanto à adequação de seus processos organizacionais às macrodiretrizes definidas, bem como trabalha de forma prioritária para consolidar o estabelecimento de um Plano de
Continuidade de Negócios. Desta forma, a recomendação desta CGU, é prioritária para a diretoria da empresa, está
em andamento e será atendida ao longo de 2012.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido ao trabalho de normatização e seu alinhamento às diretrizes do governo federal.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
2 Relatório CGU/SFC nº 2011.09993

Item do RA
1.1.2.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício 30976/2011-NAC4-CGU
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
1.1.2.1.2 - Após a criação/formalização de uma política de segurança de informação na área de Gestão de
Continuidade de Negócio, executar periodicamente o Plano de Recuperação de Negócios (PRN), segundo estratégia a
ser definida pela DATAPREV
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev está trabalhando no estabelecimento de um Plano de Continuidade de Negócios, um Plano de
Gerenciamento de Incidentes e um Plano de Recuperação de Negócios.
Desta forma, a recomendação desta CGU é prioritária para a diretoria da empresa, está em andameno e será atendida
ao longo de 2012.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A assunto é prioritário e está em andamento.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
3 Relatório CGU/SFC nº 2011.09993

Item do RA
1.1.2.2.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício 30976/2011/NAC4/CGU
Regional/RJ/CGU/pr
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
1.1.2.2.1 - Elaborar um novo Plano Diretor de Tecnologia de Informação próprio da DATAPREV, considerando
todos os seus clientes, mantê-lo atualizado, levando a efeito o estabelecido no item 5 do Plano Estratégico 2010_2015
da empresa, observando a vigência dos Termos de Ajustamento de Conduta - TAC com o INSS e o MTE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Buscando atingir um dos objetivos estratégicos propostos no Planejamento Estratégico 2010-2015, qual seja,
"institucionalizar o processo e a cultura de planejamento estratégico orientado a Resultados", e visando desenvolver
novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação, como orientador da modernização tecnológica, a Dataprev adotou
ações, ao longo do exercício 2011, que compuseram o Plano de Ação 2012 - Eixo Tecnologia. As macroações
definidas para este resultado indicam que, ao final de outubro/2012, a Dataprev terá seu PDTI reformulado e
formalizado para aprovação da Diretoria Executiva.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não obstante os avanços obtidos, em razão da concorrência com outras atividades pontuadas como prioritárias,
destaca-se a necessidade de intensificação das tratativas para cumprimento do que se propõe.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
4 Relatório CGU/SFC nº 2011.09993

Item do RA
1.1.3.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício 30976/2011/NAC4/CGU
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
1.1.3.1.2 - Realizar gestões para promover a restituição dos valores não reembolsados, referentes à cessão dos
Empregados da DATAPREV, para a Advocacia Geral da União - AGU (matrículas 244.899, 290.777 e 327.727),
Defensoria Pública da União - DPU (matrículas 210.714 e 225.991) e Presidência da República - PR (Matrículas:
237.485, 326.771, 276.219 e 327.425), em conformidade com o Decreto N.º 4.050, de 12/12/2001, e suas alterações,
a partir da vigência do Decreto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DPE\DEPE

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Lapso temporal necessário ao levantamento das informações requeridas ao atendimento da demanda.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Uniformização de entendimentos quanto aos termos do Decreto no. 4050/01 e alterações posteriores.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DPE\DEPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
5 Relatório CGU/SFC nº 2011.09993

Item do RA
1.1.3.1.3

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício 30976/2011/NAC4/CGU
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
1.1.3.1.3 - Levantar todos os casos de cessões já encerradas da DATAPREV para a Advocacia Geral da União, para a
Defensoria Pública da União e para a Presidência da República, nos quais o ônus era equivocadamente de
responsabilidade da Unidade (órgão cedente) e, em conformidade com o Decreto N.º 4.050, de 12/12/2001, e suas
alterações, proceder ao cálculo do valor dispendido pela Empresa, fazendo gestões para promover o devido
ressarcimento desses valores junto a esses órgãos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DPE\DEPE

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Lapso temporal necessário ao levantamento das informações requeridas ao atendimento da demanda.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Uniformização de entendimentos quanto aos termos do Decreto no. 4050/01 e alterações posteriores.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DPE\DEPE

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
6 Relatório SFC Nº 161.025

Item do RA
4.2.6.2

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DFS

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Está em curso a implementação da fase II do projeto Sigma face aquisição de todos os novos módulos que
compreende diversas etapas com previsão de conclusão para 30/06/2012.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dificuldade em adaptar os atuais processos da área de treinamento aos módulos contratados à TOTVS, face limitação
de customização de 10%.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DFS

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
7 Relatório SFC Nº 161.025

Item do RA
4.2.6.3

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Foi publicada e divulgada em 05/09/2011 a Resolução 3101/20111 que trata da Política de Segurança da Informação
e Comunicação. Além disso foi publicado em 17/10/2011 o Boletim de Segurança da Informação n. 01, publicação
que será feita mensalmente. O Manual de segurança foi homologado e divulgado na intranet (www-dtpnet) pela RS3110/2011 em 24/10/2011 e também como instrumento auxiliar de Segurança da Informação foi publicada a
N/SI/001/00 em 24/10/2011 que trata da extração de cópias de segurança e de recuperação de dados.
Desta forma, a recomendação desta CGU é prioritária para a diretoria da empresa, está em andameno e será atendida
ao longo de 2012.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A Contratação da Ferramenta SGSI e da elaboração de manual de segurança permitiram a adoção das providências
necessárias por parte do gestor.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
8 Relatório SFC nº 087.909

Item do RA
3.2.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício 419/02/GRCI/RJ
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\DIT\DEGT

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Esta ação está sendo definitivamente sendo tratada no Plano de Ação 2012, com a implantação do domínio de rede
único (gov) para a Dataprev.
Esta ação permitirá a remoção de privilégio do administrador, não permitindo a instalação de novos aplicativos. Esta
ação tem previsão de conclusão em maio/2012.
A implantação de solução de remoção de software não autorizados das estações de trabalho será em dezembro/2012,
iniciando após a implantação do domínio único.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Em se tratando de uma empresa de TIC, há diversas ações relacionadas à segurança que precisam ser tratadas pela
gestão da empresa, sendo as mesmas priorizadas no plano de ação da empresa.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
9 Relatório CGU/SFC nº224.733 /2008

Item do RA
1.1.2.2/002

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Of. 14545 da CGU/RJ em
14/05/2009.
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
002 - Estabelecer indicadores operacionais capazes de aferir o grau de competitividade alcançado pela UJ em
comparação com outras entidades de natureza semelhante.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\CGPO

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
O estabelecimento de critérios de comparação entre empresas semelhantes depende de padronização dos indicadores
de Desempenho de outras organizações congêneres, fato que foge à governabilidade da Dataprev.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dificuldade de interrelacionamento administrativo entre instituições, que é fundamental para a consistência da análise
comparativa que as empresas envolvidas utilizem indicadores conceitualmente padronizados.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\CGPO
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
10 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
1.1.2.2/003

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Of. 14545/CGU/RJ
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\CGPO

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Para estabelecer indicadores operacionais históricos, decompostos, com rastreabilidade das causas dos problemas, é
necessário dispor de processo estruturado e apoiado por ferramenta de gestão informatizada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Inexistência de mecanismos que permitam tabular os dados transacionais das áreas produtivas.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\CGPO
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
11 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
1.1.2.3/001

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Of. 14545/CGU/RJ
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\CGPO

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
A Dataprev é responsável por 4 (quatro) ações referentes ao PPA, a saber: Ação 4117 (Programa 0087), Ação 4101,
4102 e 123-C (Programa 0807).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

As metas anuais definidas em 2010 não estão associadas diretamente as ações do PPA. Contudo atendem aos anseios
da Administração e ao Planejamento Estratégico.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\CGPO
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa

Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Recomendação do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
12 Relatório CGU/SFC nº 224.733/2008

Item do RA
1.1.2.3/002

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Of. 14545/CGU/RJ
Código SIORG
303

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Descrição da Recomendação
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
Setor Responsável pela implementação

Código SIORG

DATAPREV\PR\CGPO

303

Justificativa para o seu não cumprimento:
Os programas e ações internos não dispunham, em 2009, de ferramentas de acompanhamento e estruturação para
construção de indicadores.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Com base no Plano de Ação consolidado para cada uma das cinco Diretorias, foi definido que o acompanhamento dos
Programas será efetuado por indicadores de execução.
Órgão responsável:

DATAPREV\PR\CGPO
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011

ANEXO III
(Item 16, Parte A – Conteúdo Geral, DN TCU 108/2010)

Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela
unidade de controle interno, caso exista na estrutura do órgão,
apresentando as justificativas para os casos de não acatamento:

− Quadro A.16.1 – Informações Sobre Recomendação da Unidade de
Controle Interno ou de Auditoria Interna Atendida no
Exercício
− Quadro A.16.2 – Informações Sobre Recomendação de Unidade de
Auditoria Interna Pendente de Atendimento no Final
do Exercício de Referência
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

002/11

Data do Relatório de Auditoria

20/04/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Rasuras no Edital

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO, de 20/04/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU\DIAQ
Justificar os motivos que levaram as rasuras no Edital do Pregão
Eletrônico nº 25/2009.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Memorando DESU nº 038/2011 de 25/03/2011, confirma a rasura e informa que não houve prejuizo ao processo,
justificando os motivos das rasuras.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade identificada pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

002/11

Data do Relatório de Auditoria

20/04/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Gestão das Carteiras de Trabalho e Previdencia Social

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 20/04/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DIAD

Estabelecer controle das Carteiras de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) dos empregados terceirizados em conformidade com as
recomendações contidas na Instrução Normativa Nº 02 de 30/04/2008
modificada pela Instrução Normativa Nº 03 de 16/10/2009.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Memorando DIAD nº038/2011 de 12/04/2011, informando os controles que foram estabelecidos para a gestão dos
prestadores de serviço.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do controle.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo para implementação dos controles requeridos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

003/11

Data do Relatório de Auditoria

12/04/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Atestos de serviços sem os devidos descontos de faltas e atrasos.

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 12/04/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ\D1IL

Providenciar os descontos, identificados, e a devida multa contratual
junto ao fornecedor, como também apurar os demais pagamentos
realizados, com o intuito de verificar a existência de prováveis glosas e
multas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Resposta da D1Il evidenciando os procedimentos realizados na verificação dos pagamentos realizados ao fornecedor
e dos descontos efetuados.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com o aperfeiçoamento da gestão do contrato, resultando em recuperação de valor
pago indevidamente ao fornecedor.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Volume de informações para apuração das multas e glosas nas faturas do fornecedor.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

003/11

Data do Relatório de Auditoria

12/04/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Inconsistência no recebimento de materiais de jardinagem

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 12/04/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ\D1IL
A Divisão de Infra-estrutura e Logística -D1IL deve:

01 -Apresentar razões e justificativas quanto à ausência de conferência
da relação dos materiais utilizados, mensalmente, na prestação de
serviço de jardinagem.
02 -Proceder a devida verificação dos materiais utilizados,
mensalmente, na prestação de serviço de jardinagem, atentando se a
previsão contida no Termo de Referência, foi ao encontro da
necessidade real para a prestação de serviço,
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Infraestrutura e Logística - D1IL informou que por ocasião do início do contrato realizou vistoria dos
materiais entregues pelo prestador de serviços, embora não conste laudo formal a respeito. Adicionalmente
acompanha a qualidade da prestação de serviços de jardinagem, afirmando que tem se apresentado plenamente
satisfatório e em conformidade com os serviços contratados, o que demonstra que não há ausência de
insumos/instrumentos de trabalho necessários para a boa prestação do serviço. Demonstra ainda que para a próxima
licitação para o objeto em questão, os controles serão adequados para observar o fornecimento e a utilização dos
insumos de jardinagem.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com aperfeiçoamento da gestão do contrato.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações do gestor em relação à gestão contratual.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

004/10

Data do Relatório de Auditoria

21/06/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.4 - Contrato nº 01.0473.2009 - Gestão realizada informalmente por área não
designada no Contrato.
E-mail COAO, de 21/06/2010.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES

O Departamento de Engenharia e Serviços Gerais - DEES deve
apresentar razões e justificativas pela ausência de designação da
Divisão de Manutenção - DIMA na gestão do Contrato nº
01.0473.2009.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento de Engenharia e Serviços Gerais - DEES, apresentou as razões e justificativas para a não designação
formal, do titular da Divisão de Serviços Gerais - DISG, como o gestor do Contrato nº 01.0473.2009, informando que
a Empresa passou a designar formalmente, para seus contratos, os gestores e fiscais separadamente, com atribuições
específicas, prática que não era adotada na época do contrato em questão.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização de novas práticas para supervisão e gerenciamento de contratos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo para aperfeiçoamento e ajustes do controle dos gestores e fiscais de contrato.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

005/07

Data do Relatório de Auditoria

08/06/2007

Item do Relatório de Auditoria

08.1 - Formalização de Acesso e Senha para Plataforma Baixa

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 11/06/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

1 - Realizar o controle de acesso aos servidores corporativos;
2 - Verificar junto à área competente da Organização a adoção de
Termo de Responsabilidade a ser assinado pelos empregados, que têm
acesso aos servidores corporativos, informando-os das suas
responsabilidades;
3 - Efetuar o salvamento dos logs de acesso aos servidores, mantendoos arquivados para futuras consultas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações (24/10/2011) estabelecendo novo contexto
normativo em Segurança da Informação e veiculação de comunicação interna no portal coorporativo da DATAPREV
orientando todos os gestores para adequarem seus processos organizacionais às macrodiretrizes definidas no referido
Manual.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Documentação e divulgação à toda Organização.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

006/11

Data do Relatório de Auditoria

01/03/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Certificação dos atos de admissão e desligamento.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 01/03/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URDF

Recomendamos à Unidade Regional do Distrito Federal –URDF
encaminhar as copias das Fichas Registro de Empregado das matrículas
342.777, 342.912, 343.188, 343.072 e 342.882 admitidos em
Dezembro/2010.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Distrito Federal - URDF encaminhou via SIPPS n° 211/11 dia 06/04/2011 as cópias das
Fichas de Registro dos empregados de matrículas 342.777, 342.912, 343.188, 343.072 e 342.882 admitidos em
Dezembro/2010.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da gestão do processo de pessoas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Indisponibilidade temporária do acesso ao sistema de gestão de pessoas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

006/11

Data do Relatório de Auditoria

22/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Certificação dos atos de admissão e desligamento.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 22/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIRC
Recomendamos a Divisão de Registro de Cadastro de Pessoal -DIRC
encaminhar a copia da Ficha registro de Empregado da matrícula
343.145 admitido em Dezembro/2010.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Registro de Cadastro de Pessoal-DIRC encaminhou via protocolo SIPPS n° 165/11, dia 04/03/2011, a
cópia da Ficha de registro de empregado da matricula 343.145 admitida em dezembro/2010 da Unidade Regional do
Rio de Janeiro - URRJ.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A manutenção de arquivo de pessoal de forma organizada favoreceu o atendimento da recomendação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

008/09

Data do Relatório de Auditoria

30/04/2009

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Valores em Garantia

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 04/05/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIAN

Recomendamos à Divisão de Registros Contábeis -DIRE, reiterar
consulta junto às Unidades Regionais com o objetivo de obter informes
a respeito de cartas de fianças e apólices de seguros, cujas vigências já
se encerraram e não foram baixadas contabilmente.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Análise e Informações Contábeis - DIAN, procedeu as regularizações das cartas de fiança por
intermédio dos documentos contábeis nº 12.637.01/2010 e 12.637.02/2010.
Síntese dos resultados obtidos
Regularização dos registros contábeis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Melhoria dos processos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

008/11

Data do Relatório de Auditoria

01/06/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Impossibilidade da emissão do Atestado de Antecedentes Criminais.

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 02/06/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSP

Solicitar a contratada que proceda as orientações contidas nos Atestados
de Antecedentes Criminais, com intuito de elucidar o motivo da
impossibilidade da emissão dos respectivos Atestados, encaminhando o
seu resultado a Auditoria Interna.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Serviço de Logística da Divisão Administrativa da URSP encaminhou, por intermédio do Memorando005/2011,
os "Atestados de Antecedentes Criminais" dos vigilantes Edivaldo Perillo Texeira Guedes, Lídio Veigas da Silva,
Reinaldo Horácio e Reginaldo Junior dos Santos.
Síntese dos resultados obtidos
Aderência aos procedimentos pertinentes à legislação vigente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a obtenção de documentação na administração pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

008/11

Data do Relatório de Auditoria

01/06/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Não apresentação do "Certificado do Curso de Formação de Vigilantes".

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 02/06/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSP
Providenciar o encaminhamento, a Auditoria Interna, dos Certificados
de Curso de Formação de Vigilantes dos prestadores de serviço.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Serviço de Logística da Divisão Administrativa da URSP encaminhou, por intermédio do Memorando 005/2011,
os Certificados de Curso de Formação de Vigilantes dos seguintes prestadores de serviço: Edivaldo Perillo T.
Guedes, Sebastião Leite de Sá e Ronaldo Domingos da Silva.
Síntese dos resultados obtidos
Aderência aos procedimentos relativos aos prestadores junto a legislação vigente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a obtenção e encaminhamento da documentação requerida.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

008/11

Data do Relatório de Auditoria

01/06/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - Não apresentação da Carteira Nacional de Vigilante.

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 02/06/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSP
Encaminhar, a Auditoria Interna, as Carteiras Nacionais de Vigilante,
dos prestadores de serviços.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URSP encaminhou cópia das Carteiras Nacional de Vigilante, dos prestadores de serviço.
Síntese dos resultados obtidos
Atualização da documentação obrigatória dos prestadores de serviço.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a atualização e encaminhamento da documentação necessária.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

008/11

Data do Relatório de Auditoria

01/06/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.4 - Certificados de Registro Federal de Arma de Fogo com suas respectivas
validades expiradas.
E-mail da COAO em 02/06/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSP

Solicitar, a prestadora dos serviços de segurança e vigilância
patrimonial, a renovação dos certificados de registro de arma de fogo,
encaminhando a Auditoria Interna os respectivos protocolos dos
"Requerimentos para Atualização Cadastral de Armas de Empresas de
Segurança Privada".
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Serviço de Logística da Divisão Administrativa da URSP encaminhou, por intermédio do Memorando 005/2011,
os Certificados de Registro Federal de Arma de Fogo, das armas utilizadas nas dependências da URSP, com validade
para 11/11/2013.
Síntese dos resultados obtidos
Atualização da documentação obrigatória dos prestadores de serviço.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a obtenção e encaminhamento da documentação requerida.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

008/11

Data do Relatório de Auditoria

01/06/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.5 - Relatório de Ocorrência, lavrado pela contratada, sem evidência de
acompanhamento pela D3IL.
E-mail COAO, de 01/06/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP\D3IL
Apresentar razões e justificativas pela fragilidade apresentada no
acompanhamento dos Relatórios de Ocorrências lavrados pela
contratada.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A D3IL encaminhou os Relatórios de Ronda dos vigilantes demonstrando as ocorrências detectadas nos períodos
verificados nos Relatórios de Ocorrência.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com o aperfeiçoamento da gestão do contrato.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo para organização da documentação a ser enviada para a Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

008/11

Data do Relatório de Auditoria

01/06/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.6 - Instrumentos de gestão contratual não utilizados pelo gestor do contrato.

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 01/06/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP\D3IL

1 -Apresentar razões e justificativas pela não utilização da Planilha de
Acompanhamento da Execução dos Serviços, do Relatório de
Ocorrência e do Relatório de Avaliação do Contrato.
2 -Planilha de Acompanhamento da Execução dos Serviços, Relatório
de Ocorrência e Relatório de Avaliação do Contrato, referente ao
acompanhamento da gestão do contrato de prestação de serviços de
segurança e vigilância patrimonial no período de setembro/2010 a
fevereiro/20011.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Infraestrutura e Logística encaminhou Relatório de Administração de Contratos para os períodos de
2010 e 2011.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com o aperfeiçoamento da gestão do contrato.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo para a organização da documentação a ser enviada para a Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/10

Data do Relatório de Auditoria

30/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.4 - Produtos do contrato - Levantamento de Gaps/Relatório de Gaps
Analysis/Diagnóstico de maturidade
E-mail CGAU, de 31/08/2010.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Apresentar a esta Auditoria os produtos Levantamento de Gaps,
Relatório de Gap Analysis e Diagnóstico do nível de maturidade.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Apresentação do Termo de Aceite do Gap Analysis (Termo_Aceite_Modulo_Gap_Analysis_Fase3_Produto1.pdf;) e
do Relatório Operacional de Riscos extraído do aplicativo Módulo Risk Manager (e-mail CGSI 30/03/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Certificação da entrega de produtos contratados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Comprovação das ações do gestor diante da recomendação da Auditoria.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/10

Data do Relatório de Auditoria

30/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.6 - Produtos do contrato - Procedimentos operacionais do SGSI

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Informar a revisão/validação das normas e procedimentos operacionais,
constantes do Manual de Segurança de Informações, conforme
cronograma encaminhado.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações e estabelecimento do processo de
revisão/validação das normas constantes do referido Manual.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Documentação e divulgação à toda a Organização.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
405

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/10

Data do Relatório de Auditoria

30/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.7 - Produtos do contrato - Treinamentos e Conscientização

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Informar o cumprimento dos programas de treinamentos e
conscientização, conforme cronograma encaminhado.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Apresentação da documentação que demonstra a Contextualização do Programa de Conscientização em Segurança da
Informação (e-mail CGSI de 30/03/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Certificação do cumprimento dos itens previstos em contrato, pela apresentação do cronograma.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Amplo conhecimento das fases do plano de conscientização.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/10

Data do Relatório de Auditoria

30/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.8 - Cronograma X Prazo contratual

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Informar a esta Auditoria a formalização de alterações no cronograma
do projeto/contrato.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Apresentação da formalização das alterações do cronograma evidenciadas pela seguinte documentação digitalizada (email CGSI de 30/03/2011): SGSI_Cronograma_Contrato_Original_e_Prorrogacoes.;
Memo_CGSI_014_2011_DESU_assinado; e
Parecer_Memo_COJU_2011124_CP2008037201_Solucao_Integrada_Pre_Certificacao_CPRJ.
Síntese dos resultados obtidos
Certificação do acompanhamento das fases contratuais frente ao prazo do contrato.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Comprovação das ações do gestor diante da recomendação da Auditoria.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/10

Data do Relatório de Auditoria

30/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Instalação das Licenças - Documentação

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
1. Evidenciar, em conjunto, os documentos relativos ao processo de
instalação das licenças adquiridas conforme AF's - 01.0214.2008,
01.0071.2009 e 01.0186.2009 - conforme solicitado abaixo:
- Termo de Aceite (Contrato item 3.14), Relação dos Produtos
adquiridos pela Dataprev emitido pela B2BR e Carta da B2BR
informando o Código Identificador do Cliente (Contrato item 2.5.2);
- Planejamento para Homologação de Licenças Oracle DATAPREV
(Contrato itens 3.9 e 3.9.1);
- Homologação de Licenças de SGBDr Oracle DATAPREV-NMG
(Contrato item 3.10); e
- Atividades de Setup Executadas DATAPREV no que se refere a
aplicação da atualização e testes das demais licenças adquiridas
(Contrato item 3.10);

2. Apresentar documento ou orientações sobre o registro e uso de
licenças (Contrato item 3.11).
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foram estabelecidos os procedimentos necessários para homologação da instalação das licenças de todos os produtos
fornecidos, mesmo procedimento adotado para as licenças, dos mesmos produtos, fornecidas por meio dos Contratos
nº 01.0214.2008,01.0071.2009 e 01.0186.2009 (e-mail CGAD de 21/01/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Certificação do cumprimento de itens previstos em contrato.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Comprovação das ações do gestor diante da recomendação da Auditoria.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/10

Data do Relatório de Auditoria

30/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.3 - Acompanhamento do Suporte Técnico Demandado

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT

Evidenciar individualmente os registros de cada atendimento de suporte
técnico realizado no período da contratação e que serviram de base para
elaboração do documento
SRManegementReports_01052008_a_13042010.csv de forma a
demonstrar a data e hora tanto de abertura quanto da conclusão do
chamado.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi evidenciado na reunião realizada em 19/01/2011 entre a Auditoria e a CGAD/COAR que o monitoramento das
solicitações de suporte é realizado diretamente na ferramenta denominada “Metalink”, canal formal, disponibilizado
pela Oracle, para tratamento de todas as solicitações. A ferramenta “Metalink” disponibiliza todo o histórico de uma
solicitação, tais como, responsável pela abertura, descrição da demanda, cadeia de ações (atualizações) e prioridade
subsidiando a elaboração de arquivos tipo CSV. Além de ter suas funcionalidades mantidas em constante evolução,
trata de forma integrada todas as solicitações de suporte, possibilitando uma monitoração eficiente de todos as
solicitações em andamento, disponibilizando ainda opções de relatórios gerenciais customizados das atividades em
curso. (E-mail CGAD de 19/01/2011)
Síntese dos resultados obtidos
Certificação do cumprimento do item previsto em contrato.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Comprovação das ações do gestor diante da recomendação da Auditoria.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/10

Data do Relatório de Auditoria

30/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

05.6 - Planilha de Acompanhamento referente ao Total de Horas Demandadas

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGAD
Evidenciar a atualização, na Planilha de Acompanhamento da
Execução, das horas de suporte demandadas para todas as ordens de
serviços emitidas no período avaliado.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A CGAD encaminhou a revisão Planilha de Acompanhamento da Execução em 17/12/2010 complementando as
informações sobre a revisão e atualização da referida Planilha em 21/01/2011 (E-mail CGAD de 21/01/2011)
Síntese dos resultados obtidos
Certificação de adequado acompanhamento da execução contratual.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Comprovação das ações do gestor diante da recomendação da Auditoria.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/10

Data do Relatório de Auditoria

30/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

05.8 - Ordem de Serviço - Delegação Formal

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI
Formalizar, conforme normas internas, a delegação formal relativa ao
acompanhamento do contrato considerando também os responsáveis
pelo registro, aprovação e aceite de Ordens de Serviços.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi adotado procedimento para que a aprovação das ordens de serviço seja realizada por pessoa formalmente
designada para a tarefa. Este procedimento foi automatizado pelo aplicativo Protheus , pois toda e qualquer
aprovação da medição é realizada pelo gestor do contrato, por meio do sistema (e-mail CGAD de 20/04/2011).
Síntese dos resultados obtidos
O processo de medição foi automatizado pela ferramenta PROTHEUS.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Comprovação das ações do gestor diante da recomendação da Auditoria.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/11

Data do Relatório de Auditoria

12/05/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Ausência de cópia da publicação do instrumento contratual no Diário
Oficial da União
E-mail da COAO em 12/05/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

URAM - Unidade Regional do Amazonas
Apresentar as razões e justificativas para a ausência de cópia da
publicação no Diário Oficial da Uniãodo instrumento contratual.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URAM encaminhou cópia da publicação.
Síntese dos resultados obtidos
Foi atendida a solicitação da Auditoria quanto ao formalismo de processos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O fator foi positivo e estamos atentando para os critérios previstos na Norma, para que os processos estejam de
acordo com a Norma de Movimentação de Processos Administrativos
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/11

Data do Relatório de Auditoria

12/05/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Arquivamento sem observância do limite de páginas

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 12/05/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Apresentar razões e justificativas para a inobservância do previsto na
N/PO/005/00.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
As justificativas foram apresentadas e as orientações repassadas aos responsáveis pelos processos.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do controle interno com a adequada instrução dos processos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato pela Auditoria Interna da fragilidade apresentada no processo de gestão de compras.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/11

Data do Relatório de Auditoria

12/05/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Falhas na forma de arquivamento do processo

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 12/05/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

URPR - Unidade Regional do Paraná
Corrigir as falhas do arquivamento do processo.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPR em 17/06/2011, informou as providências adotadas para sanar as falhas apresentadas.
Síntese dos resultados obtidos
Mesmo após as providencias adotadas, implementamos melhorias dos procedimentos com os processos:
Implantado pré-auditagem trimestral em todos os processos, em cada documento, cada numeração através do
termo responsabilidade de verificação com assinatura do responsável pela análise.
Implantado o formulário de chek list para abertura de processos em toda sua fase.
Implantado nova rotina do fluxo interno de processos garantindo o controle com segurança dos processos
Implantado nova forma de arquivamento, por nome e quantidade de volumes dos processos
Readequado o arquivo dos processos com maior segurança.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Positiva, os processos estão sendo administrados com mais critérios, cuidados e segurança.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/11

Data do Relatório de Auditoria

12/05/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Ausência de avaliação da qualidade do serviço.

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 12/05/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

-Apresentar os modelos de relatórios para o acompanhamento,
fiscalização e avaliação do serviço (Anexos I, II, III e IV do Termo de
Referência)
-Efetuar os controles referentes à gestão contratual em todos os
contratos vigentes da Unidade, independentemente da implantação do
Protheus.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URAM apresentou documentação com os modelos de Relatório e do controle dos contratos.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do processo de gestão de contratos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a inserção das informações diretamente no sistema integrado de gestão, que se encontra na
fase de implantação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/11

Data do Relatório de Auditoria

12/05/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Ausência de acompanhamento do Inquérito Policial

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 12/05/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
A Unidade Regional deve solicitar suporte à área jurídica da Dataprev,
para que sejam avaliadas as possiveis implicações legais para a
Empresa, diante do inquérito policial.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URAM encaminhou documento solicitando orientação da Coordenação Jurídica sobre a questão apresentada pela
Auditoria.
Síntese dos resultados obtidos
Suporte do órgão competente para resolver as questões que extrapolem a alçada da Unidade Regional.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Interação entre a área jurídica da empresa e a Unidade Regional, contribuindo para a resolução de pendências
inerentes ao processo de contratação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

009/11

Data do Relatório de Auditoria

12/05/2011

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Uso de formulário indevido para o registro de ocorrências.

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 12/05/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

URPR - Unidade Regional do Paraná
-Apresentar razões e justificativas para o registro das ocorrências em
formulário em desacordo com o modelo estabelecido.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Correspondência da URPR em 17/06/2011 apresentando justificativas e informando as alterações no formulário.
Síntese dos resultados obtidos
Mesmo após as providencias adotadas, implementamos melhorias dos procedimentos com os processos:
Implantado pré-auditagem trimestral em todos os processos, em cada documento, cada numeração através do
termo responsabilidade de verificação com assinatura do responsável pela análise.
Implantado o formulário de chek list para abertura de processos em toda sua fase.
Implantado nova rotina do fluxo interno de processos garantindo o controle com segurança dos processos
Implantado nova forma de arquivamento, por nome e quantidade de volumes dos processos
Readequado o arquivo dos processos com maior segurança.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Positiva, os processos estão sendo administrados com mais critérios, cuidados e segurança.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

14.5 - Nomenclatura dos usercodes

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMG
Atualizar usercodes conforme nomenclatura prevista.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Adequação da nomenclatura dos usercodes ativos e exclusão de usercodes inativos.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento das ações de segurança em TI.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal decorrente da necessidade re-análise da configuração do usercodes UDTECMG, e da dependência
técnica a outro setor para proceder aos ajustes requeridos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

15.3 - Check list

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Atualizar e implementar o check list para os objetos apropriados.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implementação dos check lists para os sistemas.
Síntese dos resultados obtidos
Aprimoramento do processo de atendimento ao cliente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Padronização dos procedimentos, faciltando o trabalho técnico.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

15.5 - Classificação dos chamados

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Buscar junto às áreas responsável da Empresa a atualização da tabela
'Problemas' na base Sart, relacionando-as adequadamente com seus
objetos.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foram definidos os tipos de problemas para todos os objetos existentes na base do sistema SART sendo obrigatório o
preenchimento do campo Problema no referido sistema. Além disso, foi solicitada a correção no aplicativo SART
relativo à inconsistência que gerou erro no registro de 3% dos chamados na base de dados (e-mail SUAT de
31/03/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Aprimoramento do processo de atendimento dos chamados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A atualização das tabelas permitiu o atendimento e a pesquisa de forma padronizada.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

15.6 - Acompanhamento dos chamados

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Adequar o Sart para geração de informações necessárias às atividades
de controle e acompanhamento dos chamados, de forma a aperfeiçoar o
controle sobre os chamados desde o seu início até o seu encerramento.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foram encaminhados pelo e-mail COAT/SUAT, de 27/06/2011, para certificação pela Auditoria, diferentes
relatórios, gerenciais ou pontuais, adotados pela Central de Serviços, entre eles:
1 - Relatório gerencial para as Unidades Regionais. Relatório sobre o atendimento realizado ao longo de um
determinado mês para uma Unidade Regional específica, gerado e encaminhado individualmente para cada uma das
27 UR. Anexo: manual dos indicadores e um exemplo de relatório.
2 - Atividades diárias. Atividades ligadas a qualidade do processo que devem ser realizadas continuamente. Anexo.
Descrição das atividades e exemplo de relatório quinzenal.
3 - Exemplos de relatórios pontuais. Relatórios que podem ser tirados a qualquer momento para efetuar a
administração pontual do processo.
3.1 Chamados pendentes por equipe (MTE).
3.2 Chamados pendentes a mais de 48 hs. "
Síntese dos resultados obtidos
Aprimoramento do processo de acompanhamento e controle dos chamados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Os relatórios disponíveis permitem o acompanhamento dos chamados, facilitando o uso pelos usuários.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

15.7 - Preenchimento de campos do Sart

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Adequar a base Sart, ao prescrito na OT 01 para abertura de chamados,
ajustando a condição de "Reclamação" ao campo de registro adequado.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Não foi necessário o ajuste da aplicação, uma vez que "O chamado registrado através da opção ‘Reclamação’,
atualiza o campo “Forma de Atendimento” e não o campo “Ação”, como informado anteriormente." (e-mail SUAT de
28/06/2011).
Síntese dos resultados obtidos
O controle necessário está sendo realizado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Os esclarecimentos sobre a forma de registro no sistema dos chamados facilitaram a classificação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

16.2 - Registro de soluções

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Apresentar solução para registro de soluções dos incidentes e problemas
quer seja implementando adequação no Sart ou por ferramenta própria.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O conceito de requisição e incidente já foiimplementado. (e-mail COAT/SUAT de 25/03/2011).
Síntese dos resultados obtidos
As informações já estão sendo registradas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A existência de campo específico para o registro, permitiu a rápida adoção da solução.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

16.4 - Serviços de rede e comunicação

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Buscar junto à área responsável da Empresa, procedimentos atualizados
a serem obedecidos para provimento de serviços de rede e comunicação
de dados.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi encaminhado para conhecimento o fluxo, revisado e atualizado, referente à solicitação de circuito temporário. (email COSA/SUAT de 30/12/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria nos procedimentos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Após a formalização dos procedimento e fluxos a implantação foi rápida.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

17.1 - Requisições de serviço e incidentes

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Implementar solução no sistema Sart que classifique os chamados em
"Requisições de Serviço" ou "Incidentes".

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O conceito de requisição e incidente já foi implementado. (e-mail COAT/SUAT de 25/03/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Implementação já realizada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O fato de já existir campo específico para a classificação do chamado permitiu a rápida adoção do procedimento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/10

Data do Relatório de Auditoria

30/07/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Mídias e licenças do Switch

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 30/07/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEPI

1 - Informar de que forma foram instalados os softwares previstos em
Termo de Referência;
2 - Informar as providências para guarda de mídia que possibilite o
restabelecimento de ambiente operacional.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O DEPI apresentou as seguintes informações em e-mail CGAD de 21/01/2011:
"1)Cumpre esclarecer que este tipo de Software vem previamente instalado, desta forma, optamos por aferir se a
versão instalada está no último nível liberado pelo fabricante. Caso a versão do Software não seja a mais recente, é
acessado o site do fabricante para download da nova versão, e em seguida procedermos a atualização do
equipamento.
2)Passamos a adotar o seguinte procedimento visando garantir a recuperação imediata em caso de falhas, que
necessitem da reinstalação dos softwares: São geradas duas mídias do Software com a versão mais atualizada, uma
das mídias é enviada para guarda do respectivo CP e a outra para o Suporte."
Síntese dos resultados obtidos
Formalização do procedimento adotado fortalecendo o controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Comprovação das ações do gestor diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/11

Data do Relatório de Auditoria

01/03/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Certificação dos atos de admissão e desligamento.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 01/03/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URDF
Recomendamos a Unidade Regional do Distrito Federal –URDF
encaminhar as cópias das Fichas de Registro dos Empregados admitidos
em janeiro/2011 de matricula 343.218 e 343.207.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Recebimento das Fichas de Registro dos Empregados admitidos em janeiro/2011 com matriculas 343.218 e 343.307
via SIPPIS.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da gestão do processo de pessoas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

As rotinas de elaboração, assinaturas e conclusão das Fichas de Registro dos Empregados admitidos, dependem de
ações de vários departamentos/setores, o que exige consumo de tempo até o encaminhamento de documentação à
DIRC.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

012/01

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2001

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Atendimento do Sistema ao Processo

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO, de 06/07/2001.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU

Rever as necessidades de informação para adequada gestão do processo,
promovendo revisão das bases de dados que compõem o "Sistema de
Compras", analisando a oportunidade da implementação de ajustes ou a
adoção de uma ferramenta integrada que possibilite o saneamento dos
problemas apontados.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Desde 03/01/2011 todos os sistemas de gestão administrativa foram integrados.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A busca de um sistema que atendesse as necessidades e expectativas da organização demandaram as diversas
tentativas de solução, que só puderam ser atendidas em sua plenitude a partir de 03/01/2011 com implantação do
Protheus (ERP).
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

012/01

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2001

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Relacionamento com os demais sistemas de gestão

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO, de 06/07/2001.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU

1 -Rever as bases de dados que compõem o "Sistema de Compras", e as
necessidades de interrelacionamento entre estas bases e demais
sistemas administrativos promovendo a adequada integração.
2 -Conhecer soluções para a integração de sistemas, porventura já em
andamento no âmbito da Diretoria de Administração e Finanças -DAF, e
analisar a oportunidade da implementação imediata de ajustes nas
bases hoje existentes, que possibilitem o saneamento dos problemas
apontados pela Auditoria.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento de Suprimentos informou: "Não só a integração dos sistemas (aplicativos), do DESU, estão
integrados, como os demais sistemas, no âmbito administrativo da Dataprev, estão totalmente integrados com a
implantação do projeto SIGMA, em 03/01/11.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A busca de um sistema que atendesse as necessidades e expectativas da organização demandaram as diversas
tentativas de solução, que só puderam ser atendidas em sua plenitude a partir de 03/01/2011 com implantação do
Protheus (ERP).
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

012/01

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2001

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Informações oriundas de bases descentralizadas

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO, de 06/07/2001.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU

1 -Rever o critério de manutenção de bases descentralizadas que não
possuam atualização on-line.
2 -Estabelecer os motivos de ocorrência de um grande número de
atualizações em datas muito posteriores a sua ocorrência (inclusão das
AF's) procurando corrigí-los.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento de Suprimentos informou: "Com a implantação do sistema SIGMA em 03/01/11, as atualizações das
informações das bases são realizadas de forma 'on-line'.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A busca de um sistema que atendesse as necessidades e expectativas da organização demandaram as diversas
tentativas de solução, que só puderam ser atendidas em sua plenitude a partir de 03/01/2011 com implantação do
Protheus (ERP).
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

012/01

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2001

Item do Relatório de Auditoria

04.4 - Acompanhamento de fases

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO, de 06/07/2001.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU

1 -Considerar a criação de um grupo de valores pré-determinados de
fases (tarefas) por órgão de tramitação do processo de compras.
2 -Reestruturar os relatórios emitidos por tramitação de RQ impedindo
que informações relativas a outras RQ's constem deste relatório.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento de Suprimentos informou: "Foi implantado junto com o sistema SIGMA em 03/01/11, o módulo de
Acompanhamento de Compras (trâmite) com valores pré-determinados das tarefas
Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A busca de um sistema que atendesse as necessidades e expectativas da organização demandaram as diversas
tentativas de solução, que só puderam ser atendidas em sua plenitude a partir de 03/01/2011 com implantação do
Protheus (ERP).
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/05

Data do Relatório de Auditoria

02/08/2005

Item do Relatório de Auditoria

07.1 - Utilização de Software no Escritório

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 02/08/2005.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URCE
1. Inventariar os softwares instalados nos equipamentos do
Escritório,identificando os necessários para a realização das atividades;
2. Buscar imediatamente orientação formal do DEST.O/DISP.O sobre
as medidas para regularização de cópias e documentação de
licenciamento dos softwares instalados no Escritório;
3 -Emitir documento interno formal, estabelecendo restrições para a
duplicação e utilização de software sem licença de uso;

4. Realizar acompanhamento periódico dos softwares instalados nos
equipamentos do Escritório.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi encaminhado e-mail para todo o corpo gerencial da Dataprev Ceará esclarecendo sobre o Uso de softwares não
licenciados, relatando inclusive valores de multas e infrações a que estamos sujeitos. Em muitos dos casos, os
softwares foram desinstalados, em outros foi solicitado a compra de pacotes para suprir as necessidades dos setores.
Definiu-se o período trimestral para acompanhamento dos softwares instalados no escritório (e-mail CORA de
22/11/2007).
Encaminhados para conhecimento os seguintes documentos: levantamento dos softwares instalados e sem licença para
utilização na URCE, o documento "Procedimentos Verificação de softwares sem licença de uso-URCE.pdf" e o email encaminhado para a DSSE solicitando a liberação de licenças de uso para os softwares indispensável para a
URCE. (e-mail URCE de21/01/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento dos controles sobre os softwares utilizados nas estações de trabalho.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Padronização das aplicações locais, definição das aplicações básicas que deverão estar instaladas nas estações
independente do setor a qual a mesma está alocada.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/10

Data do Relatório de Auditoria

30/07/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.5 - Cotejamento na quantidade de softwares adquiridos e instalados

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 30/07/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEPI
Certificar e informar a Auditoria se todos os itens adquiridos foram
instalados e identificar o motivo das divergências encontradas.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O DEPI apresentou o resultado da certificação demonstrando que todas as licenças adquiridas do software de backup
foram instaladas (E-mail CGAD de 20/04/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Certificação da efetividade contratual.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/11

Data do Relatório de Auditoria

15/07/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Servidores em produção do RackDF31

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/07/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPDF
Cadastrar na ferramenta Console NG as funcionalidades dos servidores
UXDFL010, UXDFL011 e UXDFL091

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O CPDF providenciou a atualização das funcionalidades indicando que alguns servidores avaliados possuem
funcionalidades cadastradas nas máquinas virtuais hospedadas no servidor virtualizador objeto do aponte (E-mail
CGAD de 20/07/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Revisão/execução dos procedimentos indicados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/11

Data do Relatório de Auditoria

15/07/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - Servidores em produção do RackDF32.

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/07/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPDF
Cadastrar na ferramenta Console NG as funcionalidades dos servidores
WWW626, WWW627, UXDFL058, UXDFL059, UXDFL715,
WTDFL012, WTDFL705, WTDFL706

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O CPDF providenciou a atualização das funcionalidades indicando que alguns servidores avaliados possuem
funcionalidades cadastradas nas máquinas virtuais hospedadas no servidor virtualizador objeto do aponte (E-mail
CGAD de 20/07/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Revisão/execução dos procedimentos indicados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

016/10

Data do Relatório de Auditoria

19/04/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Provisão para Participação de Empregados (2167-01)

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 22/04/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE

Recomendamos ao Departamento de Administração de Pessoas –DEPE,
informar quais as providências que estão sendo tomadas para que a
DATAPREV regularize os valores que estão contabilmente pendentes
de pagamentos, e, caso haja necessidade de ajustes, que sejam
informados à Divisão de Registros Contábeis –DIRE, para que se
procedam os ajustes contábeis necessários.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O DEPE ratifica, via email, seu posicionamento de que à medida em que os ex-empregados apresentam-se para
receber as parcelas que lhes são devidas, o saldo dessa conta vai sofrendo alteração.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com o pagamento de obrigações trabalhistas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Eventuais mudanças de endereços dos ex-empregados aliado ao valor pouco significativo que têm a receber
dificultam a eliminação total do saldo da conta.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

016/10

Data do Relatório de Auditoria

19/04/2010

Item do Relatório de Auditoria

07.1 - Multas sobre Tributos (6301-01)

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 22/04/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ

Recomendamos a Coordenação Geral de Consultoria Jurídica - CGCJ
informar a esta Auditoria o andamento do processo de compras (CP
2005.0055.23 e Contrato 23.0031.2006) com a ENGEREDE
Engenharia e Representação Ltda.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A DATAPREV está diligenciando para ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que a empresa ENGEREDEEngenharia e Representação Ltda não adimpliu as multas aplicadas.
Síntese dos resultados obtidos
Aplicação da sanção ao fornecedor e estabelecimento de procedimentos administrativos para cobrança do débito.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A aplicação da sanção foi retardada em razão de recursos administrativos utilizados pela empresa fornecedora.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

016/10

Data do Relatório de Auditoria

16/04/2010

Item do Relatório de Auditoria

07.2 - Multas sobre Tributos (6301-01)

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 22/04/2010

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URBA

Recomendamos a Unidade Regional da Bahia -URBA informar a
Divisão de Execução Financeira -DIEF os valores de recolhimentos dos
Tributos, bem como a incidência de juros e multa para que sejam
abatidos do pagamento ao fornecedor, quando couber.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Dataprev foi reembolsada no valor de R$ 103,03.
Síntese dos resultados obtidos
Reembolso da multa à Dataprev.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato de fragilidade pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

19/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Restrições para o Gerenciamento de Acesso

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 19/12/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE
DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIPA
1. Formalizar demanda e homologar alteração do aplicativo de forma a
possibilitar: o controle dos usuários com permissão de acesso ao
Sistema GRH; manter o histórico dos acessos permitidos aos usuários e
dos responsáveis pelo seu cadastramento, de forma a possibilitar o seu
rastreamento;
2. Formalizar demanda e homologar a redefinição de campos das
estruturas de controle do acesso com tamanhos adequados, de forma a
possibilitar os cadastramentos das informações de forma completa;
3. Revisar periodicamente os acessos disponibilizados, de forma a não
permitir a existência de:
usuário cadastrado sem a utilização da matrícula como código de
acesso; usuários em duplicidade; usuários com cadastramento
incompleto, impossibilitando a sua identificação; usuários com
permissão indevida.

4. Cadastrar corretamente as informações dos usuários do Sistema
GRH, de forma a possibilitar a sua identificação.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implantação do sistema SGPe - Sistema de Gestão de Pessoas em substituição ao sistema GRH. O controle de acesso
no SGPe é efetuado pelo LDAP e os usuários são agrupados em perfis, conforme funcionalidade que os mesmos
devem e podem ter acesso (E-mail DEPE de 17/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo por substituição de sistema automatizado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para definição entre o desenvolvimento interno ou aquisição de nova aplicação. Além do tempo
necessário para após decisão de desenvolver e implantar a nova ferramenta.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

19/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Falta de Log de Transações Realizadas

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 19/12/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE

Solicitar formalmente, acompanhar e certificar o atendimento das
seguintes funcionalidades, essenciais para o controle pela DIAP:
a) Identificar as telas que não estão sendo armazenadas nas
informações na estrutura do MOVDIA;
b) Incluir no MOVDIA as informações das telas e informações de
atualização do pagamento que não estão sendo atualmente armazenadas
nesta estrutura;
c) Desenvolver rotina que possibilite a consulta as informações do
MOVDIA;
d) Disponibilizar as informações do MOVDIA por período maior, de
forma a possibilitar consultas posteriores.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implantação do sistema SGPe - Sistema de Gestão de Pessoas em substituição ao sistema GRH. Todas as transações
de inclusão, alteração ou exclusão no SGPe são gravadas no arquivo de log (E-mail DEPE de 17/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo por substituição de sistema automatizado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para definição entre o desenvolvimento interno ou aquisição de nova aplicação. Além do tempo
necessário para após decisão de desenvolver e implantar a nova ferramenta.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

19/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Falta de Histórico para Recuperação de Dados e Valores

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 19/12/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE
Solicitar formalmente, acompanhar e certificar a disponibilidade do
histórico das informações do cadastro e de histórico das transações
especificadas.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implantação do sistema SGPe - Sistema de Gestão de Pessoas em substituição ao sistema GRH. A maioria das tabelas
no SGPe guardam o histórico das informações e nele baseiam-se o reprocessamento e o processamento retroativo da
folha de pagamento (E-mail DEPE de 17/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo por substituição de sistema automatizado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para definição entre o desenvolvimento interno ou aquisição de nova aplicação. Além do tempo
necessário para após decisão de desenvolver e implantar a nova ferramenta.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

19/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

04.2 - Dados Incorretos de Empregados no Cadastro de Pessoal - HAP42

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 19/12/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIRC
1. Analisar em conjunto com a DIIC as falhas de cadastramentos
detectadas;
2. Definir as alterações a serem implementadas na entrada de dados para
as telas que atualizam o cadastro;
3. Atualizar o cadastro corrigindo as falhas detectadas.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O tratamento de inconsistências das informações cadastrais foi realizado no processo de migração das bases de dados
do GRH para o sistema SGPe - Sistema de Gestão de Pessoas. (E-mail DEPE de 17/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo por substituição de sistema automatizado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para definição entre o desenvolvimento interno ou aquisição de nova aplicação. Além do tempo
necessário para após decisão de desenvolver e implantar a nova ferramenta.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

19/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

04.3 - Dados Incorretos de Pensionistas no Cadastro - HAP10

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 19/12/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIPA
1. Analisar em conjunto com a DIIC as falhas de cadastramento
detectadas;
2. Definir as alterações a serem implementadas na entrada de dados para
as telas que atualizam os dados de pensionistas;
3. Atualizar o cadastro de pensionistas corrigindo as falhas detectadas.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implantação do sistema SGPe - Sistema de Gestão de Pessoas em substituição ao sistema GRH. Implementação no
SGPe de critérios mais rígidos para cadastramento das informações independentemente do vínculo estabelecido com a
Dataprev (E-mail DEPE de 17/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo por substituição de sistema
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para definição entre o desenvolvimento interno ou aquisição de nova aplicação. Além do tempo
necessário para após decisão de desenvolver e implantar a nova ferramenta.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

19/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

04.4 - Falta de Conformidade da Tabela de Cargos - HAP 31 com os Cargos em
Vigor
E-mail COAS, de 19/12/2006.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIRC
1 - Verificar as causas do apontado, informar a esta Auditoria e
providenciar regularização.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implantação do sistema SGPe - Sistema de Gestão de Pessoas em substituição ao sistema GRH. Foram criadas no
SGPe tabelas específicas para os cargos e funções (E-mail DEPE de 17/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo por substituição de sistema automatizado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para definição entre o desenvolvimento interno ou aquisição de nova aplicação. Além do tempo
necessário para após decisão de desenvolver e implantar a nova ferramenta.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

022/06

Data do Relatório de Auditoria

24/05/2006

Item do Relatório de Auditoria

1137.1 - Depósitos Judiciais

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/05/02006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ\COJC
-Recomendamos à Coordenação de Orientação Jurídica e de
Contencioso -COJC:

-agilizar a elaboração do documento que normatize os procedimentos a
serem efetuados quando da realização de depósitos trabalhistas;
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A COCJ, mediante edição da norma N/JU/003/00, normatizou os procedimentos a serem efetuados quando da
realização de depósitos trabalhistas.
Síntese dos resultados obtidos
Normatização dos procedimentos relacionados aos depósitos trabalhistas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A normatização dos procedimentos relacionados aos depósitos trabalhistas está contemplada em uma norma mais
ampla, a qual regulamentou a atividade do contencioso jurídico da empresa.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

022/07

Data do Relatório de Auditoria

08/11/2007

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Utilização do Plano de Segurança e Contingência da URSP

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/11/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSP

1 -Replicar em sítio localizado em outro estado a documentação do
Plano de Segurança e Contingência da URSP, para garantir acesso em
caso de emergência;
2 -Definir procedimento que garanta backup em local seguro das
informações e/ou proteção dos dados de cunho operacional da Empresa,
instalados nos equipamentos dos funcionários.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Armazenamento dos arquivos corporativos da URSP em um servidor no CPSP com ambiente adequado, tanto
fisicamente quanto em relação à segurança, contando com rotina de backup diário SP (e-mail URSP de 17/06/2011).
Informado o endereço IP e o respectivo link para acesso ao plano de contingência replicado na URRJ. (e-mail URSP
de 08/09/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Negociado com a URRJ armazenamento em seu site do Plano de Segurança e Contingência da URSP, o qual foi
divulgado a todo o corpo gerencial, propiciando o acesso aos detalhes de procedimentos que deverão ser adotados em
momentos de crise.
Implantado o software Truecript no âmbito da URSP, em todas as estações de trabalho, com a confecção de manual
de operação e capacitação de todos os empregados, visando a padronização do uso e garantindo a confidencialidade
de todas as informações corporativas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O atendimento à solicitação da Auditoria permitiu maior controle de acesso às informações corporativas, garantindo
a segurança e confidencialidade dos dados.
A confecção do Plano de Segurança e Contingência foi executado pelo corpo gerencial de maneira participativa, cuja
metodologia permitiu a reflexão da necessidade de manter a documentação de algumas rotinas essenciais, as quais
deverão ser utilizadas em casos de sinistros ou momentos de crise.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

022/07

Data do Relatório de Auditoria

08/11/2007

Item do Relatório de Auditoria

04.2 - Controle de Acesso lógico ao Grande Porte

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/11/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP

1 - Identificar todos os usercodes alocados à Unidade de São Paulo e os
respectivos gestores;
2 - Atualizar os usercodes ativos adequando-os às mudanças
organizacionais da empresa (nomenclatura de órgãos);
3 - Cancelar/Desativar usercodes não necessários para as atividades da
URSP;
4 - Revisar periodicamente os acesscodes, cancelando matrículas de
empregados transferidos, alocados em outra atividade, aposentados ou
desligados.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A área de sustentação realizou revisão dos direitos de acesso para todos usercodes ativos na Unidade Regional de São
Paulo-URSP (E-mail CGAD de 01/09/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Revisão/adequação dos direitos de acesso.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

022/07

Data do Relatório de Auditoria

08/11/2007

Item do Relatório de Auditoria

07.1 - Sistema de monitoramento eletrônico

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/11/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP
1 - Obter junto à DELG/DIEN as especificações técnicas básicas
necessárias a elaboração de projeto para contratação/manutenção do
sistema de segurança monitorada.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O serviço de instalação e testes do Sistema de monitoramento eletrônico foram concluídos respectivamente em
setembro e novembro/2011 (E-mail CGAD de 28/12/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do processo de controle de acesso físico.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

024/05

Data do Relatório de Auditoria

30/08/2005

Item do Relatório de Auditoria

07.1 - Segurança Contra Incêndio e Outros Sinistros

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 30/08/2005

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\URPR
DATAPREV\PR\SUAT\URPR
1 -Solicitar à DIEN.A as especificações técnicas básicas e elaboração de
um novo projeto de alarme e combate a incêndio.

2 -Dotar o ESPR.P das condições básicas de segurança contra incêndio
conforme norma interna N/LG/005/00.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Instalação do sistema de alarme contra incêndio
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dependência do órgão central para definição dos requisitos técnicos do projeto, e tramite processual inerente a
contratação de serviço nos moldes da lei nª. 8666/63- Lei de licitações e contratos da administração pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

024/11

Data do Relatório de Auditoria

28/04/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Certificação dos atos de admissão e desligamento.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 28/04/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIPA

Recomendamos à Divisão de Pagadoria de Pessoal –DIPA, providenciar
a homologação do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do ex
empregado de matrícula: 221.392, encaminhando cópia para esta
Auditoria, a fim de regularizar a documentação de desligamento.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi encaminhada pelo Departamento de Administração de Pessoas-DEPE, conforme email, a comprovação da
homologação do empregado mat. 221.392.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A manutenção de arquivo de pessoal de forma organizada favoreceu o atendimento da recomendação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

024/11

Data do Relatório de Auditoria

28/04/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Certificação dos atos de admissão e desligamento.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 28/04/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIRC

Recomendamos à Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal DIRC/SVPE providenciar a homologação do Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho do ex empregado de matrícula: 343.064,
encaminhando cópia para esta Auditoria, a fim de regularizar a
documentação de desligamento.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Registro e Cadastro/SVPE encaminhou via SIPPS (protocolo), cópia da RCT Rescisão na Carteira de
Trabalho) 343.064 do ex empregad, cujo desligamento ocorreu em março de 2011.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A manutenção de arquivo de pessoal de forma organizada favoreceu o atendimento da recomendação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

025/08

Data do Relatório de Auditoria

30/12/2008

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - Proposta Comercial

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 31/12/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DRD\CGCC
Atualizar instrumento normativo, definindo mecanismo de
comunicação com as áreas envolvidas na atividade Comercial.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação da norma N/AC/001/02 que apresenta por objetivo atualizar o documento Proposta Comercial (E-mail
CGIM de 08/02/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Definição clara de papéis e maior interação entre as áreas envolvidas na comercialização de sistemas e serviços.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Aprimoramento da gestão.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

025/08

Data do Relatório de Auditoria

30/12/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Templates para área comercial

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 31/12/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DRD\CGCC
Definir os templates considerando os critérios e procedimentos
disseminados pelo TCU e constantes da IN SLTI/MPOG nº 04/08 SLTI.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Evolução do processo comercial auditado com a implantação do sistema SIGECOM que oferece recursos de gestão
dos contratos firmados e do sistema SIGMA que também oferece recursos de eficiência e eficácia para processos
comerciais, tais como aqueles relativos aos custos/preços dos sistemas e serviços, gerenciamento financeiro (e-mail
CGIM de 07/02/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Padronização e aprimoramento da gestão contratual.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Definição de critérios claros emitidos na Instrução Normativa.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

026/07

Data do Relatório de Auditoria

10/10/2007

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Plano de Continuidade do Negócio - Nota de Auditoria

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 10/08/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

1 - Atribuir responsabilidade específica e prazo limite para criação de
um Programa de Contingência e Continuidade dos Negócios,
estabelecido como um processo contínuo, patrocinado e a ser aprovado
pela Diretoria da Empresa;
2 - Atribuir responsabilidades específicas pelo desenvolvimento,
manutenção, teste, atualização e disponibilização do Plano Corporativo
de Contingência e Continuidade e de planos setoriais;
3 - Incluir o planejamento de contingência e continuidade no Plano
Plurianual - PPA/ PMT, com estratégia e recursos definidos e
aprovados, alinhado com o planejamento de capacidade, a arquitetura e
evolução dos sistemas;
4 – Segregar a responsabilidade entre a CGSI e as Diretorias pela
Política de Segurança e pela criação de instrumentos normativos
orientadores sobre contingência aplicáveis às diversas unidades;
5 – Dotar a Coordenação de Segurança de Informação de equipe técnica
capacitada a gerir as diferentes atribuições de coordenação;
6 – Revisar os documentos Política de Segurança e Instrumentos
Normativos da Política, adequando-os à nova estrutura organizacional
da Empresa;
7 – Identificar para inclusão no plano os contratos, faturas, outros
documentos de gestão e dados não estruturados, todos os tipos de
informação crítica a ter sua imagem processada para assegurar
recuperação e garantia de acesso em serviço on-line ou local alternativo;
8 - Incluir a definição de requisitos de contingência e continuidade nos
projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas;
9 – Observar cláusulas contratuais, a participação e aceitação dos
clientes ao Plano de Contingência e Continuidade, onde for apropriado;
10 – Testar resposta a incidentes nos ambientes dos três sites principais,
visando identificar situações prioritárias, a endereçar em um plano
emergencial e nos planos a desenvolver;
11 – Tornar o plano de recuperação acessível on-line, publicado em
rede segura e protegido por senha;
12 – Instituir programa de treinamento em contingência e continuidade.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Síntese da providências adotadas
Publicação da Política (05/09/2011) e do Manual de Segurança da Informação e Comunicações (24/10/2011)
estabelecendo novo contexto normativo em Segurança da Informação e veiculação de comunicação interna no portal
coorporativo da DATAPREV orientando todos os gestores para adequarem seus processos organizacionais às
macrodiretrizes definidas no referido Manual.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Conscientização das áreas para tratamento das ações de segurança de TIC.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

026/10

Data do Relatório de Auditoria

12/07/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Créditos por Cessão de Empregados (1135-02)

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC de 12/07/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE
Recomendamos ao Departamento de Administração de Pessoas – DEPE:
- Manter o acompanhamento dos valores pendentes dos empregados
cedidos adotando as providências formais visando o recebimento dos
valores em aberto, bem como solicitar o retorno do empregado, no caso
de não regularização conforme previsto na norma N/RH/023/04.
- Manter controle das despesas efetuadas com as pessoas anistiadas
solicitando o ressarcimento aos órgãos em que os mesmos estejam
alocados.

- Reconsiderar a necessidade de manter pendente na Divisão de
Execução Financeira - DIEF a Autorização de Pagamento nº
12.851/2006, no valor de R$ 532.830,42, vencida em 26/07/2006, em
favor do Ministério da Previdência Social - MPS.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento de Pessoas - DEPE em resposta informa que realiza a cobrança mensalmente e adota as providências
normatizadas nos casos de inadimplência.
A Dataprev, mediante Ofício PR/449/2010, de 28.09.2010, informa ao TCU quais os empregados cedidos por outros
órgãos que a empresa tem interesse em mantê-los.
De acordo os Ofícios nºs. 50, 51 e 52/CGRH/SPOA/SE/MPS e o Ofício nº53/DIRAD/PREVIC, foi determinado o
retorno de 05 (cinco) empregados à DATAPREV no dia 10/01/2011.
Conforme Termo de Conciliação Administrativa, firmado entre a DATAPREV e o MPS, em 29.12.2010, o ministério
repassará à empresa o valor de R$ 3.535.273,09, resultante do encontro de contas relativo às referidas cessões. Esse
valor foi repassado para a Dataprev no dia 03/02/11, por meio da OR.015/10.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com o ressarcimento de valores pendentes de empregados cedidos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
A mediação da CGU favoreceu o atendimento da recomendação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

027/10

Data do Relatório de Auditoria

06/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

07.3 - Ambiente do site URRS

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 06/08/2010

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

DATAPREV\PR\URRS
DATAPREV\PR\SUAT\URRS
Manter o ambiente computacional com utilização específica ao fim a
que se destina, com identificação visual de "acesso restrito".

Descrição da Recomendação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Segregação do ambiente de TI, com aviso de restrição de acesso.
Síntese dos resultados obtidos
Controle de acesso físico ao ambiente de TI.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Mudança da instalações da URRS para outro prédio favoreceu a adoção da ação recomendada.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

027/10

Data do Relatório de Auditoria

06/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

10.1 - Inobservância dos procedimentos de registro de bens patrimoniais.

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 06/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

DATAPREV\PR\URRS
DATAPREV\PR\SUAT\URRS
Descrição da Recomendação
Verificar e encaminhar a identificação e/ou localização dos bens
extraviados e não inventariados para a Gerência de Serviço de Gestão
Patrimonial -SVGP, visando o registro no Sistema Patrimonial, bem
como tomar as medidas previstas em norma, visando o processo de
alienação/baixa administrativa e a transferência de responsabilidade dos
bens que não venham a ser mais utilizados pela URRS.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Os Termos Individuais de Entrega de Bem - Doação já foram emitidos e as plaquetas retiradas dos bens e coladas aos
respectivos termos. O Termo de Doação e Recebimento de Bens Inservíveis foi assinado pelo Presidente da entidade
beneficiada pela doação. O extrato da doação foi devidamente publicado no Diário Oficial da União.
Síntese dos resultados obtidos
Avaliamos que os resultados obtidos com a alienação do bens não mais utilizados pela Regional atende as orientações
de governo na questão da inclusão digital. Esta função social significativa atende uma parcela da sociedade de
menor poder aquisitivo, oportunizando acesso a inclusão digital bem como a reciclagem do material de
microinformática.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário ao atendimento dos trâmites legais exigidos pela legislação.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
459

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

027/10

Data do Relatório de Auditoria

06/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

11.2 - Documentação incompleta para concessão de benefício

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 06/08/2010

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\URRS
DATAPREV\PR\SUAT\URRS
Apresentar a documentação relacionada ao contrato com as Instituições
de Ensino referentes aos reembolsos dos empregados de matrículas
231.045 e 301.647.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Contratos incorporados nas pastas funcionais conforme preceitua a N/RH/059/02 item 4.5
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato das fragilidades identificadas no processo de gestão de pessoas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

027/10

Data do Relatório de Auditoria

06/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

15.1 - Central de Serviços

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 06/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\URRS
DATAPREV\PR\SUAT\URRS
Estabelecer acompanhamento periódico formal dos atendimentos em
primeiro nível, de forma a mantê-los adequados aos Acordos de Nível
de Serviço firmados com clientes.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Informado que: "1 - No que tange ao ANS, cabe à Central de Serviços..., o item voltado à mensageria nos quesitos
Criação de Contas e Reinicialização de Senhas. 2 - A Central de Serviços trabalha de forma pró-ativa no
acompanhamento de todas as solicitação mas atua com especial atenção nos itens previstos no ANS como
disponibilidade, desempenho e precisão. 3 - A área de Gestão de Desempenho, vinculada à DCS1, monitora
diariamente o andamento dos atendimentos e atua em conjunto com gerentes e técnicos. Semanalmente, como forma
de registro escrito, são encaminhadas à Central de Serviços (ex anexos) as situações pendentes. Nas planilha a Gestão
de Desempenho dá ênfase ao tempo relativo à pendência de cada chamado...". (e-mail URRS de 05/01/2011).
Síntese dos resultados obtidos
A adequação do quadro funcional e a capacitação dos empregados da Central de Serviços, proporcionaram ganhos
significativos com a redução do tempo médio de atendimento refletindo positivamente na satisfação do cliente. Estas
mudanças propiciaram a Unidade Regional da Dataprev-RS, alcançar as metas propostas pela Empresa.
Os apontes da Auditoria vem para ajustar e melhorar os processos internos da Regional.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A implantação da Central de Serviços na Unidade Regional foi recente, sendo necessárias ações gradativas no sentido
de buscar a eficiência no serviço prestado.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

013/02

Data do Relatório de Auditoria

12/11/2002

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Emissão de Faturas com Atraso

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO de 12/11/2002

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
1 -Publicar instrumento normativo que atinja a todos os gestores de
contas, respeitando as peculiaridades operacionais de cada um.

2 -Dar ciência, logo depois do fechamento de cada faturamento mensal,
a cada gestor, à DAF e à Diretoria Colegiada, dos montantes e do perfil
dos serviços que estão sendo faturados relativos a competências em
atraso para que ações oportunas possam ser tomadas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Gestão efetiva sobre as contas a receber mediante implantação do sistema Protheus
Síntese dos resultados obtidos
Implementação de procedimentos para melhoria da gestão comercial e financeira envolvendo diferentes Diretorias.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Busca de um sistema que atendesse as necessidades e expectativas da organização demandaram diversas tentativas de
solução, que só puderam ser assistidas em sua plenitude a partir de 03/01/2011 com a implantação do Protheus
(ERP).
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/02

Data do Relatório de Auditoria

10/05/2002

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Relatório Parametrizado

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 13/05/2002.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU
Estabelecer controles adicionais para melhoria no processo.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento de Suprimentos informou: "Com a implantação do sistema SIGMA em 03/11/11, as atualizações das
informações das bases são realizadas de forma 'on-line'.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A busca de um sistema que atendesse as necessidades e expectativas da organização demandaram as diversas
tentativas de solução, que só puderam ser atendidas em sua plenitude a partir de 03/01/2011 com implantação do
Protheus (ERP).
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/08

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2008

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Backup e Recuperação de Dados

Comunicação Expedida/Data

E-mail COGI, DE 12/01/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ\D1MI

Estabelecer critérios formais de salvas e recuperação, tanto da base de
dados como dos programas-fonte. Os backups deverão ser testados
periodicamente, a fim de garantir o restabelecimento do serviço com a
integridade necessária.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A rotina de backup para os servidores wtrjo098 e rjowtapl098 é executada diariamente incremental e um backup full
semanal conforme cadastrado na console. Para recuperação de backup, o restore está consolidado em virtude de
várias requisições terem sido atendidas com sucesso para ambos os servidores.
Síntese dos resultados obtidos
Garantia de recuperação das informações.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Existência de procedimento padronizado para utilização de backups.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/08

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2008

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Procedimentos Alternativos

Comunicação Expedida/Data

E-mail COGI, de 12/01/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

Estabelecer formalmente um plano de continuidade do negócio, a ser
ativado em caso de falhas, com replicação do Servidor de Auditoria em
ambiente distinto, garantindo a execução das atividades da Auditoria
Interna, em caso de sinistro.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Sistema Informatizado de Auditoria - AUDIN está com solução de continuidade da aplicação do hardware, e a
equipe de sustentação foi treinada para dar o suporte necessário.
Síntese dos resultados obtidos
Garantia de continuidade operacional da aplicação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Capacitação da equipe de sustentação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/08

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2008

Item do Relatório de Auditoria

06.2 - Gerenciamento de Versões

Comunicação Expedida/Data

E-mail COGI, de 12/01/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ\D1MI
Estabelecer critérios formais de controle e gerenciamento de novas
versões do sistema. As mudanças devem incluir procedimentos,
processos, sistemas e parâmetros de serviço.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
As intervenções em ambiente de produção são realizadas mediante elaboração de Requisição de Mudança-RMD, e
processadas conforme a política de mudança em vigor na Diretoria de Infraestrutura de TIC, que pode ser encontrada
no sitio da DIT no endereço http: //www-dit/default.asp?id=90&mnu=90.
O controle e gerenciamento de novas versões dos sistemas é de responsabilidade do gestor do produto e está definido
na PD-DATAPREV na disciplina "Configuração e Mudança", que pode ser encontrado no sitio da DRD no endereço
http://www-pddataprev/visualizar_processo.php?idtarefa=895
Síntese dos resultados obtidos
Confiabilidade no uso adequado das versões disponibilizadas no ambiente de produção.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Existência de procedimentos informatizados para gerência de configuração e mudança.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/09

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2009

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Disseminação da Política

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 22/07/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

Promover, com apoio da CGCO, a internalização da Política de
Segurança.da Informação e Comunicações, se possível, detalhando o
texto legal, tornando-o mais acessível ao corpo funcional, ampliando o
entendimento e o alcance das orientações.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação da Política de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev em 05/09/2011 com veiculação no
portal coorporativo.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Documentação e divulgação à toda Organização.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/09

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2009

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Normativos internos - Situação atual

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 22/07/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
1 - Atualizar os instrumentos normativos em vigor;
2 - Levantar os processos que necessitam de normatização e promover a
elaboração destes normativos.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações (24/10/2011) estabelecendo novo contexto
normativo em Segurança da Informação e veiculação de comunicação interna no portal coorporativo da DATAPREV
orientando todos os gestores para adequarem seus processos organizacionais às macrodiretrizes definidas no referido
Manual.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação. Iniciado o processo de revisão
normativa.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concentração de esforços de todas as áreas da empresa para estabelecimento das normas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/09

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2009

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Normativos internos - Divulgação

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 22/07/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Agregar os normativos, por assunto, facilitando a consulta e o
conhecimento das regras em vigor.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Divulgação de informações e normativos de Segurança da Informação no portal coorporativo da DATAPREV
(DTPnet).
Síntese dos resultados obtidos
Efetivação da consolidação por assunto.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Visualização mais efetiva dos normativos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/09

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2009

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Treinamento e conscientização/comunicação

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 22/07/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

Estabelecer um processo de comunicação das políticas e regras vigentes
na empresa, para todos os empregados, com a obrigatoriedade de
assinatura dos Termos de Compromisso/Conhecimento, contendo
declarações que formalize o conhecimento e a concordância do
funcionário sobre as regras estabelecidas, o uso adequado da
informação e também das penalidades da organização e da lei.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Divulgação de informações e normativos de Segurança da Informação no portal coorporativo da DATAPREV
(DTPnet).
Síntese dos resultados obtidos
Plano de Conscientização definido e implantado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concentração de esforços de todas as áreas da empresa para cumprimento das metas estabelecidas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/09

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2009

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Titularidade da Informação

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 22/07/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

1 - Instituir ações periódicas de sensibilização e conscientização dos
usuários em Segurança da Informação;
2 - Instituir ações de monitoração/controle nas questões mais críticas
que envolvam segurança da informação.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação da Política de Segurança da Informação em 05/09/2011 estabelecendo novo contexto normativo em
Segurança da Informação na DATAPREV.
Síntese dos resultados obtidos
Plano de Conscientização definido e implantado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concentração de esforços de todas as áreas da empresa para cumprimento das metas estabelecidas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/09

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2009

Item do Relatório de Auditoria

04.2 - Uso de notebooks pessoais dentro da organização

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 22/07/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
1 - Disciplinar o uso de equipamentos pessoais no ambiente corporativo;
2 - Inibir o acesso de computadores pessoais à rede corporativa que
somente poderá ocorrer precedido de formalização.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações (24/10/2011) estabelecendo novo contexto
normativo em Segurança da Informação e veiculação de comunicação interna no portal coorporativo da DATAPREV
orientando todos os gestores para adequarem seus processos organizacionais às macrodiretrizes definidas no referido
Manual.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação. Iniciado o processo de revisão
normativa.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concentração de esforços de todas as áreas da empresa para cumprimento das metas estabelecidas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/09

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2009

Item do Relatório de Auditoria

04.3 - Uso de modem externo - 3G e outros

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 22/07/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Fazer cumprir o estabelecido na Portaria Conjunta nº 1, artigo 8º, inciso
IV que veda a instalação de modem ou dispositivo de rede que
interligue a Rede da Previdência Social a outras redes ou à Internet.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Execução de ações para internalização do CACIC versão 2.6 (SR CACIC) conforme prevista na tarefa "07.01.06.02 Instalar Sistema de Gestão de Inventário de Ativos, Suporte Remoto e Controle USB" constante do Plano de Ação
Dataprev 2011.
Síntese dos resultados obtidos
Aprimoramento dos procedimentos de controle.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
473

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/09

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2009

Item do Relatório de Auditoria

04.4 - Uso de portas USB, gravador de CD, DVD etc

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 22/07/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI

1 - Inibir dispositivos de entrada/saída, que somente seriam liberados
por solicitação, com justificativa;
2 - Monitorar as estações de trabalho, via software, de maneira a
controlar e proteger as portas, dando visibilidade sobre todas as
informações copiadas (de/para), ou sobre aquelas consideradas críticas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Execução de ações para internalização do CACIC versão 2.6 (SR CACIC) conforme prevista na tarefa "07.01.06.02 Instalar Sistema de Gestão de Inventário de Ativos, Suporte Remoto e Controle USB" constante do Plano de Ação
Dataprev 2011.
Síntese dos resultados obtidos
Aprimoramento dos procedimentos de controle.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações diante da recomendação da Auditoria Interna.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
474

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/00

Data do Relatório de Auditoria

11/08/2000

Item do Relatório de Auditoria

02.7 - Contingenciamento de Serviços

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS.P, de 22/08/2000

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\COAT
1 -Proceder ao planejamento, testes e documentação da contingência,
descrevendo as responsabilidades e os procedimentos necessários à
continuidade operacional do sistema SART.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implementação do Plano de Segurança e Contingência da UDCE contemplando o sistema SART.
Síntese dos resultados obtidos
Garantia da continuidade do sistema SART
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A edição, no início de 2009, da NT/CGSI No. 015/09, estabelecendo critérios e orientações para a elaboração do
Plano de Segurança e Contingência.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/05

Data do Relatório de Auditoria

02/08/2005

Item do Relatório de Auditoria

06.3 - Padronização para o Cadastramento de Chamado

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 02/08/2005.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\COAT
Definir passo a passo os procedimentos a serem realizados no aplicativo
SART pelos Escritórios.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Encaminhadas as orientações técnicas repassadas para as Centrais de Serviço - OT/001/2009- REGRAS BÁSICAS
PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE SERVIÇOS e OT/002/2009-ABERTURA, REPASSE E
FECHAMENTO DE CHAMADOS. (e-mail COAT, de 30/03/2011).
Síntese dos resultados obtidos
A documentação gerada permitiu a padronização das atividades
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A necessidade de padronizar as atividades de atendimento facilitou a geração e implantação dos documentos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/05

Data do Relatório de Auditoria

02/08/2005

Item do Relatório de Auditoria

06.6 - Cadastramento de Informações nos Campos de Filtro

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 02/08/2005.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\COAT
Rever os critérios de cadastramento e registros existentes para os
campos de Ocorrência, Grupo de Objeto e Objeto.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
As tabelas foram atualizadas e a manutenção vem sendo feita de forma periódica pela COAT. (e-mail SUAT de
25/03/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Aprimoramento do processo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A verificação com as áreas técnicas facilitou a atualização das tabelas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

027/10

Data do Relatório de Auditoria

06/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

15.2 - Gestão sobre chamados repassados pela Central de Serviços

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 06/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

DATAPREV\PR\URRS
DATAPREV\PR\SUAT\URRS
Descrição da Recomendação
Estabelecer acompanhamento periódico formal dos atendimentos
repassados pela Central de Serviços, de forma a manter registros
adequados do andamento dos mesmos e propiciar atendimento em
tempo adequado ao firmado contratualmente com clientes.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implementação de rotina para acompanhamento do andamento dos chamados conforme os passos descritos a seguir.
A Central de Serviços atua no primeiro nível e repassa às áreas de sustentação das Unidades (2º nível) e as de
sustentação à aplicação/desenvolvimento (3º nível) chamados que dependam ou necessitem de:1 - Atendimento
presencial; 2 - Situações não passíveis de solução por telefone ou suporte remoto (atendimento presencial); 3 Situações que vinculem número elevado de demandas numa única localidade e que são de difícil resolução através de
suporte remoto (situação deverá ser avaliada gerencialmente); 4 - Erros de sistema; 5 - Problemas de circuito e; 6Problemas desconhecidos. Ainda com relação a este item, Gestão de Desempenho repassa semanalmente, aos
Gerentes de cada área do 2º nível, planilha contendo os chamados pendentes sob responsabilidade daquela área,
enfatizando também, o tempo de permanência dos mesmos sem solução...".( e-mail URRS de05/01/2011).
Síntese dos resultados obtidos
A adequação do quadro funcional, capacitação dos empregados da Central de Serviços e ajustes no processo interno
de acompanhamento dos chamados atendidos, proporcionaram ganhos significativos com a redução do tempo médio
de atendimento refletindo positivamente na satisfação do cliente. Estas mudanças propiciaram a Unidade Regional da
Dataprev-RS, alcançar as metas propostas pela Empresa.
Os apontes da Auditoria vem para ajustar e melhorar os processos internos da Regional.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

É previsível o tempo necessário de ajustes após a implantação da Central de Serviços, assim a adequação e
capacitação do quadro funcional da área, proporcionou uma redução do tempo médio no atendimento e a satisfação
do cliente, desta maneira as metas da Empresa foram alcançadas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

028/11

Data do Relatório de Auditoria

23/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Não utilização de controles comprobatórios pertinentes à gestão do
Contrato de Conservação e Limpeza da URPE
E-mail COAO, de 23/09/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPE
Adotar os referidos controles contratuais com intuito de atender o
preceituado no art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Encaminhamento de documentação com resposta final sobre as pendências apontadas no acompanhamentos dos
serviços prestados pela contratada Beta Brasil Serviços de Conservação e Limpeza Ltda na URPE.
Síntese dos resultados obtidos
Manutenção dos registros atualizados e disponibilizados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Desconhecimento por parte do fiscal do contrato das suas obrigações.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

029/09

Data do Relatório de Auditoria

21/08/2009

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Valores a Regularizar

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 21/08/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSC

Recomendamos:
-Encaminhar a esta Coordenação de Auditoria Interna posição
atualizada das informações relativas a oprocesso policial que trata da
invasão e roubo de R$ 2.471,83, que ocorreu em outubro de 2007, nas
instalações da Unidade Regional de São Paulo -URSP;
-Orientar a Unidade Regional de Santa Catarina -URSC quanto às
providências a serem adotadas para o prosseguimento do processo
relativo a apuração do valor de R$ 2.245,38, subtraído do Fundo
Rotativo de Caixa Pequena -FRCP em outubro de 2007, tendo em vista
a absolvição da empregada responsável pelos recursos financeiros.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Em 22/07/2011 a SECE enviou por e-mail o memo nº 358/2011, de 13/07/2011, anexando toda a documentação do
processo nº 44123.000003/2011-93, que foi encaminhada ao Departamento de Gestão Contábil, informando que a
Diretoria Executiva na data de 12/07/2011 aprovou a baixa contábil do valor de R$ 2.245,38, que foi furtado do cofre
da Unidade Regional de Santa Catarina em outubro de 2007.
Síntese dos resultados obtidos
Atualização dos registros contábeis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário à tramitação do processo judicial.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

029/09

Data do Relatório de Auditoria

21/08/2009

Item do Relatório de Auditoria

02.5 - Valores a Regularizar

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 21/08/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URGO

Recomendamos à Unidade Regional do Goiás -URGO adotar as
providências para a recuperação do valor de R$ 207,60, proveniente
do adiantamento do 13º salário, que não foi descontado em março de
2009 das rescisões dos contratos de trabalhos dos menores aprendizes
de matrículas nº 501.905 e 501.921.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional Goiás enviou e-mail em 30/03/2011 anexando o memo URGO nº 12/2011, de 30/03/2011,
informando que em 30/03/2011 foi depositado na conta corrente 14366-9, ag. 86-8, o valor de R$ 103,80, referente
ao ressarcimento do valor devido pela jovem aprendiz Adryan Scalia da Silva. O citado valor se refere ao
adiantamento de 13º salário pago a jovem e não descontado em sua RCT, homologada em 31/03/2008.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento dos aspectos legais e normativos vigentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não houve fator positivo/negativo que facilitou ou prejudicou a providência saneadora.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

029/09

Data do Relatório de Auditoria

21/09/2009

Item do Relatório de Auditoria

11.1 - Telefone Celular

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 21/09/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES

Recomendamos ao Departamento de Logística - DELG:
-Instituir mecanismos de controle, junto aos usuários e co-gestores, que
permitam aferir a efetiva gestão sobre todas as etapas dos reembolsos
das ligações particulares, pois a norma interna não está sendo cumprida
na íntegra;
-Substituir na norma N/LG/017/02, a redação que cita o Rio de Janeiro
como administração central, quando o correto é administração da Filial
do Rio de Janeiro.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento de Engenharia e Serviços Gerais - DEES esclarece por meio do memorando nº 005/2011 que a
Norma N/LG/017/03 por si só já institui os mecanismos de controle necessários, permitindo aferir a efetiva gestão
sobre todas as etapas dos reembolsos de despesas de telefonia celular e, ainda, que os empregados autorizados
possuem entendimento suficiente para cumprir as regras estabelecidas na norma.
Informa também que a nova versão da norma contempla as modificações necessárias, de modo a atender as
recomendações, tendo sido excluídas todas as referências que citavam o Rio de Janeiro como Administração Central.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação da Norma às recomendações apresentadas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não identificamos fatores negativos que viessem a prejudicar a adoção das recomendações propostas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

031/09

Data do Relatório de Auditoria

02/12/2009

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Estimativa de Preços

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 11/11/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU

1. Justificar as razões do processo não apresentar 03 propostas na
formação do preço referente ao lote 2;
2. Certificar e justificar os valores apresentados na estimativa de preços,
para os quais foram identificadas divergencias;
3. Solicitar dos fornecedores apresentação de propostas com a
identificação da empresa (timbre, CNPJ, Endereço, Inscrição Estadual
etc).
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O memorando DESU 111/2010 registrou as justificativas e encaminhou documentação comprobatória.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Especificidade e complexidade do objeto contratado, além da dificuldade na obtenção de propostas de preço para
realização de pesquisa de mercado.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

031/11

Data do Relatório de Auditoria

31/08/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Propriedade dos valores dos bens segurados

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 31/08/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DIOP

Efetuar o seguro dos imóveis, considerando o valor de mercado atual
dos bens, podendo ser avaliada a oportunidade da contratação de uma
consultoria técnica especializada, que efetue a avaliação dos imóveis da
empresa, para determinação do valor de mercado destes bens.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A DIOP informou, mediante e-mail de 08/12/2011, que a Dataprev firmou o contrato 01.0033153.2011 para
realização pela CEF dos serviços de avaliação dos imóveis de propriedade da empresa que estão sob regime de
contrato ou alugados, com o objetivo de subsidiar a contratação de seguro de riscos nomeados para recomposição dos
ativos.
Síntese dos resultados obtidos
Os valores dos imóveis estão sendo avaliados propiciando a contratação dentro de valores de mercado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demora na obtenção dos orçamentos para a execução do serviço de avaliação, sob responsabilidade da CEF, e na
obtenção de toda a documentação necessária a execução das avaliações dos imóveis.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Benefício Pecuniário - Reembolso Escolar a maior

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Proceder a devida regularização dos reembolsos realizados a maior aos
empregados matrículas 303.666 e 323.039.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URAM encaminhou os Recibos de Pagamentos, competência setembro 2011, dos empregados matrículas 303.666 e
323.039, demonstrando a devolução dos benefícios pecuniários recebidos a maior.
Síntese dos resultados obtidos
Adoção de procedimentos que evitarão futuros lançamentos indevidos, demonstrando o alinhamento às normas e
diretrizes da Empresa.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Qualidade de Vida - Ausência de Planejamento do PCMSO 2011

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

Requerer do Departamento de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida
– DEQV, documentação formal para execução do PCMSO para o
exercício de 2011, contemplando as ações e cronograma, de forma que
o planejamento, desenvolvimento e consequente finalização, sejam
efetivados dentro do próprio exercício.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Amazonas - URAM encaminhou via email datado do dia 19/10/2011, cópia do memorando nº
062/2011 do dia 28/10/11 da DEQV, com as instruções do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO - 2011, para início dos exames periódicos.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento dos normativos vigentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A estrutura da Unidade regional não dispõe de médico do trabalho, fato este que dificulta o atendimento ao
cronograma estabelecido.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Segurança do Trabalho - Ausência de Brigada de Incêndio

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

Compor o corpo de Brigada de Incêndio da Unidade Regional,
conforme estabelecido em instrumento normativo, com o objetivo de
mitigar os riscos envolvidos, atendendo aos requisitos e quantitativos
requeridos.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Amazonas - URAM informa por meio de email datado de 09/12/11, que 03 (três) empregados
participaram do curso de Brigada de Incêndio, no período de 17 a 21/10/2011, no Corpo de Bombeiros do Estado do
Amazonas e passam a executar as atividades de brigadistas na Unidade.
Síntese dos resultados obtidos
Atendimento às exigências normativas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Viagens a Serviço - Utilização de Veículo próprio

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

Cumprir o estabelecido na Norma e fazer constar na PCDP de Nº
000.949/10 do empregado de matrícula Nº 303.674, as justificativas e
comprovações necessárias estabelecidas no referido normativo com
relação a utilização de veículo próprio.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Amazonas - URAM justificou a utilização de veículo próprio no campo de Histórico da
viagem na PCDP 949/10 no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, visto que a viagem em questão foi
do ano de 2010.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento dos normativos vigentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A utilização do sistema SCDP, veio a facilitar a formalização das rotinas.
A inexistência de um setor ou mecanismo no sistema que emita críticas ou alertas, dificulta a gestão da prestação de
contas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.3 - Viagens a serviço - Recebimento de adicional/Nº da OS.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

Fazer constar nas PCDPs de Nºs 004134/10, 005359/10, 000420/11 e
003101/11 do empregado de matrícula 323.039, os números das Ordens
de Serviços referentes ao atendimento ao cliente, bem como justificar a
utilização de táxi como meio de transporte nas PCDP 000420/11 e
003101/11.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Amazonas - URAM inseriu nas PCDPs 4134/2010 e 5359/2010 os números das Ordens de
Serviços que originaram a viagem, de acordo com o estabelecido em Normativo. Já nas PCDPs 420/11 e 3101/11,
justificou a utilização de táxi, bem como utilização de meio de transporte sem ônus, e recebimento do adicional de
deslocamento.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento dos normativos vigentes..
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A atipicidade da região, onde os táxis trabalham com mais de um passageiro por veículo (lotada) sem a emissão de
recibo, resulta na dificuldade da forma de acompanhamento da norma de viagens.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.4 - Viagens a serviço - Adicional de deslocamento/Diárias.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

Rever as Prestações de Contas de Diárias e de Passagens - PCDPs de
nºs 004645/10, 005531/10 e 1988/11 do empregado de matrícula
292.796, com relação aos comprovantes de passagens anexados, bem
como justificar a utilização de táxi como meio de transporte na PCDP
004645/10.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Amazonas - URAM fez constar nas PCDPs Nºs 4645/10, 5531/10 e 1988/11 os anexos de
bilhete de passagens e a utilização de táxi como meio de transporte.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento dos normativos vigentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Logística atípica da região que resulta na dificuldade da forma de acompanhamento da norma de viagens.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.5 - Viagens a serviço - Comprovante despesa com transporte.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Anexar os comprovantes de despesas com transporte na Prestação de
Contas de Diárias e de Passagens - PCDP de nº 005.094/10 do
empregado de matrícula Nº 242.802, conforme estabelecido na Norma.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Amazonas - URAM anexou o bilhete de passagem utilizado por meio de transporte fluvial na
PCDP 5094/10, que é o comprovante exigido em normativo.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento dos normativos vigentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Logística atípica que resulta na dificuldade da forma de acompanhamento da norma de viagens.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.6 - Locação de Veículo - Pagamentos efetuados a maior ao prestador do
serviço.
E-mail COAO, de 03/10/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

1 -Efetuar os descontos das faturas do fornecedor e quanto a questão do
pagamento pela quilometragem efetivamente utilizada, deve cobrar a
manifestação da COJU para orientar as providencias que deverão ser
adotadas para a resolução da situação.
2 -Apresentar razões e justificativas para a falha ocorrida.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URAM encaminhou, por intermédio do Memorando nº 118/2011, o Parecer COJU nº 237/2001 o qual conclui em
seu Item III " ...o contrato estabelece cobrança sob a forma de franquia e que devem ser devolvidos pelo fornecedor
apenas os valores cobrados a título de horas-extras e pernoites que não foram efetivamente realizados". A UR
apresentou as justificativas para a falha ocorrida no acompanhamento do contrato, informando que ocorreu falta de
acompanhamento pelo fiscal do contrato e que, após o ocorrido a URAM está tomando providências para que tais
fatos não voltem a ocorrer.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com o aperfeiçoamento da gestão contratual e ressarcimento de valor pelo
fornecedor.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Melhor aproveitamento dos recursos da Unidade Regional.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.8 - Locação de Veículo - Planejamento sobreavaliado da quilometragem para
a prestação de serviço de transporte
E-mail COAO, de 03/10/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Adequar a necessidade atual da contratação de dois veículos para o
serviço de transporte, considerando o histórico atual de sua utilização.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional Amazonas informou que a nova contratação contemplará a utilização de apenas um veículo.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria na utilização dos recursos financeiros para as aquisições.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Constatação de que um novo contrato com apenas (um) veículo proporciona economicidade na prestação do serviço,
sem comprometer sua qualidade.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.9 - Serviço de Vigilância - Tarefas realizadas, indevidamente, pelo
empregado terceirizado para prestação do serviço de vigilância.
E-mail COAO, de 03/10/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Eliminar a utilização dos contratos de serviços com execução de
atividades não previstas em seu objeto e no contrato.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional Amazonas informou que a terceirizada que estava prestando serviço de secretária e apoio
administrativo, encontra-se executando as atividades de vigilância desarmada.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do processo de gestão contratual.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.11 - Serviço de Vigilância - Guarda inadequada das armas e munições

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

Orientar a prestadora do serviço de vigilância que proceda a guarda das
armas e munições em conformidade com as orientações emanadas pelo
Departamento de Polícia Federal, certificando-se que não mais estejam
sendo guardados no ambiente da URAM.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional Amazonas informou que fez reunião com o fornecedor e as recomendações da Auditoria foram
seguidas.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos para que estes estejam em conformidade com as orientações emanadas pelo
Departamento de Polícia Federal.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.12 - Apoio Logístico - Ambiente de Trabalho

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

Solicitar, a Gerência de Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de
Engenharia -SVOE, o assessoramento técnico para possibilitar a
obtenção do projeto para o serviço a ser executado na central de ar
condicionado.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional Amazonas informa que seguiu a recomendação recebida.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do controle e fiscalização do contrato com o assessoramento técnico da SVOE.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dificuldades para encontrar fornecedores para a execução dos serviços.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.13 - Limpeza e conservação - Utilização de terceirizado, do contrato de
limpeza e conservação, para a realização do serviço de copeiragem.
E-mail da COAO em 03/10/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM

1 -Eliminar a utilização dos contratos de serviços com execução de
atividades não previstas em seu objetivo e no contrato.
2 - Caso avalie a necessidade do serviço de copeiragem, providenciar a
contratação do referido objeto.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional Amazonas informa seguiu a recomendação e dará início no processo de copeiragem.
Síntese dos resultados obtidos
Contratação específica de acordo com as atividades, evitando passivo cívil e trabalhista.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade identificada pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.18 - Segurança Física - Acesso às Dependências da Empresa.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Viabilizar a vigilância na parte externa do imóvel, no intuito de garantir
a segurança nas dependências da Empresa.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Amazonas informa que o vigilante armado já está efetivamente executando a segurança
externa do imóvel.
Síntese dos resultados obtidos
Maior segurança física dos empregados e da salvaguarda dos bens.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O tempo necessário ao tramite processual inerente a contratação praticada nos moldes da lei 8666/ 93 - Lei de
licitações e contratos administrativos na administração pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Faturamento - Ordem de Serviço

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Criar mecanismos de controle das Ordens de Serviços
emitidas/concluídas na Unidade, com o intuito de atendimento ao prazo
máximo da emissão do Relatório de Aprovação dos Serviços.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Amazonas - URAM informa via email, datado de 24/11/11, que semanalmente o Gerente da
Área de Ambiente Computacional e Tecnológico, extrai do Sistema SART um Relatório com os chamados e Ordens
de Serviços gerados pelos técnicos, e faz a cobrança onde o técnico assina quando da entrega. O envio para
Faturamento é realizado através do SIPP´S (sistema de protocolo);
Mensalmente após o fechamento do faturamento do mês , é extraído do Sistema Sigecom, o Relatório dos Serviços
não faturados, onde fazemos um tratamento das informações, e caso tenha alguma pendência para faturamento, é
enviado e-mail para o Gerente da área com prazo para resposta, para fins de inclusão no próximo faturamento como
Serviço Complementar.
Síntese dos resultados obtidos
Implantação de rotinas de controle visando a eficácia do processo de gestão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Necessidade dos empregados se empenharem em busca de levantamento de problemas e prospecção de soluções para
a alteração do fluxo das rotinas internas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

033/10

Data do Relatório de Auditoria

23/07/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Adiantamentos para Viagens (1131-03)

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 23/07/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSC

Recomendamos a Unidade Regional de Santa Catarina – URSC
apresentar justificativa para o motivo de não ter sido observado o prazo
de prestação de contas estabelecido pela Norma N/LG/009/08, e que
sejam envidados esforços tempestivos para a conclusão do
procedimento instaurado pela Diretoria de Relacionamento,
Desenvolvimento e Informações-DRD.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi concluída a análise da Prestação de Contas que estava sobre apreciação, resultando na regularização da
pendência. O empregado efetuou a liquidação dos adiantamentos, e já foram registradas e arquivadas as
documentações pela Divisão de Registros Contábeis - DIRE.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dificuldade de atendimento do prazo previsto para prestação de contas, em função de ter sido instaurado uma de
Comissão de Sindicância, devido a irregularidade encontrada nos documentos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

033/10

Data do Relatório de Auditoria

23/07/2010

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - IPTU (4068-02)

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 23/07/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSC

Recomendamos a Unidade Regional de Santa Catarina - URSC:
-Efetuar os pagamentos das cotas de IPTU no seu vencimento, com o
objetivo de usufruir do desconto oferecido pela Prefeitura Municipal de
Florianópolis;
-Aplicar o item 5.3 - Emissão de Autorização de Pagamento - AP, da
Norma N/FI/014/02 - Atesto e Pagamento, que determina o reembolso à
DATAPREV de valores pagos indevidamente (Artigo nº 462, § 1º da
CLT)
-Solicitar junto ao locador OMHS Participação, Administração e
Consultoria Ltda, os espelhos das parcelas do IPTU do exercício de
2009, que foram reembolsados ao locador em 2010, pois o valor da
parcela do exercício de 2009 está a maior em 54,54% em relação a
parcela do exercício de 2010.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URSC enviou e-mail em 26/04/2011, anexando em relação ao locador OMHS o 1º termo aditivo, bem como carta
informando a redução do IPTU do ano de 2010 em relação ao do ano de 2009.
Síntese dos resultados obtidos
Redução do valor do IPTU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário à elaboração de termo aditivo contratual.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/05

Data do Relatório de Auditoria

21/11/2005

Item do Relatório de Auditoria

02.7 - Cadastramento no SART incluído sem validação

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 26/01/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\COAT
Incluir no aplicativo SART procedimento de crítica visando analisar as
informações de cadastramento recebidas e que impeça o aceite da opção
default para o campo de Forma de Solicitação

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Encaminhadas as orientações técnicas repassadas para as Centrais de Serviço - OT/001/2009 - REGRAS BÁSICAS
PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE SERVIÇOS e OT/002/2009 - ABERTURA, REPASSE E
FECHAMENTO DE CHAMADOS. (e-mail COAT, de 30/03/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Definidos procedimentos para os técnicos envolvidos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O esclarecimento dos procedimentos propiciou a unificação do uso.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/05

Data do Relatório de Auditoria

21/11/2005

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Instituir a gestão e controle dos ativos de software

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 26/01/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSC

1. Finalizar o inventário dos softwares instalados nos equipamentos do
Escritório;
2. Cumprir as normas administrativas da Empresa (RS 2593/2005 e
Norma N/SV/004/03) e a Portaria MPS 992/2004, adquirindo os
softwares e/ou licenciamentos necessários.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foram adotados para utilização somente softwares homologados pela Dataprev e monitorados pelo CACIC (e-mail
CORP de 31/01/2011).
Encaminhado relatório, de 28/02/2011, contendo a relação dos computadores que utilizam o CACIC (aplicação que
permite o monitoramento dos softwares instalados nas estações de trabalho). (e-mail URSC de 01/03/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Com a instalação em todos os equipamentos do CACIC, estão sendo monitorados os softwares instalados nos
equipamentos da URSC.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A implantação e gerenciamento dos recursos de softwares do CACIQ, nos permitiu gerenciar os recursos
utilizados de forma imediata, permitindo a tomada de decisão do Gestor de forma rapida e segura quanto a utilização
de softwares não autorizados pela Empresa.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/05

Data do Relatório de Auditoria

21/11/2005

Item do Relatório de Auditoria

07.1 - Instalar sistema de sensoriamento

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 26/01/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSC
Instalar sistema de sensoriamento em todo o ESSC, priorizando tais
dispositivos no ambiente de processamento, conforme estabelece a
N/LG/005/00 -Norma de Segurança Contra Incêndio.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O aponte estava relacionado ao imóvel ocupado em 2005. Atualmente a URSC ocupa um prédio novo com as
instalações, previstas no Projeto Básico, foram aceitas por meio da vistoria realizada pela DIEN/SVAQ, conforme
Memorando DIEN/SVAQ Nº 399/2009. (e-mail da CORP encaminhando a resposta da URSC de 31/1/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A mudança das instalações da URSC para um novo imóvel que dispõe das condições de segurança requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/05

Data do Relatório de Auditoria

21/11/2005

Item do Relatório de Auditoria

07.2 - Controle de temperatura

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 26/01/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSC
Solicitar a aquisição dos recursos necessários para atender ao controle
de temperatura da sala do site, obedecendo as normas administrativas da
Empresa (RS 2593/2005 e a norma N/SV/004/03).

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O aponte estava relacionado ao imóvel ocupado em 2005. Atualmente a URSC ocupa um prédio novo com as
instalações, previstas no Projeto Básico, foram aceitas por meio da vistoria realizada pela DIEN/SVAQ, conforme
Memorando DIEN/SVAQ Nº 399/2009. (e-mail da CORP encaminhando a resposta da URSC de 31/1/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A mudança das instalações da URSC , para uma novo imóvel que dispõe das condições de segurança requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/06

Data do Relatório de Auditoria

27/11/2006

Item do Relatório de Auditoria

50.1 - Ausência de Procedimentos de Contingência

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 27/11/2006

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URGO

1 -Atribuir responsabilidade e implementar formalmente medidas
essenciais de contingência que assegurem a proteção de pessoas e o
retorno à situação de normalidade em caso de incidentes significativos,
com base nas prioridades do serviço da Unidade.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Desenvolvimento e disponibilização do Plano de Segurança e de Contingência.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento na Segurança física do ambiente de TI e mitigação de riscos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A edição, no exercício 2009, de NT/CGSI No. 015/2009 estabelecendo critérios e orientações para elaboração do
Plano de Segurança e Contingência.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/10

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Serviço de Locação X Compra do Objeto

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DIAD

01. Informar se quando da revitalização do Edifício Sede da Dataprev
será adquirido Circuito Fechado de Televisão ou será utilizado o já
existente.
02. No caso da utilização do já existente, apresentar razões e
justificativas pela ausência de informações a respeito da economicidade
de se efetuar a locação do Circuito Fechado de Televisão em detrimento
de sua aquisição.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A DIAD por intermédio do memorando 144/2010 de 10/09/2010 respondeu as questões solicitadas pela Auditoria
Interna.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo para encaminhamento das informações para a Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/10

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Treinamento previsto no edital - item 5.12

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DIAD

1. Apresentar razões e justificativas: Pela realização de treinamento no
Sistema do Circuito Fechado de TV, para quantidade de operadores
inferior ao inicialmente planejado; Pelo atesto do recebimento do
objeto contratado pela Gerência de Serviço de Inspeção e Manutenção
Predial - SVIP, quando a área competente é a Gerência de Serviço de
Administração e Operações.
2. Apreciar a possibilidade de ser realizado treinamento para os demais
operadores, valendo-se da Cláusula 12.6. do Contrato nº 23.0128.2009,
informado posteriomente a sua realização.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A DIAD por intermédio do memorando 144/2010 de 10/09/2010 justificou as questões solicitadas pela Auditoria
Interna.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com a implementação das propostas preconizadas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Alta rotatividade de empregados terceirizados, dificultando o treinamento dos profissionais.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/10

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Riscos da Sala de Armazenamento das Imagens

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DIAD

1. Apresentar razões e justificativas pela ausência da avaliação da
segurança da informação do Sistema de Circuito Fechado de Televisão
pela Coordenação Geral de Segurança de Informações -CGSI.
2. Apreciar a possibilidade de se instalar controle de acesso na sala de
segurança do Sistema de Circuito Fechado de Televisão, informando
posteriormente o seu resultado.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A DIAD por intermédio do memorando 144/2010 de 10/09/2010 respondeu as questões solicitadas pela Auditoria
Interna.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno, aumentando o controle da sala de segurança.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo para instalação de porta com fechadura elétrica, com monitoramento e controle de acesso.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/10

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.4 - Estudo Técnico X Instalação do Objeto

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DIAD
Apresentar razões e justificativas pela inobservância do Estudo
Preliminar quando da elaboração do Termo de Referência.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A DIAD por intermédio do memorando 144/2010 de 10/09/2010 respondeu as questões solicitadas pela Auditoria
Interna, fundamentado na especificidade do objeto e na urgência, e na manutenção das instalações físicas existentes.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do processo de aquisição de bens e serviços.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Arquivamento equivocado do documento, impactando no tempo para elaboração da justificativa para a Auditoria
Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

14/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Inexistência de Brigadistas de Incêndio

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Compor o corpo de Brigada de Incêndio da Unidade Regional
objetivando mitigar os riscos envolvidos, atendendo aos requisitos e
quantitativos disciplinados na Norma N/LG/03/00.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Instituída formalmente a Brigada de Incêndio da URMT pela CS-URMT020/2011
Síntese dos resultados obtidos
Mitigação de riscos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade apresentada pela Auditoria Interna
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

14/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Monitoramento visual do ambiente de TI

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Prover o ambiente de TI (sala dos racks e servidores) de dispositivos
(área envidraçada ou câmeras internas) para visualização interna do
ambiente de TI permitindo ação imediata em caso de sinistros.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Instalação de monitoramento visual nos ambientes de TI para gestão e controle do ambiente
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento na Segurança Física do ambiente de TI
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade apresentada pela Auditoria Interna
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

14/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Indisponibilidade do PCMSO para o exercício de 2011

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT

Requerer da DEQV documentação formal para execução do PCMSO
para o exercício de 2011, contemplando as ações e cronograma de
forma que o planejamento, desenvolvimento e conseqüente finalização
sejam efetivados dentro do próprio exercício.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Realização dos exames médicos periódicos para conclusão do PCMSO/2011
Síntese dos resultados obtidos
Aderência aos normativos externos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade apresentada pela Auditoria Interna

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
513

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

14/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

10.1 - Gestão do Contrato 10.0002.2009

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT

Adotar as ações necessárias para que as cláusulas 2.1; 2.19; 2.20; e 2.26
sejam atendidas na gestão contratual, assim como ter pleno
conhecimento dos direitos e deveres tanto da Dataprev como
contratante, como também da contratada, para garantir a efetividade dos
controles sobre a prestação dos serviços
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Aplicação de sanções administrativas e pecuniárias ao prestador do serviço.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento da gestão contratual.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade apresentada pela Auditoria Interna
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

24.1 - Desobediência à formação dos processos de compras

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 22/09/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT

Efetuar ampla revisão de todos os processos de responsabilidade desta
Unidade Regional, inclusive os CP 2008.0005.10, CP
44113.000016.2010-09, CP 44113.000017.2010-45, CP
44113.000015.2010-56, CP 44113.000018.2010-90, procedendo as
devidas correções, em consonância com a Norma N/PO/05/01/0.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Os processos foram revisados em atendimento a Norma que rege o assunto (N/PO/05/01/0).
Síntese dos resultados obtidos
Processos formalizados em conformidade com os normativos vigentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo despendido na revisão e acertos dos processos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

25.2 - Gestão do Contrato nº 10.0001.2010

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 22/09/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Exercer controle formal sobre as atividades desempenhadas pelo
prestador de serviços técnicos e de terceiros, conforme previsto no
normativo citado.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foram adotadas as medidas necessárias para o formalismo da Gestão do Contrato em tela.
Síntese dos resultados obtidos
Gestão de contrato eficaz, na busca de que a prestação do serviço seja executada em conformidade com o acordado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo despendido, necessário à formalização dos controles da execução do contrato.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

036/09

Data do Relatório de Auditoria

30/09/2009

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Auxílio Moradia

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 30/09/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ

Recomendamos à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica - CGCJ
reavaliar a questão da tributação do Imposto de Renda sobre o
ressarcimento do auxilio moradia pago aos dirigentes da Empresa,
levando em consideração as argumentações apresentadas pela
Auditoria Interna, com o objetivo de resguardar a DATAPREV e os
seus dirigentes contra possíveis autuações por parte da Receita Federal
do Brasil - RFB.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A CGCJ encaminhou o Memorando CGCJ n° 359/2011 de 06/09/2011, relativo ao assunto da incidência do IRRF s/ a
verba paga a titulo de auxilio moradia para os Dirigentes da Dataprev, com a seguinte conclusão que ora
transcrevemos "concluímos que a verba paga a titulo de auxílio moradia para os Dirigentes da Dataprev, nos termos
do Decreto nº 3255/99, não tem natureza de renda, mas sim indenizatória, não se enquadrando dentre as hipóteses de
incidência de IRRF".
Síntese dos resultados obtidos
Análise jurídica atualizada acerca do tema da incidência de imposto de renda sobre ressarcimento do auxílio moradia
para os Dirigentes da Empresa.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça acerca da não incidência de imposto de renda sobre
verbas com características indenizatórias facilitou a análise do jurídico da empresa.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

036/10

Data do Relatório de Auditoria

18/11/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Pesquisa de preço insuficiente, devido a característica da contratação.

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/11/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU\DICO
Solicitar da Empresa FT Comércio de Equipamentos e Sistemas de
Segurança Ltda os contratos com outros clientes, considerando a
equivalência das condições contratuais.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Aquisições - DIAQ realizou diligenciamento junto a F.T. Comércio de Equipamentos e Sistemas de
Segurança Ltda, tendo obtido a resposta que atualmente o único cliente que utiliza o tipo de tecnologia para leitura de
cartões de passagem wiegand é a Dataprev, por esse motivo não foi fornecido contratos com outros clientes com as
mesmas condições contratuais com a Dataprev.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo para a realização de pesquisa de mercado para verificar os preços praticados pelo fornecedor para serviços
similares.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

036/10

Data do Relatório de Auditoria

18/11/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Entrega de RQs fora do prazo estabelecido.

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/11/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DISG

Apresentar razões e justificativas pela entrega a Divisão de
Planejamento e Controle de Suprimentos -DIPC, das RQs DISG nº
004/09, DIAD nº 011/09 e D3IL nºª 028/09, em desconformidade com o
prazo de 120 dias estabelecido na N/SU/004/02.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O DEES, por intermédio do memorando 407/2010, justificou a desconformidade do prazo estabelecido na
N/SU/004/02 para início do processo para a renovação do Sistema de Controle de Acesso instalado nos prédios da
Dataprev RJ, DF e SP.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Contratação prevista para ser renovada, contudo o fornecedor não estava habilitado para prestar serviço para a
Administração Pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

036/10

Data do Relatório de Auditoria

18/11/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - Ausência de formalização do fiscal do contrato

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/11/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP\D3IL
DATAPREV\PR\DFS\DEES\DIAD
Descrição da Recomendação
01. Divisão de Infra-Estrutura e Logística -D3IL:
- apresentar razões e justificativas pela ausência de nomeação do fiscal
do Contrato 01.0377.2009;
-apesar da intempestiva, proceder a nomeação do fiscal do Contrato
01.0377.2009, para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais.
02. Divisão de Administração e Apoio de Serviços Gerais -DIAD:
- apresentar razões e justificativas pela ausência de nomeação do fiscal
do Contrato 01.0377.2009;
-apesar da intempestiva, proceder a nomeação do fiscal do Contrato
01.0377.2009, para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URSP encaminhou a CS 018/2011 nomeando o Fiscal do Contrato
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com o cumprimento de normativo interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Mudança do gestor do contrato.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

036/10

Data do Relatório de Auditoria

18/11/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.4 - Prestação de serviço sem cobertura contratual.

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/11/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DISG
DATAPREV\PR\DFS\DEES
A Divisão de Serviços Gerais - DISG deve elaborar Nota Técnica para
o Departamento de Engenharia e Serviços Gerais - DEES justificando:
01- Prestação de serviços, sem respaldo contratual pela empresa FT
Comércio de Equipamentos e Sistemas de Segurança Ltda nos meses de
março de 2009 a setembro de 2009.
02. Permitir a entrada de pessoas estranhas nas dependências da
Dataprev, para prestação de serviços de manutenção no Sistema EN2000, sem o seu devido credenciamento prévio.

O Departamento de Engenharia e Serviços Gerais -DEES, avaliar as
justificativas da Nota Técnica da Divisão de Serviços Gerais - DISG e
encaminhar a questão para conhecimento e providências da Diretoria
de Finanças e Serviços Logísticos -DFS.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Serviços Gerais - DISG apresentou, ao Departamento de Engenharia e Serviços Gerais - DEES, o
Memorando 407/2010, cujo teor foi avaliado por esse Departamento e encaminhado para conhecimento da Diretoria
de Finanças e Serviços Logístico -DFS.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle, com a adequação e formalização da contratação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dificuldades na gestão e contratação em função de fornecimento de serviço por exclusividade da empresa que
forneceu o equipamento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

036/10

Data do Relatório de Auditoria

18/11/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Entrega de RQ fora do prazo estabelecido

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 19/11/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI
Apresentar razões e justificativas pela entrega a Divisão de
Planejamento e Controle de Suprimentos -DIPC, da RQ DESI nº 006/10
em desconformidade com o prazo de 120 dias estabelecido em Norma.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Coordenação Geral de Análise e Classificação de Demandas - CGAD informou que não tem o que registrar, tendo
em vista que a RQ foi efetivamente entregue 75 dias fora do prazo. Também comunicou que na época de renovação
deste contrato, coincidiu com a chegada de novo gerente no Departamento de Sustentação de Infraestrutura de TI DESI e que antes do envio da RQ para o Departamento de Suprimentos - DESU, ocorreu diversas reuniões com o
representante comercial do fornecedor.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com justificativas do gestor para descumprimento do prazo previsto pela norma
interna de suprimentos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Mudança do gestor do contrato.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

037/08

Data do Relatório de Auditoria

19/09/2008

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Monitoramento da disponibilidade dos serviços de TI

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 26/09/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
Adotar ferramentas especializadas para apoiar as atividades de
monitoramento da disponibilidade dos serviços de TI.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi constatado no trabalho de auditoria demandado pela Ordem de Serviço47/10 que estão sendo monitorados os
serviços críticos do CPRJ pelas ferramentas CA, ZABIX, Grid Control, GFI e Spectrum.
Síntese dos resultados obtidos
Certificação do monitoramento dos serviços críticos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

037/09

Data do Relatório de Auditoria

06/10/2009

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Normas para Habilitação de Técnicos de Suporte ao Prisma

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 16/11/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Definir e divulgar os instrumentos normativos de acordo com os
padrões da empresa e que englobem todos os usuários do SCO-Unix e
Pick D3.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A RS 3101 e a 3110/2011 instituíram na empresa, respectivamente, a Política de Segurança e o Manual de
Segurança da Informação que encontra-se divulgados no portal coorporativo. O Manual de Segurança da Informação
define no item 6 (Acesso lógico aos ambientes computacionais da Dataprev) os procedimentos para o controle ao
acesso aos ambientes computacionais e informações do negócio, com o objetivo de prevenir o uso não autorizado dos
ativos de informação da empresa ou sob sua custódia.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação. Iniciado o processo de revisão
normativa.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Documentação e divulgação à toda a Organização.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

039/08

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Rescisões Trabalhistas

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 22/09/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URDF

Recomendamos ao Serviço Gestão de Pessoas - SDFP da Divisão
Administrativa - DDFD da Unidade Regional Distrito Federal, proceder
a regularização do valor descontado da Rescisão do ex-empregado
matrícula 275.921.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Distrito Federal-URDF informa, via email datado de 08/02/2011, que em 21/01/11 foi
restituído o valor descontado referente a 01 dia trabalhado do ex-empregado mat. 275.921, de acordo com a Recisão
de Contrato de Trabalho complementar, enviada em anexo.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle mediante o cumprimento da legislação trabalhista.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido a apuração e atendimento da recomendação requerida.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

039/08

Data do Relatório de Auditoria

12/11/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Rescisões Trabalhistas

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 12/11/2008

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URCE

Recomendamos ao Serviço Gestão de Pessoas -SCEP da Divisão
Administrativa -DCEA da Unidade Regional Ceará, proceder o
recálculo e a regularização da Rescisão do ex-empregado matrícula
332.445.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Ceará - URCE, encaminhou via emal, cópia do depósito no valor de R$ 283,06, referente ao
valor pago a maior em favor do ex- empregado de matrícula 332.445. Na época, a rescisão de contrato de trabalho do
ex-empregado foi recalculado, onde foi apurado um valor de R$ 827,25 pago a maior. Posteriormente, o mesmo teve
direito a receber o valor de R$ 544,19, referente a Participação nos Lucros o qual foi abatido do saldo devedor,
ficando então um valor de R$ 283,06.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com o ressarcimento do valor pago a mior na Rescisão do Contrato de Trabalho
(RCT).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Como o ex-empregado não realizou o ressarcimento do valor pago a maior, coube à gerência assumir o compromisso.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

040/10

Data do Relatório de Auditoria

25/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - CPC 25

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 26/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ\COJC

Recomendamos que a Coordenação de Orientação Jurídica e de
Contencioso -COJC, em conjunto com o Departamento de Gestão
Contábil -DEGC elabore um estudo sobre os normativos, Resolução
CFC nº 1180/09 e CPC nº 25, a fim de proceder a regularização nas
planilhas bases de provisões para litígios as quais viabilizarão a
adequação dos saldos do balancete e dos requisitos de divulgação para
as provisões, passivos e ativos contingentes aos normativos vigentes,
para que a sua implementação ocorra neste exercício social.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A CGCJ, amparada por orientações da Consultoria e Assessoria prestada pela empresa “Metrópole” (relatório anexoitem 10), revisou e ajustou a planilha base de reconhecimento dos passivos, da DATAPREV, oriundos de litígios, o
qual foi a documentação suporte do saldo contábil do balanço de 2010 (planilha já anexada ao trabalho da OS
007.2011).
Síntese dos resultados obtidos
Otimização das planilhas bases de provisões para litígio.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A revisão do procedimento foi concluída em 2011, não sendo possível sua aplicação no ano de 2010.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

040/10

Data do Relatório de Auditoria

20/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Viagens e Locomoções Urbanas e Interurbanas - 4X66-01.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 20/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URCE
Recomendamos a Unidade Regional do Ceará -URCE proceder o ajuste
no valor da taxa de embarque constante na PCDP 022/10 do empregado
331.856.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URCE encaminhou e-mail para a DIEF/Contas a Pagar em 24/01/2011, solicitando que no próximo pagamento a
ser efetuado ao fornecedor Sphaera Turismo seja providenciado o desconto de R$ 19,62 que foi pago a maior na
fatura nº 048.748.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento dos controles internos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade identificada pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

040/10

Data do Relatório de Auditoria

20/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

04.6 - Viagens e Locomoções Urbanas e Interurbanas - 4X66-03.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 20/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT

Recomendamos a Superintendência de Atendimento - SUAT solicitar as
Unidades Regionais que as mesmas padronizem o texto constante nas
Autorizações de Pagamentos, no que diz respeito às Propostas de
Concessão de Diárias e Passagens – PCDP, uma vez que toda a
sistemática de viagem sofreu mudanças significativas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Coordenação de Ações Regionais Administrativas, Financeiras e de Pessoas - CORA/SUAT, esclarece via email
datado de 16/12/2010, que em virtude da implementação do Protheus em janeiro de 2011, não solicitará às Unidades
Regionais a padronização nas Autorizações de Pagamentos no que diz respeito a PCDP, uma vez que serão
regularizadas com a implementação do sistema.
Síntese dos resultados obtidos
A sistemática foi aplicada com a implantação do Protheus - Sistema Integrado de Gestão Administrativa
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Na época do apontamento, estávamos no início da implantação de outro sistema operacional, e optamos por aguardar
a implantação para a posterior disseminação da cultura de novas padronizações.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

042/09

Data do Relatório de Auditoria

30/12/2009

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Impossibilidade de execução de procedimento estabelecido na Norma de
RH Concessão e Remuneração de Férias.
E-mail da COAO em 30/12/2009.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIPA
Solicitar a revisão e atualização da Norma de Concessão e
Remuneração de Férias em seu item 4.1, que trata da concessão das
férias.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Pagadoria de Pessoal - DIPA encaminhou o Parecer CGCJ nº 001/2011, que trata da análise da
aplicação da Norma de Concessão e Remuneração de Férias ou da alteração da mesma, tendo concluído que a
Empresa tem aplicado equivocadamente a Norma em questão, deixando de cumprir não só a Norma da Empresa, mas
principalmente a legislação pátria ao não calcular a proporcionalidade imposta pelo art.130 da CLT.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação das rotinas à melhor prática de gestão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal para adequação de procedimentos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

042/09

Data do Relatório de Auditoria

30/12/2009

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Inconformidades cadastradas nas tabelas HAP96 e HFP09

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 30/12/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIRC
Identificar o motivo das ocorrências, reportando a Auditoria Interna
para acompanhamento, implementando criticas e controles que impeçam
o cadastramento de informações incorretas no Sistema GRH.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implantação do sistema SGPe - Sistema de Gestão de Pessoas em substituição ao sistema GRH. Foram estabelecidas
na implantação do SGPe as correções e críticas apontadas pela Auditoria (E-mail DEPE de 17/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo por substituição de sistema automatizado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para definição entre o desenvolvimento interno ou aquisição de nova aplicação. Além do tempo
necessário para após decisão de desenvolver e implantar a nova ferramenta.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

042/09

Data do Relatório de Auditoria

30/12/2009

Item do Relatório de Auditoria

02.4 - Divergência de lançamento de valores de pagamento de licença-prêmio
em pecúnia
E-mail COAO, de 30/12/2009.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIPA

Identificar o motivo das ocorrências, reportando a Auditoria para
acompanhamento, e solicitando implementações que controle
automaticamente as verbas a serem utilizadas no cálculo da licençaprêmio em pecúnia.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Implantação do sistema SGPe - Sistema de Gestão de Pessoas em substituição ao sistema GRH. Foram realizados no
SGPe aperfeiçoamentos nos cálculos das verbas de licença-prêmio, tanto para férias como nos pagamentos de casos
sociais (E-mail DEPE de 17/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo por substituição de sistema automatizado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para definição entre o desenvolvimento interno ou aquisição de nova aplicação. Além do tempo
necessário para após decisão de desenvolver e implantar a nova ferramenta.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

042/11

Data do Relatório de Auditoria

05/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Controle Contábil

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 05/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DIOP

Recomendações à Divisão de Obras e Projetos - DIOP/Serviço de
Patrimônio - SVGP esclarecer o motivo pelo qual em seu relatório
gerencial o valor de aquisições efetuadas em janeiro de 2011 ficou
abaixo do valor real das aquisições.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Obras e projetos enviou o memorando nº 410/2011, de 09/11/2011, informando que já procedeu
juntamente com o Departamento de Gestão Contábil, a regularização do valor de R$ 901.021,60, na rubrica 1340-01 Softwares, nos meses de fevereiro a abril de 2011.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento no processo de cadastramento das notas fiscais no sistema, decorrente da conciliação entre as áreas
envolvidas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A aplicação não dispunha de crítica para inibir falhas no processo de cadastramento dos bens.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Registro e Controle de Bens do Imobilizado

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Providenciar as ações necessárias de controle patrimonial com o
objetivo de manter-se a identificação dos bens, assim como os registros
contábeis apropriados, em adequação aos normativos vigentes.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Prevdata efetuou a reclassificação dos bens do imobilizado para a rubrica contábil apropriada.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria dos controles internos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido a adoção das providências recomendadas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Outros Valores a Receber

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Promover ações voltadas para fins de ressarcimento dos valores que o
Plano Gestão Administrativo tem de direito, com o conseqüente registro
contábil de liquidação destes saldos a receber.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Prevdata promoveu o ressarcimento dos valores que o Plano Gestão Administrativo tinha de direito a receber, com
o conseqüente registro contábil de liquidação destes saldos que se encontravam pendentes de recebimento.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação de rotinas que inibam as repetição da ocorrência.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido a adoção das providências recomendadas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Recursos a Receber

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA

Proceder conforme enunciado no normativo, o levantamento de todos os
processos em litigio e a respectiva inserção em planilhas de Litígios
Trabalhistas e Cíveis para fins de adequação a norma CPC nº 25 e o
respectivo ajuste nas contas contábeis do balancete mensal. Atentar para
a necessidade de dados sobre as contingências para a elaboração das
notas explicativas do fechamento do balanço.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Prevdata efetuou o levantamento dos processos citados nas evidências, assim como demais processos e os
reclassificou na planilha de contencioso para fins de adequação à CPC 25, a qual é a documentação base para fins de
registros contábeis.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido a adoção das providências recomendadas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Outros Realizáveis

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Constituir a provisão referente aos direitos creditórios de liquidação
duvidosa, tendo como base os valores que não vem sendo amortizados
do principal e a legislação vigente.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Prevdata efetuou os ajustes na conta de liquidação duvidosa que correspondeu a R$ 146.402,01 (dívida normal) e a
R$ 950.116,99 (dívida liminar indeferida). Estes ajustes foram resultantes de análises no total dos valores a receber
em atraso registrados na conta "Outros Realizáveis".
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento dos procedimentos internos de análise de contas contábeis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido a adoção das providências recomendadas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Provisão de Ações Judiciais

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA

Efetuar revisão, para fins de ajuste da planilha suporte contábil, tendo
como base os normativos vigentes e a posição dos advogado em relação
a valores atualizados dos processos e a probabilidades de perdas.
Proceder os ajuste contábeis necessários. Conciliação mensal dos dados
da documentação suporte das provisões dos passivos e ativos
contingentes com a posição do advogado responsável pelo andamento
dos processos. Atentar para a necessidade de que ao final do exercício
financeiro, faz-se necessária a obtenção de dados para a elaboração das
notas explicativas em consonância com normativos vigentes.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Jurídico da Prevdata revisou a situação dos processos judiciais, atualizando-os e reclassificando-os na planilha de
provisão de litígios de forma a atender às normas vigentes. Esta planilha subsidiou o saldo contábil que foi ajustado.
Síntese dos resultados obtidos
A rotina de revisão do saldo contábil ficou aderente à legislação vigente, e as revisões periódicas fortalecem os
controles internos da entidade mantendo sua base de dados atualizada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido a adoção das providências recomendadas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Elaboração do Balancete Consolidado

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Proceder os ajustes e eliminações das importâncias, a receber e
exigíveis, em comum entre os três Planos da PREVDATA, quando da
elaboração do Balancete Consolidado mensal.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
No balanço consolidado de31.12.2010, foram feitos os ajustes que a contabilidade julgou necessário para fins de
atendimento à legislação, tendo sido estes enviados e acatados pelo sistema da PREVIC.
Síntese dos resultados obtidos
Aderência à legislação vigente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Proatividade da entidade em adotar as providências de gestão requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Utilização de Contas Contábeis Previstas em Normativo

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Efetuar a revisão e alteração dos procedimentos operacionais
relacionados a forma de contabilização, no intuito de adequação aos
normativos vigentes.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Os lançamentos contábeis foram realizados de forma a segregar os fundos dos planos previdenciários e em adequação
à instrução IN34/2009.
Síntese dos resultados obtidos
Aderência à legislação vigente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A proatividade da entidade em observar a legislação vigente à época, foi positivo e contribui para a divulgação dos
fatos identificados pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Gestão do Saldo Devedor

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA

Evidenciar a regra de quitação para liquidação antecipada dos contratos
3459/2009 e 1422/2009 referente à Parcela 12 do Contrato 1422;
Parcela 3 do Contrato 3459/2009; composição juros-juros mora-multa
mora-correção.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Resposta PREVDATA CE PR nº 25/2011, de 06/10/2011 - pendência de procedimento auditoria OS-043/10 Apresentação de evidências referentes às regras de quitação demonstrando o processo de recebimento das parcelas
dos contratos objetos da auditoria (CE PR nº 25/2011 de 06/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Aprimoramento do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido ao levantamento das informações requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

07.1 - Processos de contratações dos serviços terceirizados na Prevdata

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Estruturar os Processos de Contratações de Serviços com os elementos
previstos no artigo 4º da Resolução CGPC 13 de 1 de outubro de 2004.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Resposta da PREVDATA, CE nº04/2011 PR de 28/02/2011, referente ao item 07.1 - Processos de contratações dos
serviços terceirizados na Prevdata, indica que a situação está regularizada e será item de verificação da Auditoria
Interna na próxima auditoria..
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento dos procedimentos internos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destaca-se como ponto positivo a revisão dos procedimentos operacionais formais de controle interno.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

08.1 - Manuais da Aplicação Intech

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA

Atualizar os manuais aos processos válidos do sistema Intech que
suportam os procedimentos técnicos operacionais e administrativos da
PREVDATA em atendimento a RS Nº 13 01/2004 MPS/CGPC. A
versão dos manuais devem estar de acordo com a versão dos sistemas
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Abertura de solicitações eletrônicas (AT's) junto à Intech para a atualização dos manuais que estão desatualizados em
relação às alterações dos sistemas (CE PR nº 04/2011, de 28/01/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento das regras de segurança.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demora por parte do prestador de serviço no atendimento da ATs.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

09.2 - Planejamento da certificação para os administradores e empregados da
EFPC
E-mail COAC, de 13/12/2010.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Elaborar um programa de certificação para os demais administradores,
participantes do processo decisório e empregados da EFPC que
realizam operações com ativos financeiros.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Prevdata comunica que na Ata do Conselho Deliberativo nº 366, de setembro de 2011, o assunto foi debatido,
tendo ficado deliberado, em síntese, que a Prevdata reembolsará o custo com a inscrição/renovação do processo de
certificação tanto por experiência profissional quanto por prova de dirigentes, conselheiros, participantes do processo
decisório dos investimentos e empregados, que realizam operações com ativos financeiros.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento dos procedimentos internos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo requerido à aprovação pelo Conselho do programa que teve ônus para Prevdata.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

10.1 - Validação dos dados de entrada

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA

Solicitar formalmente ao fornecedor a implementação de procedimentos
na solução de Tecnologia da Informação que impeçam a inclusão de
Entidades diferentes a partir da mesma informação de identificação de
CPF e impeçam a inclusão em duplicidade da mesma informação de
identificação de CNPJ.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A PREVDATA evidenciou a resposta do fornecedor Intech à demanda de atendimento AT Nº 2200/2010 para
implementação da recomendação da auditoria no sistema. A resposta da Intech indicou que a referida implementação
foi avaliada como customização do sistema gerando ônus financeiro para PREVDATA, já que a inclusão de
Entidades como o mesmo CPF e a duplicidade de CNPJ não apresentam qualquer prejuízo quanto ao funcionamento
do sistema e aplicação das regras de negócio. Neste cenário, a PREVDATA ratificou as explicações da Intech
declarando que até a presente data não existiu qualquer incidente que justificasse a referida implementação (CE PR nº
25/2011, de 06/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança da informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dificuldade para estabelecimento de critério, problemas inerentes ao sistema. Além disso, até a própria Receita
Federal admite que um mesmo CPF seja atribuído a mais de uma entidade.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

10.2 - Classificação da informação

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Formalizar as ações de tratamento seguro adotadas determinando a
classificação/sigilo das informações.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A PREVDATA realizou análise das informações junto aos usuários classificando-as como críticas, privadas e
sigilosas. Após o processo de classificação das informações foi publicada a Instrução Prevdata nº 126/2011
regulamentando a Política de Controle de Acesso aos Recursos de TI (CE PR nº 25/2011, de 06/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança da informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário ao estabelecimento dos critérios para a nova política de controle de acesso ao recursos de TIC.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

10.3 - Controle de acessos

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA

Documentar e divulgar a política de controle de acesso; elaborar e
documentar os procedimentos formais para autorização de acesso;
documentar e divulgar os direitos de cada usuário e grupos de usuários;
elaborado, divulgar e documentar as diretrizes de classificação da
informação quanto à criticidade e confidencialidade.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação da Instrução Prevdata nº 126/2011 que regulamenta a Política de Controle de Acesso aos Recursos de TI
(CE PR nº 25/2011, de 06/10/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança da informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso de tempo requerido à elaboração de uma política de controle de acesso que fosse adequada e abrangente a
todos os sistemas da Prevdata.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

10.4 - Cópias de segurança

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Definir procedimento que possibilite por um período a ser determinado
a recuperação de arquivos alterados.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Definição e documentação do procedimento de backup e restauração (restore) na Norma de Procedimento nº
34/2011- Backup de Servidores.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança da informação e dos processos internos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo requerido à análise de ferramentas adequadas para o processo.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

045/08

Data do Relatório de Auditoria

30/12/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Templates e Fluxo da Documentação entre as Áreas da DIT

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 31/12/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT
Definir os templates associados aos processos e disponibilidade dos
mesmos em site corporativo.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Os templates associados àdelegação e/ou solicitação de atividade foram definidos e disponibilizados no endereço
http://www-dit/default.asp?id=119&mnu=119 . O Fluxo da Documentação entre as Áreas da DITencontra-se
publicado na CS DIT027/2009 em08/05/2009 (e-mail CGAD 21/01/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento de processo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

046/10

Data do Relatório de Auditoria

21/10/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Ausência de publicação de aviso de licitação em jornal de grande
circulação.
E-mail COAO, de 21/10/2010.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU\DICO

Apresentar razões e justificativas para a ausência de publicação em
jornal de grande circulação regional ou nacional de aviso aos
interessados no Pregão Eletrônico nº 008/2010, bem como cumprir as
determinações estabelecidas na norma que regulamenta o pregão
eletrônico nos próximos procedimentos licitatórios.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O DESU solicitou parecer da COJU sobre a obrigatoriedade da publicação e informou que as publicações estão
sendo realizadas de acordo com o Parecer Jurídico.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização dos procedimentos de compras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo para emissão de parecer jurídico pacificando o entendimento quanto à obrigatoriedade da publicação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/08

Data do Relatório de Auditoria

10/11/2008

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Certificação dos atos de admissão e desligamento.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 10/11/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSC

Recomendamos a Unidade Regional de Santa Catarina –URSC
providencias para fins de acerto das incorreções apontadas por esta
Auditoria quando da análise dos documentos encaminhados por essa
Unidade Regional, enviando evidências das ações implementadas à
Divisão de Registro e Cadastro de Pessoal - DIRC com cópia à esta
Coordenação.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional de Santa Catarina - URSC encaminhou anexada ao email no dia 11/02/2011, a cópia do Termo
de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT da ex-empregada de matrícula 239.291 falecida em 14/09/2008.
Síntese dos resultados obtidos
Registros no Sistema de Acompanhamento Compartilhado - SISAC, fundamentado por documentação de suporte.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Instalação de servidores Windows - Procedimentos formalizados

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI\DSSE

Formalizar em documento interno as orientações técnicas e padrões de
segurança a serem aplicados em servidores Windows considerando o
perfil de hardening elaborado pela True Access Consulting e comunicálos à equipe técnica.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A área auditada apresentou Roteiro de Configuração de Servidores Windows versão 1.0 a fim de contemplar a
aplicação de patches e correções críticas no sistema operacional. A elaboração de tal Roteiro foi embasada no
documento de hardening desenvolvido pela True-Access.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do processo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Monitoramento para o SGA

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT

Configurar na ferramenta CA Unicenter NSM os serviços a serem
monitorados relacionados com o Sistema de Gerenciamento de
Atendimento (SGA) contemplando os servidores UXRJO126,
UXDFL050 e UXDFL051.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A DEGT apresentou o link link: http://rjowtca012:8090 que demonstra o monitoramento do SGA na ferramenta CA
(e-mail CGAD 23/12/2010) e encaminhou em 23/02/2011 cópia da tela da tela da ferramenta CA NSM evidenciando
a configuração dos servidores na opção Topology - Management Command Center.
Síntese dos resultados obtidos
Certificação de rotina de monitoramento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
553

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.3 - Tratamento dos eventos de monitoramento para o SGA

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
Treinar as equipes técnicas do CPDF na ferramenta CA Unicenter
NSM e orientá-las sobre o processo de tratamento dos eventos de
monitoração.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi encaminhando documento que demonstra a participação do CPDF no Workshop de Monitoramento de Serviços
com a Ferramenta CA Unicenter NSM (e-mail CGAD de 20/09/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Capacitação da equipe no uso de ferramenta de monitoramento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Salva de software em mídia magnética

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ
Disponibilizar as mídias contendo o software desejado e as respectivas
atualizações para serem armazenados nos ambientes da fitoteca.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações (24/10/2011) e da norma de backup em
25/10/2011 estabeleceram novo contexto normativo em Segurança da Informação na Dataprev a fim de nortear o
controle de mídias e softwares no diversos ambiente da Empresa, inclusive na fitoteca.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

06.3 - Cadastro do firewall de aplicação web

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI\DSSI
Evidenciar o registro do firewall de aplicação web, IP 192.168.143.17,
na ferramenta ConsoleNG .

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O firewall de aplicação foi cadastrado na ConsoleNG com a seguinte identificação MX (Gerenciador) e GW1 e
GW2(Coletores de Dados). (e-mail CGAD de 18/07/2011)
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento de controle.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

07.4 - Controle de expedição de mídias magnéticas

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ

Implementar procedimento formalizado para a expedição de mídias com
os órgãos externos, visando a padronização e a garantia da segurança
dos dados. Caso haja demora na implementação desse processo,
contactar as empresas que realizam a troca de informação por mídia e
buscar uma solução que garanta a integridade e confidencialidade dos
dados.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O CPRJ encaminhou o documento que evidencia a definição dos procedimentos relacionados ao processo de
tramitação de mídias magnéticas (e-mail CGAD de 02/05/2011)
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento de controle.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

08.1 - Solicitação da infra-estrutura

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEPI

Encaminhar para Auditoria a documentação referente ao levantamento
original da estimativa da infra-estrutura necessária e a situação atual
identificada para a sua implantação de três projetos em fase de
implantação, conforme e-mail encaminhado para a CGAD em 29/10 e
re-encaminhado em 10/11/2010.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Apresentação de documentação referente ao levantamento original da estimativa da infra-estrutura necessária para os
projetos que contemplam os sistemas do NMG SIBE, NMG CNIS e MPS. (e-mail CGAD de 01/09/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Atendimento à solicitação da Auditoria Interna.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

08.2 - Disponibilidade da Infra-estrutura

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEPI
Encaminhar para a Auditoria a documentação solicitada.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi encaminhada a documentação que demonstra a disponibilidade de infra-estrutura para os sistemas em fase de
implantação (e-mail CGAD de 20/04/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Atendimento à solicitação da Auditoria Interna.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

09.2 - Exaustão dos recursos mainframe CV2

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEPI
Apresentar a projeção atualizada de esgotamento total dos recursos do
mainframe UNISYS CV2 e a solução a ser adotada para impedir a
indisponibilidade dos serviços instalados nesse equipamento.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O DEPI encaminhou documentação que demonstra o gráfico de acompanhamento da utilização do mainframe CV2,
bem como apresenta as estratégias a serem adotadas para impedir a indisponibilidade dos serviços instalados nesse
equipamento (e-mail CGAD de 20/04/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Atendimento à solicitação da Auditoria Interna.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

048/08

Data do Relatório de Auditoria

11/12/2008

Item do Relatório de Auditoria

03.4 - Adiantamentos a Fornecedores

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 11/12/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPI

Recomendamos à Unidade Regional do Piauí -URPI formalizar junto a
Divisão de Registros Contábeis - DIRE,o processo que redundou em
multa por rescisão contratual no valor de R$ 23.509,82 devida ao
fornecedor SOADF, com o objetivo de efetuar os registros contábeis.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPI enviou em 25/01/2011 e-mail enviando cópia dos memos URPI nº 15/2011 e 17/2001, ambos de 13/01/2011,
solicitando respectivamente que a DIRE efetue o registro contábil no valor de R$ 23.509,82, referente a resilição
ocorrida com o prestador de serviço “SOADF” em 01/12/2003, e um parecer jurídico quanto aos prazos
prescricionais e decadencias das verbas rescisórias.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos registros contábeis.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/05

Data do Relatório de Auditoria

05/03/2008

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Reduzir Usuários Privilegiados

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 25/03/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT

1. Trocar as senhas com privilégios de administrador do ambiente
operacional SCO-UNIX e do ambiente PICK/D3 e dar conhecimento ao
número mínimo de técnicos que, comprovadamente, necessitem das
mesmas para desempenharem suas funções, conforme recomendado
pela Comissão de Sindicância da RS nº 2587/2005;
2. Implementar o gerenciamento dos usuários com permissão de acesso.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A DIT encaminhou relatório do Grupo de Trabalho resultante da Comunicação de Serviço DIT/035/2010. Este
relatório definiu que o processo de alteração de senha deve ser realizado semestralmente, bem como apresentou a
relação dos 17 usuários com acesso privilegiado resultante da revisão dos acessos concedidos (Memo CGAD nº
43/2011 de 02/05/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento de controle. Redução de usuários com acesso privilegiado.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Certificação das ações de gestão diante da recomendação da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/09

Data do Relatório de Auditoria

25/02/2010

Item do Relatório de Auditoria

09.1 - Solução dos chamados

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 26/02/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPE
Registrar no SART a solução adotada para resolução dos problemas.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Fornecida orientação aos técnicos da central de serviços sobre a necessidade de registrar toda tentativa de solução no
chamado. (e-mail da URPE de 04/01/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Os atendimentos passaram a ser melhor documentados contribuindo para o aperfeiçoamento do processo de trabalho.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A documentação das soluções adotadas permitiu o seu conhecimento e compartilhamento, contribuindo para
aperfeiçoamento do processo de atendimento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/09

Data do Relatório de Auditoria

25/02/2010

Item do Relatório de Auditoria

09.6 - Tempo de atendimento na Central de Serviços

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 26/02/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPE
Analisar os chamados dentro do prazo estipulado pelos instrumentos
normativos internos.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Encaminhadas informações referentes às análises dos chamados: período de partida, mês inicial para análise.
Registrado que não existe ANS acordado com MTE para solução de chamados em até 24 horas. Encaminhamento de
planilha que contém informações divulgadas mensalmente pela COAT. (e-mail URPE de 04/01/2011
complementando informações encaminhadas em 21/12/2010).
Síntese dos resultados obtidos
Um novo contrato com o MTE está sendo negociado. No momento não existe ANS (Acordo de Nível de Serviço)
com o MTE para solução de chamados em até 24 horas, porém, a Central de Serviços continua trabalhando com este
prazo. A análise dos chamados continua sendo monitoradas pela Gestão de Desempenho e Gestores.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Limitação do atendimento ao MTE.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/09

Data do Relatório de Auditoria

25/02/2010

Item do Relatório de Auditoria

09.7 - Relatório de reclamações

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 26/02/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPE

Produzir periodicamente relatórios onde constem as reclamações
advindas dos clientes institucionais com o respectivo tratamento dado
no âmbito da Dataprev para as questões apresentadas, assim como dar
conhecimento formal ao cliente quanto as ações empreendidas na
resolução da reclamação recebida.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foram implementadas ações pela Divisão Central de Serviços Célula 7- DCS7 para tratamento das reclamações. (email URPE de 14/01/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Hoje a Central de Serviços atua exclusivamente no atendimento ao MTE. A quantidade de chamados de Reclamação
é extremamente pequena. Os chamados caracterizados como reclamação, referem-se, simplesmente, ao recurso
disponibilizado no Sistema Sart, para reabertura de um chamado que porventura não tenha sido concluído
satisfatoriamente e, apontado pelo usuário como procedimento incompleto. Ou é tratado no âmbito da própria
Central de Serviços ou é repassado para tratamento no 2º Nível. Não existe tratamento por parte da área de
relacionamento (Gestão de Contas).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Limitação do atendimento ao MTE.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/09

Data do Relatório de Auditoria

25/02/2010

Item do Relatório de Auditoria

12.2 - Tombamento de bens alugados

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 26/02/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPE
Gerar Termo de Responsabilidade de bens para todos os ativos de
informação.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Os três servidores de propriedade do INSS que estavam em uso na regional foram devolvidos. (e-mail URPE de
26/05/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Efetividade no processo de gestão patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade identificada pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/10

Data do Relatório de Auditoria

22/10/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Rubrica 1340-60 - Projetos em Andamento

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/10/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC

Recomendamos ao Departamento de Gestão Contábil - DEGC manter
acompanhamento em relação aos custos incorridos com o projeto
Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA/SIGMA até a sua
implantação/internalização, com o intuito de transferir o valor para a
rubrica de software e ser iniciada a amortização.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento de Gestão Contábil-DEGC informa que a Equipe da Divisão de Análise e Informação ContábilDIAN, está acompanhando o andamento do projeto e quando houver o aceite final do gestor quanto a conclusão do
projeto será efetuada a transferência dos valores acumulados para a conta de SOFTWARE.
Síntese dos resultados obtidos
Acompanhamento pela contabilidade dos processos internos, visando a melhoria dos controles.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade identificada pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/10

Data do Relatório de Auditoria

22/10/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Rubrica 2151-06 - Retenções de Impostos e Contribuições Federais

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/10/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI\DIEF
Recomendamos a Divisão de Execução Financeira – DIEF atentar
quanto a correta retenção dos valores visando evitar a ocorrência de
recolhimentos a maior e em duplicidade.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento Financeiro- DEFI respondeu, por meio do memorando nº078/2010 de29/10/2010, constatando
que a Divisão Financeira - DIFA indicou regularização por compensação à Divisão de Análise e Informações
Contábeis-DIAN no valor de R$3.568,49, e quanto ao caso da Ponte Aérea, trata-se de retenção feita
irregularmente, gerando parecer jurídico para alterar a aplicação da alíquota, o que evidencia que os profissionais do
Departamento Financeiro estão atentos para coibir as irregularidades nos recolhimentos e retenções.
Síntese dos resultados obtidos
Análise e gestão da retenção e recolhimento de tributos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo necessário para a regularização da pendência, ajuste de valores e utilização da Consultoria Jurídica para
dirimir dúvidas operacionais.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/10

Data do Relatório de Auditoria

22/10/2010

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Rubrica 2901-01 - Seguros Contratados

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/10/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIAN

Recomendamos a Divisão de Análise e Informações Contábeis - DIAN
proceder a baixa das apólices de seguro de transporte de mercadorias e
materiais, que venceu em 11/10/2006, bem como a substituição da
apólice de seguro de servidores do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão firmada anteriormente com a Cia. Excelsior de
Seguros com a firmada com a ACE Seguradora.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A apólice de Transportes de Bens e Mercadorias firmada com a Generali do Brasil Cia. Nacional de Seguros (AF nº
01.0362.2005), que vigorou até o dia 11/10/2006, no valor de R$ 100 mil, foi baixada contabilmente pelo documento
nº01.629.01/2011.
Síntese dos resultados obtidos
Regularização dos registros contábeis, propiciando a melhoria da qualidade da informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade identificada pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Equipamentos de prevenção contra sinistros - N/LG/05/00

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Instalar os dispositivos de prevenção e combate a sinistros preconizados
no instrumento normativo vigente (N/LG/05/00).

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Instalação de dispositivos complementares para prevenção de sinistros.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário ao levamentamento, aquisição e instalação dos equipamentos/dispositivos requeridos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Plano de Desocupação de imóvel/Simulação de sinistros

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Desenvolver e aplicar anualmente Plano de desocupação do imóvel em
obediência ao disposto no instrumento normativo vigente (N/LG/05/00).

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Realização de treinamento prático de desocupação do imóvel e simulação de sinistros.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário à adoção das providencias requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - Controle de acesso à equipamentos sensíveis

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB

Afixar aviso de "acesso restrito" na porta de entrada do ambiente do
CPD, limitando formalmente o acesso ao referido ambiente à pessoas
que efetivamente exerçam suas atividades no local, mantendo o acesso
ao ambiente fechado e controlado.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Afixado aviso de “acesso restrito” na porta do CPD. Adotada a utilização de relatório de controle de empregados, que
efetivamente exercem atividades quem necessitem de acesso a este ambiente.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário à adoção das providencias requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.4 - Controle e registro de acesso

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Implantar formulário para registro de entrada/saída de pessoas.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Criado e implantado o formulário para registro de entrada e saída de pessoas no ambiente da URPB.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário à adoção das providencias requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Inexistência do Plano de Continuidade Operacional

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Desenvolver um Plano de Contingência/Continuidade Operacional,
adequando-o à realidade vigente da URPB , disseminando-o
amplamente ao corpo funcional.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPB desenvolveu um Plano de Contingência e Segurança adequado as necessidades regionais.
Síntese dos resultados obtidos
Mitigação de riscos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a adoção das providências requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Atualização intempestiva do PPRA / NR-9

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Planejar com antecedência e desenvolver em tempo hábil a
documentação prevista nos instrumentos normativos governamentais
para que estejam disponíveis em eventuais fiscalizações.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Disponibilização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
Síntese dos resultados obtidos
Mitigação de riscos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a adoção das providências requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Certificado de capacitação para a atividade

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Viabilizar contratação de serviços de capacitação para membros da
CIPA de forma tempestiva, em consonância com o instrumento
normativo vigente, e junto a prestador de serviço qualificado.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Realizada capacitação/treinamento das pessoas que compõem a CIPA.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a adoção das providências requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.3 - Vacância na composição da CIPA

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Adotar as providências necessárias para que sejam obedecidos os
instrumentos normativos internos e externos no que diz respeito a
composição e posse tempestiva dos membros da CIPA.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Eleição dos representantes dos empregados, e indicação formal dos representantes da empresa, e divulgação do
calendário das reuniões ordinárias da CIPA.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a adoção das providências requeridas.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
577

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.4 - Mapas de Risco

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Elaborar os Mapas de Risco em conformidade com a realidade vigente
da Unidade Regional, afixando-os em local visível.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPB encaminhou os Mapas de Risco local.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Absorção dos conhecimentos necessários à elaboração dos mapas de riscos aderentes as peculiaridades regionais, e
em conformidade com a Norma Regulamentadora – NR 5, do MTE.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.5 - Descumprimento do calendário de reuniões

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB

Cumprir o disposto na Norma Regulamentadora nº 5 que trata das
atribuições da CIPA, particularmente quanto aos aspectos relacionados
aos itens , 5.23, 5.25, e 5.26, realizando as reuniões programadas em
consonância com o calendário, elaborando as atas de reunião e
disponibilizando-as para eventuais inspeções.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Realização de reuniões ordinárias da CIPA de acordo com calendário pré-estabelecido
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a adoção das providências requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

09.1 - Apresentação incompleta de comprovantes de viagem aérea internacional

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB

Requerer que o empregado de matricula 332.216 apresente o
documento de embarque que comprove a viagem efetuada ( ACDV nº
13.0434/2009), incorporando-o na respectiva prestação de contas,
conforme preconiza o instrumento normativo vigente.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPB apresentou Declaração de Comprovação de Embarque, emitida pelo Departamento de Receita de Passagens
da TAM Linhas Aéreas, comprovando que o Sr. Breno Moreno Luna, consta embarcado na lista dos vôos:3357;8044;
8045 e 3502. Tendo sido apensada ao processo de prestação de contas do referido empregado.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a adoção das providências requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

14.1 - Inexistência de acompanhamento formal de gestão do contrato

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB

Designar formalmente um gestor para o contrato atribuindo
responsabilidade para que o mesmo passe a gerenciar em conformidade
com o disposto nos Anexos IV e V do Edital e com o Art. Terceiro do
Contrato firmado entre as partes.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Designado o Gestor e Fiscal de Contrato.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do processo de gestão contratual.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade identificada pela Auditoria Interna no processo de gestão contratual.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
581

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

17.1 - Extravio de bem patrimonial

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB

Justificar o(s) motivo(s) gerador do extravio do bem patrimonial
extraviado, bem como tomar as medidas cabíveis para recuperar o
equipamento, ou agilizar o processo de baixa administrativa, se for o
caso.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Recebimento de documento da DIOP/Patrimônio com a devida baixa do bem em 31/08/2011.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento do processo de gestão física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade identificada pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

18.1 - Alvará de Licença para Localização e Funcionamento

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Afixar o documento de Inscrição Municipal no quadro de Avisos da
URPB, atendendo ao disposto na Lei municipal nº 1596/71, artigo 158,
parágrafo único.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPB informa em seu memorando 019/2011 que já foram adotadas as providências cabíveis e que as cópias do
respectivo Alvará foi afixado no pav. térreo e no 3º andar.
Síntese dos resultados obtidos
Aprimoramento da gestão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido para o atendimento da recomendação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

18.2 - Inscrição Municipal

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB

1 -Apresentar justificativa pela não apresentação do documento de
Inscrição Municipal;
2 -Afixar o documento de Inscrição Municipal no quadro de Avisos da
URPB, atendendo ao disposto na Lei municipal nº 1596/71, artigo 158,
parágrafo único.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPB informa em seu memo 019/2011 que a Inscrição Municipal sempre esteve localizada no pav. térreo e que
também irá colocar uma outra cópia no 3º andar.
Síntese dos resultados obtidos
Aprimoramento da gestão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido para a implementação da recomendação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

18.3 - Certificado de Prevenção e Combate a Incêndio

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Apresentar a competente documentação e observar o recomendado pela
Lei municipal nº 1596/71, artigo 158, parágrafo único.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPB em seu memorando 019/2011 informa que já foram adotads as medidas cabíveis e que o Corpo de
Bombeiros da Paraíba expediu o Certificado Provisório de Aprovação, com validade até 29/05/11.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança física e patrimonial.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal requerido para a expedição de documentos na administração pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

19.1 - Retenção de impostos sobre serviços prestados

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB

1- A URPB deve observar as datas dos devidos repasses dos ISS
recolhidos de terceiros -autônomos.
2- Verificar com a Divisão de Pagadoria as justificativa quanto a
inexistência dos lançamento dos recolhimentos do INSS nos
Demonstrativos de Recolhimento Autônomo -DPA do período
analisado.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPB em seu memorando 019/2011 justifica que o empregado responsável da SPBA encaminhou a competente
documentação para Divisão de Pagadoria de Pessoal -DIPA e que os recolhimentos já foram atualizados/lançados.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do processo de gestão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário à adoção das providências requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

056/01

Data do Relatório de Auditoria

27/02/2002

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Documentação no SISDIC (Sistema de Dicionário de Dados)

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 27/02/2002.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

DERC - Departamento de Produtos de Receita
Gestão e Contencioso
Descrição da Recomendação
1. Substituir a utilização de tabelas internas do BD por tabelas
corporativas do BDTAB ou do dicionário de dados do SADS, de modo
a prevenir contra a divergência e duplicação de informações.
2. Revisar, em conjunto com DIAD.N, as informações referentes ao
Banco de Dados de Cobrança existentes nas tabelas corporativas do
BDTAB e no dicionário de dados do SADS, de modo a prevenir
divergência de informação.
3. Definir procedimento para informar a DIAD.N das alterações
ocorridas nas tabelas internas, visando manter atualizada as tabelas
corporativas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Foi realizada revisão das informações do Banco de Dados da Cobrança , BDTAB e SADS, como também foram
definidos procedimentos para manter as tabelas corporativas atualizadas. Em relação à substituição da tabela BD pela
BDTAB, a Receita Federal formalizou na Nota Conjunta RFB/PGFN nº 7 de 09.11.09, o congelamento de qualquer
demanda não associada ao processo de migração para atendimento ao compromisso firmado com o Ministério
Público (E-mail CGIM de 07/12/2010).
Síntese dos resultados obtidos
Independência do modelo de dados.
Melhoria de qualidade dos sistemas e dados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

056/01

Data do Relatório de Auditoria

27/02/2002

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Validação dos Dados - DS-DEVEDOR

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 27/02/2002.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

DERC - Departamento de Produtos de Receita
Gestão e Contencioso
Descrição da Recomendação
1. Identificar, em conjunto com o INSS e com as áreas responsáveis
pela utilização das informações do BDCOBRANÇA as críticas a serem
implementadas nos campos de cadastramento das Empresas.
2. Definir, em conjunto com as áreas responsáveis pela utilização das
informações do BDCOBRANÇA e BDCONTRIB as críticas a serem
implementadas de forma padronizada em todos os aplicativos que
atualizam essa base.
3. Definir, em conjunto com o INSS e com as áreas responsáveis
pela utilização das informações do BDCOBRANÇA, o procedimento de
correção dos dados identificados como incorretos e de depuração nas
bases de BDCOBRANÇA e BDCONTRIB.
4. Comunicar formalmente ao INSS, para providências de cobrança e
aprofundamento da análise, as ocorrências apresentadas no ponto que
resultem ou possam resultar em perda de valores para a Previdência.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Receita Federal formalizou na Nota Conjunta RFB/PGFN nº 7 de 09.11.09, o congelamento de qualquer demanda
não associada ao processo de migração para atendimento ao compromisso firmado com o Ministério Público (E-mail
CGIM de 07/12/2010).
Síntese dos resultados obtidos
Mudança tecnológica em curso (Migração de sistemas).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

056/01

Data do Relatório de Auditoria

27/02/2002

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Validação dos Dados - DS-TITULO

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 27/02/2002.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

DERC - Departamento de Produtos de Receita
Gestão e Contencioso
Descrição da Recomendação
1. Identificar, em conjunto com o INSS e com as áreas responsáveis
pela utilização das informações do BDCOBRANÇA as críticas a serem
implementadas nos campos de cadastramento de Empresas.
2. Definir, em conjunto com as áreas responsáveis pela utilização das
informações do BDCOBRANÇA e BDCONTRIB as críticas a serem
implementadas de forma padronizada em todos os aplicativos que
atualizam essa base.
3. Definir, em conjunto com o INSS e com as áreas responsáveis
pela utilização das informações do BDCOBRANÇA, o procedimento de
correção dos dados identificados como incorretos e para depuração nas
bases do BDCOBRANÇA e BDCONTRIB.
4. Comunicar formalmente ao INSS, para providências de cobrança e
aprofundamento da análise, as ocorrências apresentadas no ponto que
resultem ou possam resultar em perda de valores para a Previdência.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Receita Federal formalizou na Nota Conjunta RFB/PGFN nº 7 de 09.11.09, o congelamento de qualquer demanda
não associada ao processo de migração para atendimento ao compromisso firmado com o Ministério Público (E-mail
CGIM de 07/12/2010).
Síntese dos resultados obtidos
Mudança tecnológica em curso (Migração de sistemas).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

056/01

Data do Relatório de Auditoria

27/02/2002

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Validação dos Dados - DS-PROCESSO

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 27/02/2002.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

DERC - Departamento de Produtos de Receita
Gestão e Contencioso
Descrição da Recomendação
1. Identificar, em conjunto com o INSS e com as áreas responsáveis
pela utilização das informações do BDCOBRANÇA as críticas a serem
implementadas nos campos de cadastramento das Empresas.
2. Definir, em conjunto com as áreas responsáveis pela utilização das
informações do BDCOBRANÇA e BDCONTRIB as críticas a serem
implementadas de forma padronizada em todos os aplicativos que
atualizam essa base.
3. Definir, em conjunto com o INSS e com as áreas responsáveis pela
utilização das informações do BDCOBRANÇA, o procedimento de
correção dos dados identificados como incorretos e de depuração nas
bases de BDCOBRANÇA e BDCONTRIB.
4. Comunicar formalmente ao INSS, para providências de cobrança e
aprofundamento da análise, as ocorrências apresentadas no ponto que
resultem ou possam resultar em perda de valores para a Previdência.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Receita Federal formalizou na Nota Conjunta RFB/PGFN nº 7 de 09.11.09, o congelamento de qualquer demanda
não associada ao processo de migração para atendimento ao compromisso firmado com o Ministério Público (E-mail
CGIM de 07/12/2010).
Síntese dos resultados obtidos
Mudança tecnológica em curso (Migração de sistemas).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Demanda do cliente.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

056/07

Data do Relatório de Auditoria

23/01/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Adiantamentos a Empregados

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 23/01/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSC
Recomendamos à Divisão de Pagadoria de Pessoal -DIPA efetuar
gestão para a regularização dos valores pendentes na rubrica.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional de Santa Catarina - URSC encaminhou cópia da Rescisão de Contrato de trabalho do exempregado 229.709, tendo sido demonstrado na mesma o valor do adiantamento recebido, referente ao abono
coletivo.
Síntese dos resultados obtidos
Regularização do registro contábil.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Relato da fragilidade pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

057/06

Data do Relatório de Auditoria

05/07/2007

Item do Relatório de Auditoria

17.1 - Tabela Funcionario

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 09/07/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA

1 - Solicitar formalmente do fornecedor, acompanhar e certificar a
implementação de funcionalidades ao sistema em uso, visando
promover a disponibilidade do histórico das informações;
2 - Solicitar formalmente do fornecedor a possibilidade da
implementação de sequencial lógico de cadastramento associado à
documento único de identificação (CPF);
3 - Solicitar formalmente do fornecedor a verificação da possibilidade
de implementar restrição de domínio para campos, definidos pela
PREVDATA, como de conteúdo relevante para certificação da
qualidade de participante e/ou para o usufruto de benefício.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Apresentação de evidências demonstrando que a atual estruturação das tabelas existentes no banco de dados não
apresentam qualquer prejuízo quanto ao funcionamento do sistema e aplicação das regras de negócio (CE PR nº
25/2011, de 06/10/2011 e CE PR nº 53/2007 de 16/07/2007).
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento da segurança da informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Análise dos critérios implementados pelo fornecedor.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

057/06

Data do Relatório de Auditoria

05/07/2007

Item do Relatório de Auditoria

17.4 - Tabela Contribuições

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 09/07/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA

Rever os processos de gestão sobre as contribuições dos Participantes e
promover melhorias na solução de Tecnologia da Informação para que
seja disponibilizada informação aos gestores dos processos,
possibilitando a identificação e correção da situação apresentada
durante o processo de registro das contribuições.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Apresentação de esclarecimentos sobre o motivo das ocorrências identificadas pela Auditoria demonstrando processo
de gestão de contribuições com a respectiva normatização interna e relatórios de críticas gerados (CE PR nº 53/2007
de 16/07/2007).
Síntese dos resultados obtidos
O debate do tema com os auditores serviu para reflexão interna e futuro aprimoramento das regras.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Normatização dos processos e geração de relatórios de críticas embasando a gestão.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

057/10

Data do Relatório de Auditoria

07/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - Rubrica 1111-01 - Fundo de Caixa Pequena

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 07/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMS

Recomendamos à Unidade Regional de Mato Grosso do Sul –URMS
avaliar quanto a necessidade de se usar somente táxi nas locomoções de
seus empregados, tendo em vista o gasto apresentado com tal
modalidade de transporte.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URMS enviou e-mail em 20/01/2011 informando que firmou contrato de prestação de serviço de aluguel de um
veículo (AF nº 06.0029.2010), com vigência de 16/12/2010 a 15/12/2011, e que recebeu o veículo em 05/01/2011, e
que tal medida redundará na diminuição de gastos com táxis.
Síntese dos resultados obtidos
Redução das despesas com locomoção.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal inerente a contratação nos moldes da Lei 8666/93 - Lei de licitações e contratações na Administração
Pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

057/10

Data do Relatório de Auditoria

07/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.4 - Rubrica 1111-01 - Fundo de Caixa Pequena

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 07/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB

Recomendamos à Unidade Regional da Paraíba -URPB proceder
levantamento de todos os pagamentos que foram realizados a
autônomos durante o exercício de 2010, e, caso não tenham havido
recolhimentos favor efetuá-los, lembrando que em caso de pagamento
de acréscimos legais estes deverão ser levados à consideração do
superior imediato que adotará as medidas constantes em normas da
Empresa.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URPB enviou e-mail informando que os valores retidos de autônomos foram recolhidos na competência de
dezembro de 2010.
Síntese dos resultados obtidos
Regularização das obrigações fiscais.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Conscientização dos responsáveis pela gestão do Fundo de caixa Pequeno, quanto às obrigações legais de retenção
dos impostos sobre o pagamento a autônomos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

057/10

Data do Relatório de Auditoria

06/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Rubrica 4651-02 - Impressoras

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 07/10/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU

Recomendamos que o Departamento de Suprimentos – DESU adote
providências junto à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica
–CGCJ, com o objetivo de revisão dos contratos (original e
prorrogação), quanto a adoção de procedimentos para a recuperação do
ISS cobrado indevidamente, atualizado monetariamente, bem comoa
negociação das parcelas vincendas do contrato de nº 01.0160.2008.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Compras enviou e-mail em 27/07/2011 anexando o memo COJU nº 287/2011, de 23/05/2011,
ratificando o entendimento da Coordenação de Auditoria Contábil de que o ISS que foi cobrado pela XEROX, e pago
pela DATAPREV, é inconstitucional na locação de bens móveis e deve ser reembolsado, devendo haver uma reunião
com o fornecedor para viabilizar como será efetuada a operação de reembolso.
Síntese dos resultados obtidos
Padronização das rotinas internas de controle.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal para cobrança dos valores do fornecedor.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

058/08

Data do Relatório de Auditoria

26/01/2009

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Aluguéis de Imóveis

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 26/01/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URES

Recomendamos à Unidade Regional do Espírito Santo - URES
observar os prazos dos depósitos da ação de consignação de pagamento
nº 2006.34.00.031811-9, que tramita na 14ª Vara Federal, no prazo
estabelecido pelo contrato de locação nº 2002.0002.07, firmado com a
Construtora Rio Doce Ltda, para que a DATAPREV não seja onerada
futuramente pelo Juízo em relação aos acréscimos moratórios.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A URES informou por email de 20/01/2011 que transcrevemos a seguir : "... informamos que a URES enviou
tempestivamente (seguem em anexo os comprovantes do SIPPS), os recibos de aluguéis à CGCJ, para que os devidos
valores fossem depositados judicialmente, conforme ação de consignação número 2006.34.00.031811-9, que
tramitava à época. Tal procedimento já vinha sendo seguido regularmente. Esperamos ter esclarecido a questão, já
que a nosso ver a URES efetuou à época, os procedimentos cabíveis neste processo.” A URES informou também,
conforme email de 14/01/2011 que transcrevemos a seguir que, "Essa ação estava sob a Coordenação Geral de
Consultoria Jurídica - CGCJ/DF. A responsabilidade da Unidade Regional Espírito Santo - URES nesse processo era
unicamente de enviar os Recibos da Construtora Rio Doce à CGCJ/DF, para que procedessem o devido depósito em
juízo. Assim, procedemos. Em anexo, os comprovantes do SIPPS referentes aos nossos memorandos enviados, nas
respectivas datas, bem como, o memorando da CGCJ retornando-nos com a informação dos depósitos efetuados.
Diante do exposto, entendemos que não cabe a URES justificar o atraso no depósito, uma vez que procedemos o
envio dos recibos da forma que era de nossa competência.”
Síntese dos resultados obtidos
Recomendação não aplicável a URES.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não aplicável.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

058/10

Data do Relatório de Auditoria

07/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Movimentação de nível salarial por concurso público.

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 07/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEDP\DIVP

Apresentar razões e justificativas, com as respectivas
evidências/documentação, pela convocação de pessoas concursadas
para Analista de Tecnologia da Informação / Construção de Sistemas Perfil 02, em substituição aos empregados demitidos, que quando de
suas admissões prestaram concurso para Analista de Tecnologia da
Informação / Desenvolvimento de Sistemas - Perfil 03.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Valorização de Pessoas esclarece "Os postos de trabalho de empregados desligados passam a ser de
gestão da Diretoria competente em função dos desafios estabelecidos para alcance de objetivos estratégicos do
segmento, como também é dada a Dataprev autonomia para gestão de suas vagas desde que obedecida a ordem de
classificação e após garantir o acesso dos candidatos aprovados e classificados para o nº de vagas estabelecido no
Edital."
Síntese dos resultados obtidos
Readequação do quadro de empregados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tempo para encaminhamento das evidências para a Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/02

Data do Relatório de Auditoria

20/05/2003

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Sub-aproveitamento do sistema de controle de frequência

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 05/06/2003.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE
Agilizar a utilização das informações do banco de dados de frequência
para controle e pagamento de pessoal.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Sistema de Gestão de Frequência (SisGF) entrou em operação, a partir de 01/09/2011, em todas as unidades da
Dataprev, padronizando o registro de ponto e unificando o controle de frequência, substituindo as diversas formas de
registro até então adotadas na Empresa.
Síntese dos resultados obtidos
Com a entrada em operação do SGPe e do SisGf e com a sistemática adotada a partir de então, tem-se que as
circunstâncias que resultaram no aponte não tornem a se repetir.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O antigo sistema GRH, em face da linguagem empregada estava tornando difícil a sua manutenção, com vistas à
unificação dos controles de frequência.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/02

Data do Relatório de Auditoria

20/05/2003

Item do Relatório de Auditoria

02.5 - Uso dos dados do sistema de controle de freqüência

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 05/06/2003.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE
Tratar as informações do banco de dados de freqüência de forma
integrada com o sistema pagador oficial da Empresa.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Os Sistemas de Gestão de Frequência (SisGF) e de Gestão de Pessoas (SGPe) entraram em operação no âmbito
nacional na Dataprev, a partir de 01/09/2011. Estes sistemas estão completamente intergrados, visto que o SisGF
passará para o SGPe todas as informações que implicam em créditos ou débitos na folha de pagamento, como também
verificando situação funcional, função de confiança e hierarquia/subordinação, por exemplo.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria na qualidade dos dados de frequência dos empregados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

O antigo sistema GRH, em face da linguagem empregada estava tornando difícil a sua manutenção, com vistas à
unificação dos controles de frequência.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
600

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/02

Data do Relatório de Auditoria

20/05/2003

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Implantação do novo sistema de RH

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 05/06/2003.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\DPE
DATAPREV\PR\DPE
Decidir sobre a reativação do processo de implantação do novo sistema.
Caso seja dado continuidade ao mesmo, providenciar infra-estrutura
técnica e logística para o seu funcionamento.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Os Sistemas de Gestão de Frequência (SisGF) e de Gestão de Pessoas (SGPe) entraram em operação no âmbito
nacional na Dataprev, a partir de 01/09/2011.
Síntese dos resultados obtidos
Fortalecimento do controle interno com a implantação de novos sistemas de gestão de pessoas, mais seguros e
adequados às necessidades da Organização.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dificuldades para desenvolvimento e implantação dos novos sistemas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

14/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Rubrica 1212-01 - Depósitos para Litígios Trabalhistas

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 30/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIAN

Recomendamos à Divisão de Análise e Informações Contábeis – DIAN,
efetuar a reclassificação dos depósitos judiciais de ações trabalhistas de
empregados de diversos fornecedores, constantes na rubrica 1212-01 Depósitos Judiciais/Depósitos para Litígios Trabalhistas para a rubrica
1212-50 -Depósitos Judiciais/Outros.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento de Gestão Contábil enviou e-mail em15/12/2010, informando que a reclassificação dos depósitos
judiciais de ações trabalhistas de empregados de diversos fornecedores foram reclassificados para a rubrica1212-50,
mediante documento contábil nº 12.607.10/2010.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo e interpretação adequada do evento contábil.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal do trâmite da informação no ambiente organizacional.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

20/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - Rubrica 1212-02 - Depósitos para Litígios Fiscais

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 28/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ

Recomendamos a Coordenação Geral de Consultoria Jurídica -CGCJ
intensificar esforços no sentido de se buscar/receber os recursos que
estão em poder da Justiça Federal e efetuar o acompanhamento do
recebimento do valor a ser devolvido pela Prefeitura de Salvador.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A CGCJ enviou e-mail em 17/10/2011 informando que todos os processos estão em fase de recurso, mas em relação a
ação ganha pela DATAPREV já foram adotadas as providências no processo para o recebimento do valor devido pela
Prefeitura Municipal de Salvador, que por sua vez encontra dificuldades de recebimento, tendo em vista os problemas
orçamentários enfrentados pelo órgão municipal.
Síntese dos resultados obtidos
Judicialização das demandas para debate de débitos fiscais e recuperação de eventuais indébitos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A finalização dos processos depende da tramitação das ações no âmbito do poder judiciário.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

14/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.4 - Rubrica 1212-50 - Outros

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 30/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIRE

Recomendamos à Divisão de Registros Contábeis -DIRE:
- Reclassificar o registro contábil nº 09.DF.10.12/2006, no valor de R$
14.109,30, referente ao pagamento de multa e juros na ação de despejo
do imóvel da Unidade Regional de Santa Catarina -URSC;
- Reclassificar os bloqueios dos valores devidos aos fornecedores Sinal
Ltda, Emjasel e Shalom para a rubrica 1132-01 -Adiantamentos a
Fornecedores, identificando se tais valores foram descontados quando
dos pagamentos efetuados aos referidos fornecedores.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Em e-mail do Departamento de Gestão Contábil de 15/12/2010 foi informado que o documento contábil nº
09.DF.10.12/2006 foi reclassificado pelo documento contábil nº 12.606.10/2010, e a recomendação da Auditoria
Interna quanto aos valores pagos aos fornecedores Sinal, Emsajel e Shalom, serão reclassificados para a rubrica 113201 - Adiantamentos a fornecedores, após o pronunciamento da Coordenação Geral de Consultoria Jurídica.
Síntese dos resultados obtidos
Melhoria do processo e interpretação adequada do evento contábil.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal para análise e reclassificação dos valores.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

14/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - 4X66-03 - Diária Nacional

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 14/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMS
Recomendamos a Unidade Regional do Mato Grosso do Sul -URMS:
– Apresentar as justificativas e as comprovações necessárias nas
Prestações de Contas de Diárias e Passagens - PCDP nº 4072/10, nº
4443/10, nº 4511/10 e nº 4720/10 da matrícula 292.923 para utilização
de veículo próprio de acordo com a Norma N/LG/009/11;

- Anexar os documentos com relação à necessidade da viagem nas
PCDPs 4443/10 e PCDP 4511/10.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Mato Grosso do Sul - URMS procedeu a regularização da PCDP 0885/2011 que não
constava a devida justificativa com relação ao uso do veículo do empregado matrícula nº 292.923, conforme
determina a Norma de Viagens a Serviço.
Síntese dos resultados obtidos
Rotinas de controles internos aderentes ao normativos internos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Conscientização dos empregados para cumprimento às determinações da norma de viagem.
Necessidade de opção de crítica do Sistema SCDP de alertas sobre as pendências.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

14/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - 4X66-03 - Diária Nacional

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 14/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPA
Recomendamos a Unidade Regional do Para -URPA
– Regularizar as nas Prestações de Contas de Diárias e Passagens PCDP nº 4614/10 e nº 4456/10 do empregado de matrícula 325.481, de
forma a constar o número da OS registrados no Sistema de
Administração de Recursos Técnicos -SART no campo justificativa,
conforme estabelece obrigatoriamente a Norma de Viagem Nacional N/LG/009/11;
– Atentar para o cumprimento do prazo máximo de prestação de contas
que é de 05 (cinco) dias corridos após o retorno do empregado;

– Estabelecer critérios de forma que a data informada no Sistema de
Prestações de Contas de Diárias e Passagens - SCDP de os valores
correspondentes as despesas de viagens sejam iguais a data que
efetivamente ocorreu o pagamento na conta corrente do empregado,
para que não hajam distorções no total de valores recebidos no mês.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Pará - URPA informa, via email datado de 17/12/2010, que foram efetuadas as regularizações
solicitadas, inclusive as justificativas pelas prestações de contas fora do prazo, bem como se compromete a rever os
procedimentos internos da área responsável pelo pagamento para adequação/regularização do processo, o qual, de
acordo com a própria URPA, estava sendo efetuado de forma inadequada.
Síntese dos resultados obtidos
Regularização das prestações de contas no sistema SCDP mantendo a integridade das informações.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Período de maturação e adaptação com a nova sistemática de controle de gastos com viagens.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
606

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

14/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - 4X66-03 - Diária Nacional

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 14/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPE

Recomendamos a Unidade Regional de Pernambuco -URPE justificar,
de acordo com o estabelecido na Norma N/LG/009/11, no campo
devido nas Prestações de Contas de Diárias e Passagens - PCDP nº
4040/10, nº 4247/10 e n° 4165/10 do empregado de matrícula 299.367
o motivo pelo qual foram incluídos finais de semana, bem como
feriados nos períodos das viagens.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional de Pernambuco - URPE, informa, via email datado de 12/05/2011 que depois de várias
dificuldades técnicas, obteve êxito na inclusão das justificativas no corpo das PCDPs, concluindo assim, as
pendências.
Síntese dos resultados obtidos
Regularização das prestações de contas no sistema PCDP mantendo a integridade das informações.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Período de maturação e adaptação à nova sistemática de controle de gastos com viagens.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

14/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.4 - 4X66-03 - Diária Nacional

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 14/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMG
Recomendamos a Unidade Regional de Minas Gerais -URMG:
- Regularizar as Prestações de Contas de Diárias e Passagens - PCDP
nº 3391/10, nº 4014/10, nº 4011/10, nº 4162/10, nº 4788/10 e nº
4748/10 da matrícula 231.967 de forma a constar os números das
Ordens de Serviços - OS registrados no Sistema de Administração de
Recursos Técnicos -SART no campo justificativa, conforme estabelece
obrigatoriamente a Norma de Viagem Nacional - N/LG/009/11;
- Regularizar as Prestações de Contas de Diárias e Passagens - PCDP nº
4030/10, nº 4235/10, nº 4272/10, nº 4533/10 e nº 4529/10 da matrícula
301.051 de forma a constar os números das OS registrados no SART;
- Justificar na Prestação de Contas de Diárias e Passagens - PCDP nº
4748/10 da matrícula 231.967 o fato da viagem abranger feriado;

- Atentar para o cumprimento do prazo máximo de prestação de contas
que é de 05 (cinco) dias corridos após o retorno do empregado.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional de Minas Gerais - URMG, via email datado de 15/12/2010, informa que as PCDP´s foram
ajustadas e o empregado informou no campo Justificativa da Prestação de Contas o nº da Ordem de Serviço. Informa
também que a permanência do empregado no dia 02-11 (feriado) em viagem, PCDP nº 4748/10 foi justificado pela
gerente da divisão, conforme email anexo e este email foi anexado na PCPD. Vale ressaltar que as instruções para
cumprimento da norma foram reforçadas junto aos gerentes.
Síntese dos resultados obtidos
Elaboração de prestações de contas em conformidade com os normativos vigentes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Ampla divulgação da norma na UR e orientação quanto a aprovação dos proponentes e ordenadores de despesa.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

14/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.5 - 4X66-03 - Diária Nacional

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 14/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URSP

Recomendamos a Unidade Regional de São Paulo -URSP planejar as
viagens de forma a reduzir as alterações de período, percurso e/ou meio
de transporte nas viagens dos empregados com o intuito de mitigar os
reembolsos e as devoluções dos empregados.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional de São Paulo - URSP esclarece, via email datado de 17/12/2010, cada Prestação de Contas de
Diárias e Passagens - PCDP apontada por esta auditoria e os motivos que levaram as alterações de período/meio de
transporte/percurso.
Síntese dos resultados obtidos
Melhor planejamento das viagens de modo ao atendimento tempestivo dos chamados abertos no aplicativo SART e
dos serviços contratados, visando o menor custo para a Dataprev.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dificuldade de conciliar a redução de custos de locomoção, tendo em vista a logística e a necessidade do
atendimento ao cliente que requer ação tempestiva, conforme estabelecido no contrato de prestação de serviço.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

14/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.6 - 4X66-03 - Diária Nacional

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 14/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMA
Recomendamos a Unidade Regional do Maranhão -URMA
- Regularizar a Prestações de Contas de Diárias e Passagens - PCDP nº
4196/10 do empregado de matrícula 306.533, de forma a constar o
número da OS registrados no Sistema de Administração de Recursos
Técnicos -SART no campo justificativa, conforme estabelece
obrigatoriamente a Norma de Viagem Nacional - N/LG/009/11;
- Justificar nas Prestações de Contas de Diárias e Passagens - PCDP nº
4393/10 o término da viagem no dia 20/10, uma vez que a passagem
anexada mostra data de retorno no dia 19/10;

- Atentar para o cumprimento do prazo máximo de prestação de contas
que é de 05 (cinco) dias corridos após o retorno do empregado.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Unidade Regional do Maranhão - URMA, via email datado de 17/12/2010 em resposta ao Relatório Final da
Coordenação de Auditoria Contábil - COAC sobre as contas do Balancete do mês de Novembro de 2009, informa que
foram regularizadas no sistema SCDP as PCDP 4196/10, PCDP 4393/10 e PCDP 4516/10.
Síntese dos resultados obtidos
Regularização da formalização da prestação de contas no Sistema de Concessão de Diárias e de Passagens-SCDP, de
modo a dar transparência ao motivo dos gastos e à atender aos normativos vigentes
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Conscientização dos empregados sobre a necessidade do cumprimento dos instrumentos normativos vigentes com o
consequente aperfeiçoamento dos processos administrativos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/10

Data do Relatório de Auditoria

14/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Imobilizações Técnicas - Lei 9249/95

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 30/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIAN

Recomendamos à Divisão de Análise e Informações Contábeis -DIAN
regularizar a contabilização dos valores relativos as Notas Fiscais da
OTIS, transferindo para a rubrica 1320-06 - Obras em Andamento, bem
como os lançamentos de depreciação que tenham sido acarretados pelo
registro na conta 1320-03.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A transferência das notas fiscais da OTIS para a conta 1320-06 -Obras em Andamento, foi efetuada por intermédio do
documento contábil nº PTA 1210.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento dos processos internos de controle contábil.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal para análise e reclassificação dos valores.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

063/10

Data do Relatório de Auditoria

25/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Serviço de Comunicação - 4X62-01

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DERE\DITG

Recomendamos à Divisão de Tecnologia de Gestão de Rede – DITG
discriminar a Unidade geradora do custo, em campo apropriado do
carimbo de atesto constante no verso da nota fiscal, para o posterior
envio ao DIEF.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Tecnologia e Gestão de Redes - DITG em resposta ao aponte, esclarece que serão tomadas medidas
necessárias para melhorar a identificação das Unidades Geradoras dos custos. Com relação a utilização de
mecanismos de controle de gasto não cabe ao mesmo, pois, é responsável apenas pela gestão técnica.
Síntese dos resultados obtidos
Aperfeiçoamento dos controles possibilitando a alocação do custo à Unidade geradora do gasto.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal necessário a implementação da recomendação requerida.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

063/10

Data do Relatório de Auditoria

15/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Imposto sobre Serviço - Faturamento

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 26/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI

Recomendamos ao Departamento Financeiro - DEFI, proceder a revisão
e atualização dos valores (juros e multas) das obrigações para uma
adequada provisão contábil. Em conjunto com o analista da Divisão de
Análise e Informações Contábeis -DIAN, realizar o cotejamento de seus
controles analíticos com a posição das análises contábeis, a fim de
dirimir divergências e disponibilizar também os documentos que
subsidiam as regularizações necessárias.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
O Departamento Financeiro- DEFI, mediante MEMO Nº010/2011, procedeu análises dos itens pendentes apontados e
encaminhou o posicionamento atual à Divisão de Análise e Informações Contábeis - DIAN, para fins de
regularização/atualização das obrigações registradas.
Síntese dos resultados obtidos
Regularização dos valores pendentes de reclassificação de juros e multas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Instauração de procedimento conjunto entre as duas áreas executivas para tratamento de casos semelhantes.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

063/10

Data do Relatório de Auditoria

15/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

04.2 - Imposto sobre Serviço Retido na Fonte

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 26/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIAN

Recomendamos à Divisão de Análise e Informações Contábeis –DIAN,
intensificar a análise dos valores pendentes na rubrica, com ênfase às
Unidades Regionais que apresentam o maior numero de ocorrências e
regularizar as situações apresentadas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
A Divisão de Informações Contábeis-DIAN, nos encaminhou a análise da rubrica contábil em questão (de janeiro de
2011), da qual, após nossas verificações, constatamos a regularização de boa parte dos itens pendentes. Foram
regularizados 55% do numero de itens, 52% dos valores dos recolhimentos que estavam sem provisão contábil, 57%
dos valores das provisões que estavam sem recolhimento e 0% dos valores de Recolhimento Pendente de Retenção do
Fornecedor (R$ 2.155,16).
Síntese dos resultados obtidos
Regularização dos registros contábeis, propiciando a melhoria da qualidade da informação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Lapso temporal da análise e reclassificação dos valores.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

064/10

Data do Relatório de Auditoria

16/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Certificar a conformidade das informações prestadas pelas Unidades
Regionais no Módulo Financeiro do Questionário de Controle Interno - QCI
E-mail COAC, de 16/09/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAC
Recomendamos à Unidade Regional do Acre -URAC que:
1. Esclareça a incoerência entre a resposta oferecida ao QCI e as
constatações da Auditoria Interna de que de fato a Unidade Regional
tem movimentação financeira para atender as suas necessidades
operacionais;

2. Promova, com o apoio do Departamento de Finanças - DEFI, a
implementação das medidas requeridas para estabelecer os controles e
procedimentos necessários a tornar efetivo o processo de finanças, em
consonância com as limitações operacionais da URAC, informando à
Auditoria Interna as medidas adotadas.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Em e-mail de 06/12/2011 do titular da URAC foi reconhecido que a resposta ao QCI de que não havia Sistema
Financeiro foi errônea, e que hoje a URAC está totalmente enquadrada no módulo financeiro da Empresa
(PROTHEUS).
Síntese dos resultados obtidos
Rotinas de movimentação financeira em consonância com os instrumentos normativos da empresa.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A formalização das rotinas no sistema integrado Protheus proporcionou a agilidade dos processos operacionais.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

064/10

Data do Relatório de Auditoria

16/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - Certificar a conformidade das informações prestadas pelas Unidades
Regionais no Módulo Financeiro do Questionário de Controle Interno - QCI
E-mail COAC, de 16/09/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URCE

Recomendamos à Unidade Regional do Ceará -URCE que promova
com o apoio do Departamento Financeiro -DEFI, a identificação e
implementação das ações requeridas para corrigir as falhas e tornar o
processo de finanças mais eficaz, informando à Auditoria Interna as
medidas adotadas
Providências adotadas pela unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
No e-mail da URCE de 09/12/2011, foram confirmadas as impropriedades relatadas pela Auditoria Interna em relação
a pagamentos que foram efetuados sem a exigência de documentos fiscais (nota ou cupom fiscal), mas foi informado
que tal fato foi ocasional, e que não mais está se repetindo.
Síntese dos resultados obtidos
Conscientização dos empregados quanto à necessidade de adoção das rotinas de trabalho em conformidade com os
normativos internos, com vistas a correção de eventuais falhas nos procedimentos operacionais.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Deficiências de orientações à área demandante sobre os procedimentos operacionais a serem observados.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

076/04

Data do Relatório de Auditoria

13/04/2006

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Gestão da Continuidade e Recuperação do Negócio - Item 5.11

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/04/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
1. Coordenar as ações de atribuição de responsabilidade e de emissão
ou atualização dos instrumentos normativos específicos da Política de
Segurança da Informação.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações (24/10/2011) estabelecendo novo contexto
normativo em Segurança da Informação e veiculação de comunicação interna no portal coorporativo da DATAPREV
orientando todos os gestores para adequarem seus processos organizacionais às macrodiretrizes definidas no referido
Manual.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação. Iniciado o processo de revisão
dos normativos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concentração de esforços de todas as áreas da empresa para estabelecimento das normas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

076/04

Data do Relatório de Auditoria

13/04/2006

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Termo de Sigilo e Responsabilidade - Item 5.14 e 5.16

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/04/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
1. Coordenar as ações de atrtibuição de responsabilidade e de emissão
ou atualização dos instrumentos normativos específicos da Política de
Segurança da Informação..

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações (24/10/2011) estabelecendo novo contexto
normativo em Segurança da Informação e veiculação de comunicação interna no portal coorporativo da DATAPREV
orientando todos os gestores para adequarem seus processos organizacionais às macrodiretrizes definidas no referido
Manual.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação. Iniciado o processo de revisão
dos normativos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concentração de esforços de todas as áreas da empresa para estabelecimento das normas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

076/04

Data do Relatório de Auditoria

13/04/2006

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Cancelamento dos Direitos de Acesso - Item 5.17

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/04/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
1. Coordenar as ações de atribuição de responsabilidade e de emissão
ou atualização dos instrumentos normativos específicos da Política de
Segurança da Informação.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações (24/10/2011) estabelecendo novo contexto
normativo em Segurança da Informação e veiculação de comunicação interna no portal coorporativo da DATAPREV
orientando todos os gestores para adequarem seus processos organizacionais às macrodiretrizes definidas no referido
Manual.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação. Iniciado o processo de revisão
dos normativos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concentração de esforços de todas as áreas da empresa para estabelecimento das normas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

076/04

Data do Relatório de Auditoria

13/04/2006

Item do Relatório de Auditoria

06.1 - Autorização de Acesso - Item 5.13

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/04/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
1. Coordenar as ações de atribuição de responsabilidade e de emissão
ou atualização dos instrumentos normativos específicos da Política de
Segurança da Informação.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Publicação do Manual de Segurança da Informação e Comunicações (24/10/2011) estabelecendo novo contexto
normativo em Segurança da Informação e veiculação de comunicação interna no portal coorporativo da DATAPREV
orientando todos os gestores para adequarem seus processos organizacionais às macrodiretrizes definidas no referido
Manual.
Síntese dos resultados obtidos
Definição e publicação das macrodiretrizes relacionadas à Segurança da Informação. Iniciado o processo de revisão
dos normativos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Concentração de esforços de todas as áreas da empresa para estabelecimento das normas.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
620

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna
atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

088/03

Data do Relatório de Auditoria

28/09/2004

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Inexistência de Padrões Mínimos no Nome do Recebedor

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 29/09/2004.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DRD\DEBC\DIPB
1. Submeter formalmente ao INSS a situação encontrada na análise de
dados, para tomada de decisão sobre a necessidade de alteração do
processo, de forma a evitar divergências de nome do recebedor.

Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Síntese da providências adotadas
Apresentação das cópias dos e-mails encaminhados ao INSS e do próprio INSS tratando internamente o assunto (Email CGIM de 1/2/2011).
Síntese dos resultados obtidos
Mudança tecnológica em curso (Migração de sistemas).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Falta de priorização pelo cliente.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
621

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/11

Data do Relatório de Auditoria

15/07/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Migração dos sistemas

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/07/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
Definir as responsabilidades e papéis para a transferência das aplicações
para os servidores adquiridos.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A migração dos sistemas está sendo realizada de acordo com o projeto de consolidação de servidores, em andamento
até 30/06/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

023/11

Data do Relatório de Auditoria

17/06/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Imunidade Tributária Recíproca

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC de, 03/06/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
A Nota Técnica de Auditoria foi apreciada pelo Departamento de
Controladoria - DECO, da Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos DFS, e foi encaminhada à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica CGCJ, visando se obter uma posição legal sobre a viabilidade
identificada pela Auditoria Interna.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A CGCJ após avaliar a questão posicionou-se acerca da inviabilidade da tese para pleitear imunidade tributária, nos
termos do artigo 150, VI e parágrafo II, da CF/88, para a Dataprev.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.7 - Locação de Veículo - Ausência de comprovação da realização de
treinamento e capacitação dos motoristas.
E-mail da COAO em 03/10/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
A URAM deve comprovar a realização do treinamento e capacitação
dos motoristas. Caso a capacitação não tenha sido realizada, deve
negociar junto ao fornecedor a retirada desse valor da formação do
preço, atentando e adotando, se for o caso, as medidas cabíveis para a
regularização dos pagamentos realizados anteriormente.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Aguardando o encaminhamento pelo fornecedor do certificado de conclusão do treinamento e capacitação dos
motoristas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.14 - Gestão Patrimonial - Bens sem aplicação ou uso na URAM.

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Providenciar a alienação dos bens que se encontram sem condições de
uso, conforme diagnosticado nos Relatórios dos Inventários dos
exercícios 2007 a 2010.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal necessário à elaboração do processo de alienação que se encontra em andamento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.15 - Gestão Patrimonial - Conservação insuficiente em prédio de
propriedade de terceiros.
E-mail da COAO, de 03/10/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Planejar com o apoio do DEES a realização da manutenção do prédio
onde ficava localizado o Centro de Treinamento e avaliar a efetiva
necessidade de manter o prédio não utilizado para atender as
necessidades operacionais da Unidade Regional.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Integração com o órgão central da empresa, para a obtenção das informações necessárias à avaliação e adequação
requeridas pela Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.16 - Segurança Física - A desocupação do imóvel

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Desenvolver o Plano de Emergência de Desocupação do Imóvel em
obediência ao disposto no instrumento normativo vigente (N/LG/05/00),
avaliando a possibilidade de se realizar, de forma periódica, treinamento
de desocupação do imóvel.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal necessário á elaboração do Plano de Emergência e Desocupação do Imóvel, aderente às
peculiaridades regionais e a N/LG/05/00.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.17 - Segurança Física - Dispositivos de prevenção a sinistro.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Avaliar, mediante consulta ao Departamento de Promoção e Saúde,
Qualidade de Vida e Bem-Estar DEQV e de Engenharia e Serviços
Gerais -DEES, a necessidade de instalar os dispositivos de prevenção e
combate a sinistros preconizados no instrumento normativo vigente
(N/LG/05/00).
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Dependência do órgão central para definição dos requisitos técnicos do projeto, e trâmite processual inerente à
execução de serviços dessa natureza.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.19 - Obrigações legais - Habite-se

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Requerer do proprietário do imóvel cópia do habite-se, mantendo-o
arquivado/preservado para apresentação em possíveis fiscalizações.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Dependência de orientação jurídica do órgão central, de vez que o imóvel não possui habite-se
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

032/11

Data do Relatório de Auditoria

03/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Compras de Pronto Pagamento.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 03/10/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URAM
Realizar pesquisa de preços para aquisição de café e açúcar, adequando
o resultado apresentado (estimativa de preços) à modalidade da
aquisição de compras pertinente.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal decorrente do rito processual necessário a apresentação de evidência à Auditoria Interna.
Atendida em 30/01/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Equipamentos de prevenção e combate contra sinistros - N/LG/05/00

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Instalar os dispositivos de prevenção e combate a sinistros preconizados
no instrumento normativo vigente (N/LG/05/00), mediante consulta ao
DEQV/DEES.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Tramite processual inerente a contratação praticada nos moldes da lei 8666/ 93 - Lei de licitações e contratos
administrativos na administração pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Ambiente de TI - insalubridade/segurança da informação

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Corrigir as atuais condições de insalubridade da sala dos racks e
servidores (umidade, infiltrações de água, higienização, etc.) e prover
proteção e organização para o cabeamento lógico e das instalações
elétricas e telefônicas existentes nos ambientes de TI, para preservação
da segurança da informação.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Tramite processual inerente a contratação praticada nos moldes da lei 8666/ 93 - Lei de licitações e contratos
administrativos na administração pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.5 - Plano de Emergência e desocupação do imóvel

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Desenvolver e aplicar anualmente Plano de desocupação do imóvel em
obediência ao disposto no instrumento normativo vigente (N/LG/05/00).

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Busca de oferta no mercado local de treinamento para capacitação específica de brigadista. Aguarda-se divulgação do
calendário de treinamento, para o exercício de 2012, do SENAI/SESC/SEST/SENAT/SEBRAE/FIEMT.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Inexistência de documentação para continuidade dos processos
operacionais da URMT
E-mail COAO, de 22/09/2011

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Desenvolver um Plano de Segurança e de Contingência, adequado à
realidade vigente da URMT, disseminando-o amplamente ao corpo
funcional.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Levantamento dos requisitos necessários ao desenvolvimento de um Plano aderente as peculiaridades regionais, e em
conformidade com a NT/CGSI/015/2009.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Inexistência de Mapas de Riscos

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Elaborar os Mapas de Risco em conformidade com a realidade vigente
da Unidade Regional, afixando-os em local visível.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Absorção dos conhecimentos técnicos necessários à elaboração dos mapas de risco aderentes as peculiaridades
regionais, e em conformidade com a Norma Regulamentadora - NR 5, do MTE.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

04.2 - Falta de capacitação para o desempenho de atividade normativa/legal

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Viabilizar contratação de serviços de capacitação para membros da
CIPA -eleitos e/ou indicados de forma tempestiva, em consonância com
o instrumento normativo vigente, e junto a prestador de serviço
qualificado.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Falta de oferta no mercado local de treinamento para capacitação específica. Aguarda-se divulgação do calendário de
treinamento, para o exercício de 2012, do SENAI/SESC/SEST/SENAT/SEBRAE/FIEMT.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

06.2 - Implementação de ações recomendadas nos PPRA de 2009 e 2011

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Implementar as medidas corretivas objetivando atender às ações
recomendadas nos Planos de Prevenção de Riscos Ambientais dos
exercícios de 2009 e de 2011.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Tramite processual inerente a contratação praticada nos moldes da lei 8666/ 93 - Lei de licitações e contratos
administrativos na administração pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

035/11

Data do Relatório de Auditoria

22/09/2011

Item do Relatório de Auditoria

27.1 - Alvará de Regularidade do Corpo de Bombeiros

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 22/09/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMT
Cumprir o que determina a legislação requerendo vistoria técnica ao
Corpo de Bombeiros das instalações ocupadas pela Unidade Regional,
e após a obtenção do Alvará, afixá-lo em local visível, promovendo as
inspeções periódicas conforme também determina a mesma legislação.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Tramite processual inerente a contratação praticada nos moldes da lei 8666/ 93 - Lei de licitações e contratos
administrativos na administração pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

042/11

Data do Relatório de Auditoria

05/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Rubrica 1139-01 - Devedores Diversos

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 05/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI\DIPN
Recomendamos à Divisão de Planejamento Financeiro e Tributário –
DIPN, o envio mensal dos valores das atualizações de todos os valores
pendentes de recebimento, para que a Contabilidade proceda os ajustes
contábeis em obediência ao Princípio do Regime de Competência (Art.
177 da Lei nº 6404, de 15/12/1976).
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal necessário ao encaminhamento mensal da atualização dos créditos para ajuste.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

042/11

Data do Relatório de Auditoria

05/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Rubrica 1139-01 - Devedores Diversos

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 05/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIAN
Recomendamos à Divisão de Análise e Informações Contábeis – DIAN,
proceder a revisão da análise da conta em relação aos valores nela
contidos, bem como efetuar os registros contábeis adotando o Princípio
do Regime de Competência, conforme estabelece o artigo 177 da Lei nº
6404, de 15/12/1976.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal necessário ao processo de ações de cobranças aos fornecedores.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

042/11

Data do Relatório de Auditoria

05/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Rubrica 2151-05 - INSS Retido na Fonte

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 05/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI\DIEF
Recomendamos à Divisão de Execução Financeira -DIEF/Contas a
Pagar:
-Reiterar junto à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica -CGCJ a
resposta aos memorandos DEFI nº 059/2008, de 16/08/2008 e nº
120/2009, de 07/12/2009, sobre a prescrição do crédito tributário em
favor do INSS incidentes sobre as notas fiscais que foram provisionadas
pela Contabilidade, concomitantemente com a contribuição de 11% que
não foi recolhida tendo em vista que não houve pagamento a
fornecedor;
-Proceder uma análise criteriosa dos valores das retenções efetuadas e
que não foram recolhidas a partir do mês de outubro de 2004,
apresentadas pela Divisão de Análise e Informações Contábeis - DIAN,
incluindo-as no módulo Financeiro do PROTHEUS, e, que se procedam
os recolhimentos caso sejam devidos;
-Criar processo administrativo com base na Norma N/PO/005/02 Formação e Movimentação de Processo Administrativo, para os valores
dos acréscimos legais que forem recolhidos cujas causas foram
provocadas por empregados, e se não forem deferidos pela autoridade
competente (Delegação de Competência), solicitar o seu reembolso com
base no artigo artigo 462 § 1º da CLT.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal necessário para o levantamento e análise dos processos administrativos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/11

Data do Relatório de Auditoria

05/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - 1111-01 - Fundo de Caixa Pequena

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 05/12/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC
Avaliação das rotinas operacionais utilizadas, de forma a se certificar de
que as mesmas ao serem inseridas no módulo Financeiro venham a gerar
registros no razão do módulo de Contabilidade Gerencial. Considerar a
necessidade de emissão de instrumento normativo para estas rotinas,
com o intuito de padronização.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Tempo requerido à consolidação e ajuste do sistema Protheus.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/11

Data do Relatório de Auditoria

05/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - 1111-01 - Fundo de Caixa Pequena

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 05/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC
Recomendamos ao Departamento de Gestão Contábil -DEGC a
avaliação das rotinas operacionais utilizadas, de forma a se certificar de
que as mesmas ao serem inseridas no Sistema Protheus, venham a gerar
lançamentos contábeis em contas apropriadas. Considerar a necessidade
de emissão de instrumento normativo, visando a padronização destas
rotinas, com o intuito de minimizar estas impropriedades.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Tempo requerido para a consolidação e ajustes no sistema.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/11

Data do Relatório de Auditoria

05/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Rubrica 1121.05 - MTE

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 05/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DECO
Objetivando a consistência e adequação das demonstrações contábeis,
recomendamos ao Departamento de Controladoria - DECO, em
conjunto com os Departamentos de Gestão Contábil e Financeiro, criar
rotina mensal, de modo que se extraiam relatórios da posição de contas
a receber, em aberto, devidas pelo cliente por idade de vencimento, a
cada ultimo dia do mês, mantendo-o em arquivo (mídia).
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal necessário à elaboração de testes de customização e adequação às rotinas de trabalho.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/11

Data do Relatório de Auditoria

05/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Rubrica 1121.05 - MTE

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 05/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI\DIEF
Encaminhar correspondência à Divisão de Análise e Informações
Contábeis –DIAN, definindo que as multas e glosas devem ser tratadas
como não recebíveis, com o intuito de conciliar o saldo financeiro com
o contábil.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
As inconsistências foram identificadas e se encontram em fase de customização pela implementadora do Sistema
Integrado.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/11

Data do Relatório de Auditoria

05/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.3 - Rubrica 1121.05 - MTE

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 05/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIRE
Revisão dos processos atuais, relacionados aos históricos dos registros
contábeis do razão, com vista a obtenção da consistência entre os
registros contábeis e os dados da documentação suporte.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Tempo requerido para a consolidação e ajustes no sistema.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

061/11

Data do Relatório de Auditoria

20/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Rubrica 1112-31 - Banco do Brasil - Corporate DF

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 19/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
Recomendamos à Divisão de Execução Financeira -DIEF/Contas a
Receber:
-Adotar mecanismos que facilitem a identificação dos depósitos on-line
em conta-corrente da DATAPREV, efetuados por empregados e/ou
terceiros, devido à dificuldade do reconhecimento da origem do
depósito.
-Manter contato com os empregados identificados na conciliação
bancária com o intuito de obter informação a que se referem os
depósitos por eles efetuados, objetivando a emissão da Ordem de
Recebimento e consequentemente a regularização dos registros
contábeis.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O sistema bancário não possui mecanismos para bloqueio de depósitos. A área responsável está apreciando o
processo para implementação do "depósito identificado".
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

061/11

Data do Relatório de Auditoria

20/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Rubrica 4041-02 - Veículos

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DESU\DIAC
Revisão do padrão do contrato de prestação de serviços de transporte,
efetuando termo aditivo em relação às cláusulas que contenham as
expressões locações de veículos, bem como orientação a todas as
Unidades Regionais para que adotem o mesmo procedimento, inclusive
quanto ao correto preenchimento das notas fiscais por parte dos
fornecedores.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Não houve tempo hábil para efetuar as devidas alterações até 31/12/2011, em função do prazo exíguo entre a ciência
do relato da Auditoria Interna e a ação para a implementação da recomendação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

061/11

Data do Relatório de Auditoria

20/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Rubrica 4051-02 - Impressoras

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIRE
Apropriação da nota fiscal de nº 3291 no valor de R$ 3.536,70 do mês
de janeiro/11, bem como das notas fiscais nº 3679, 3680, 3681, 3682 e
3683 do mês de fevereiro/11, todas do fornecedor Xerox Comércio e
Indústria Ltda.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
As apropriações das Notas Fiscais foram efetuadas em balancetes de meses subsequentes.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

061/11

Data do Relatório de Auditoria

20/12/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Rubrica 4052-01 - Hardware Plataforma Alta

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 19/12/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIRE
Adotar procedimentos de conferência dos lotes de registros contábeis,
com o objetivo de se evitar possíveis prejuízos nas informações
gerenciais e de cunho fiscal.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal inerente à implementação da recomendação. O valor da inconsistência verificada foi regularizado no
balancete do mês subsequente.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/10

Data do Relatório de Auditoria

30/06/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Ausência de Previsão Normativa para Contratação de Estagiários
Portadores de Necessidades Especiais.
E-mail COAO, de 30/06/2010.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEDP\DIVP
Recomendamos a Divisão de Valorização de Pessoas - DIVP propor a
autoridade competente a revisão da Norma N/GP/017/00 (Concessão e
Realização de Estágios) para que seja assegurado às pessoas portadoras
de deficiência o percentual 10% (dez por cento) das vagas oferecidas
para estágio pela DATAPREV como determina a Lei nº 11.788,
25/09/2008.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
DATAPREV não inibe a inscrição de portadores de necessidades especiais para compor o seu quadro de estagiários.
O não atendimento à cota prevista na legislação deve-se ao fato de não haver interesse deste público no programa de
estágio oferecido pela empresa. De toda forma, está sendo elaborada uma Nota Técnica, pela DIVP, para aprovação
da Diretoria, instituindo a convocação de estagiários portadores de necessidades especiais.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/10

Data do Relatório de Auditoria

30/06/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Fragilidade no Cumprimento da Legislação para Contratação de
Estagiários Portadores de Necessidades Especiais.
E-mail COAO, de 30/06/2010.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEDP\DIVP
Prever nos futuros processos de contratações de estagiários a divulgação
expressa e/ou critério para a seleção de estudantes Portadores de
Necessidades Especiais em conformidade com a Lei nº 11.788, de
25/09/2009.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
DATAPREV não inibe a inscrição de portadores de necessidades especiais para compor o seu quadro de estagiários.
O não atendimento à cota prevista na legislação deve-se ao fato de não haver interesse deste público no programa de
estágio oferecido pela empresa. De toda forma, está sendo elaborada uma Nota Técnica, pela DIVP, para aprovação
da Diretoria, instituindo a convocação de estagiários portadores de necessidades especiais.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

027/10

Data do Relatório de Auditoria

06/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

07.1 - Dispositivos de prevenção e combate a sinistros - N/LG/005/00

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 06/08/2010

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\URRS
DATAPREV\PR\SUAT\URRS
Mitigar os riscos envolvidos mediante adequação de todos os
equipamentos de prevenção e combate a sinistros preconizados no
instrumento normativo vigente.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Pendência judicial entre a Dataprev e a contratada (Construtora JRN).
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

027/10

Data do Relatório de Auditoria

06/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

07.4 - Monitoramento e controle eletrônico de acesso à URRS

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 06/08/2010

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\URRS
DATAPREV\PR\SUAT\URRS
Implementar mecanismos eletrônicos de segurança e controle de acesso
físico que garanta a segurança física do ambiente da URRS.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Pendência judicial entre a Dataprev e a contratada (Construtora JRN).
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

040/10

Data do Relatório de Auditoria

20/08/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Impostos e Contribuições Retidos na Fonte

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 20/08/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIAN
Recomendamos a Divisão de Análise e Informações Contábeis – DIAN,
proceder, quando possível, a compensação do valor de R$ 374,58,
recolhido a maior referente ao IRRF dos alugueis retidos em janeiro e
fevereiro.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal necessário ao levantamento dos valores individualizados neste caso e em outros semelhantes para
instruir a solicitação/aprovação da baixa contábil.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

09.1 - Certificação dos Administradores Estatutários Tecnicamente
Qualificados - AETQ até 31/12/2010
E-mail COAC, de 13/12/2010

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Solicitar a certificação do Atuário conforme previsto na
regulamentação.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A certificação do atuário, que já apresentou o documento de inscrição no processo, é de 3 (três) meses, portanto
deverá ser concluída ao final do 1o. Trimestre de 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

10.5 - Gestão da continuidade do negócio

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
Elaborar o Plano de Contingência e Continuidade, com gestor
especificamente designado, fundamentado na identificação de riscos e
análise de impacto que permita realinhar os processos críticos,
documentando detalhadamente os procedimentos e responsabilidades a
serem adotados para garantir continuidade sistêmica e operacional e o
retorno à situação de normalidade.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal requerido à contratação de serviços técnicos profissionais para executar o mapeamento, análise e
identificação dos processos referentes à arrecadação, concessão e pagamento de benefícios, cadastro e investimentos.
Considerando que o prazo estimado de 25 semanas à partir da assinatura do contrato, o atendimento à recomendação
deverá ocorrer em agosto de 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

043/10

Data do Relatório de Auditoria

13/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

10.6 - Renda Fixa - Letras Financeiras (OS 066/03 – 01.9)

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 13/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

PREVDATA
1- Acompanhar junto à Consultoria Jurídica a evolução da questão e
implementar as ações consideradas necessárias para resguardar os
interesses da Entidade;
2 - Submeter a recomendação da SPC a avaliação e deliberação do
conselho.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A resolução da questão depende de decisão judicial (Proc. 001.04.011613-2), cujo processo vem sendo acompanhado
por consultoria contratada, que faz a interface entre a Prevdata e a consultoria jurídica.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
658

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Programa de Gestão de Continuidade de Negócios para o ambiente MTE

Comunicação Expedida/Data

E-mal CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI\COCN
Executar as seguintes ações previstas no Programa de Gestão da
Continuidade de Negócios para o ambiente do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE):
- Desenvolver, implementar e testar Plano de Gerenciamento de
Incidentes (PGI), Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e Plano de
Recuperação de Negócios (PRN); e
- Treinar as equipes técnicas envolvidas com a execução dos planos.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O plano já foi executado mas estão em desenvolvimento o detalhamento das fases, implementação e treinamento das
equipes. O prazo para atendimento é 30/10/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Programa de Gestão de Continuidade de Negócios para o ambiente INSS
(Plataforma Baixa)
E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Elaborar o Programa de Gestão de Continuidade de Negócios relativo
ao ambiente Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de forma a
garantir a restauração dos ambientes operacionais de acordo com o
Plano de Modernização Tecnológica. O Programa de Gestão de
Continuidade de Negócios deve ser elaborado conforme o item 5.
Procedimentos estabelecido na Norma Complementar
06/IN01/DSIC/GSIPR:
5.1.1 desenvolver documento com as diretrizes do Programa de
Continuidade;
5.1.2 definir as atividades críticas do órgão ou entidade;
5.1.3 avaliar os riscos a que estas atividades críticas estão expostas;
5.1.4 definir as estratégias de continuidade para as atividades críticas;
5.1.5 desenvolver e implementar os Planos previstos no Programa de
Gestão da Continuidade de Negócios para respostas tempestivas a
interrupções - Plano de Gerenciamento de Incidentes (PGI), Plano de
Continuidade de Negócios (PCN) e Plano de Recuperação de Negócios
(PRN).
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O modelo do plano já foi estruturado mas estão em desenvolvimento o detalhamento das fases, implementação e
treinamento das equipes. O prazo para atendimento é 30/10/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - Programas sem Controle de Versões

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI
Definir procedimento que garanta a rastreabilidade das versões dos
programas em SADS.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O assunto está sendo analisado para verificação da pertinência e possibilidade de atendimento pela área responsável.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Instalação de servidores Linux - Roteiro operacional

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI\DSAO
Revisar e atualizar as configurações e ações de segurança da informação
descritas no roteiro operacional para instalação de servidores Linux
considerando o perfil de hardening elaborado pela True Access
Consulting.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O roteiro operacional ainda não havia sido encaminhado para avaliação e certificação pela auditoria.
Atendido em 16/02/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Implantação de servidores em plataforma baixa

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Revisar a Instrução de Procedimento (IP) PD/009-04/00 de forma a
considerar:
- o novo formulário desenvolvido pelo DEPI denominado Requisição de
Servidores e a influência das novas informações desse formulário no
processo de implantação;
- o registro da aplicação de políticas de segurança da informação com
especial destaque para Regras no firewall e Teste de Vulnerabilidade; e
- o processo de Gestão de Segurança da Informação apoiado pela
ferramenta Módulo Risk Manager considerando a necessidade de
cadastro dos servidores na referida ferramenta antes de entrarem em
produção.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O aponte estava direcionado para a área de segurança, mas será tratado pela área de gestão de TIC - DEGT que
analisará a pertinência da Instrução de Procedimento atual, atualizando o procedimento junto às demais áreas de
sustentação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.4 - Vulnerabilidades no ambiente MTE

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Informar na ferramenta Módulo Risk Manager o conteúdo do campo
prazo de solução para as vulnerabilidades com risco classificado como
muito alto.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O atendimento da recomendação encontra-se previsto no Plano de Ação da Dataprev 2012 com prazo definido para
30/11/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.5 - Configuração de bloqueio no firewall de aplicação web

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI\DSSI
Estender as configurações de bloqueio do firewall de aplicação web aos
demais serviços web e evidenciar tais configurações a essa auditoria.
Contemplar, no mínimo, os serviços considerados críticos pelo INSS
especificados no www-painel e dentre as aplicações transacionais
consideradas críticas pelo MTE priorizar a configuração do Seguro
Desemprego-SD, Cadastro Geral de Empregados/DesempregadosCAGED, Código Brasileiro de Ocupação–CBO e Programas de
Geração de Emprego e Renda–PROGER.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A utilização do bloqueio do firewall de aplicação web é uma tarefa que precisa ser tratada em conjunto com todas as
áreas de sustentação, produto e segurança, a fim de que os procedimentos não impactem na disponibilidade do
serviço. O tema está sendo tratado com prazo de solução no 1o. semestre de 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.6 - Patches para correções de vulnerabilidades técnicas no ambiente de
produção
E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI\DSSI
Apoiar as áreas de sustentação (DSBD, DSSE e DSAO) na elaboração
de normas e procedimentos operacionais que contemplem o controle de
vulnerabilidades técnicas alinhados ao preconizado na NBR ISO/IEC
27002:2005 item 12.6.1.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Não foi descrito o processo em 2011, o que deverá ocorrer no 1o. semestre de 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Procedimento de backup

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ
Definir e viabilizar os procedimentos de backup da área de
monitoramento, visando garantir a recuperação das informações em
caso de necessidade.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Apesar da documentação do processo ter sido encaminhada á Auditoria, faltava a confirmação pela área que o
processo incluia além das bases de dados, também o back-up das configurações dos aplicativos.
Atendida em 25/01/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.4 - Gestão de incidentes - Tratar eventos de monitoramento de forma
padronizada
E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
Definir formalmente o processo e procedimentos operacionais para
tratamento dos eventos de monitoração de forma padronizada e
comunicá-los às equipes técnicas.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Em outubro/2011 foram publicados fluxogramas e os descritivos do processo de Gestão de Incidentes. Demais ações
encontram-se em andamento e compõem o Plano de Ação 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.2 - Procedimento de teste de mídia magnética

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ
Definir procedimento que garanta que as mídias magnéticas de backup e
as mídias dos softwares adquiridos estão em bom estado para o uso, de
modo a garantir a sua utilização quando necessário.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A necessidade da definição de um ambiente de testes de mídias, que não foi possível priorizar em 2011. Será
analisado em 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

05.3 - Geração de backup

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ
Rever o procedimento de backup do servidor RJOWTAPL098
definindo o número de cópias necessárias, visando assegurar a
recuperação dos dados sempre que desejado.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O procedimento de back up foi revisto, no entanto até o final de 2011 a documentação ainda não havia sido
encaminhada para análise da Auditoria.
Atendida em 27/01/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

06.1 - Cadastramento do procedimento de recuperação na Console NG

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
Definir procedimento formalizado para registrar as recuperações
realizadas nos bancos de dados e nos dados dos servidores, visando
possibilitar o rastreamento do processo realizado.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
As ações encontram-se em andamento sendo solicitado prazo de prorrogação para atendimento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

06.2 - Batimento do BDLIB com a Console NG

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPRJ
Rever o processo de atualização dos dois aplicativos de modo que a
alteração solicitada num aplicativo seja encaminhada para atualizar o
outro aplicativo, visando evitar divergências de informação.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Apesar da documentação do processo ter sido encaminhada á Auditoria, faltava a confirmação pela área da solução
adotada.
Atendida em 06/02/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

07.1 - Padronização de procedimento de troca de Informações

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI
Implementar procedimento formalizado para a troca de informações por
transmissão com os órgãos externos, visando a padronização e a
garantia da segurança dos dados.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Projeto em andamento com prazo de conclusão em 31/08/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

047/10

Data do Relatório de Auditoria

04/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

07.2 - Órgão que recebe dados por mídia e transmissão

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/02/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI
Definir e implementar procedimentos operacionais para a troca de
informações com os órgãos externos, visando a padronização e a
garantia da segurança dos dados. Caso haja demora na implementação
desse processo, contactar as empresas que realizam a troca de
informação por mídia e buscar uma solução que garanta a integridade e
confidencialidade dos dados.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Projeto em andamento com prazo de conclusão em 31/08/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

048/10

Data do Relatório de Auditoria

21/09/2010

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Consultoria Técnica (4023-06)

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 22/09/2010

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI\DIEF
Recomendamos a Divisão de Execução Financeira - DIEF:
-efetuar levantamento das notas fiscais pagas sem atesto e providenciar
a sua regularização conforme o disposto na N/FI/14/02.
-solicitar do fornecedor Bricon a regularização da documentação fiscal
onde consta a sua antiga razão social.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Aguardava-se a documentação (Ata de Registro ou Contrato Social) do fornecedor para identificação da data da
alteração da Razão Social e levantamento das notas fiscais que deveriam ser regularizadas pelo fornecedor.
Atendida em: 11/01/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Plano de Ação para o PPRA / NR-9

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Desenvolver e implementar Plano de Ação objetivando mitigar os riscos
apontados no PPRA/2010 da URPB.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Tramite processual inerente a contratação praticada nos moldes da lei 8666/ 93 - Lei de licitações e contratos
administrativos na administração pública.
Atendida em 16/03/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Inexistência de Brigadas de Incêndio

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 04/01/2011

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Compor o corpo de Brigada de Incêndio da Unidade Regional conforme
preconiza o instrumento normativo aplicável objetivando mitigar os
riscos envolvidos, atendendo aos requisitos e quantitativos contidos no
PPRA/2010 da URPB.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Captação de voluntários para compor a brigada de incêndio, e disponibilidade de datas do CBM para realizar o
treinamento.
Atendida em 16/03/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

054/10

Data do Relatório de Auditoria

03/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

15.1 - CP 2007.0024.13

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU, em 04/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URPB
Realizar novo pregão eletrônico para licitar a contratação de serviço de
limpeza para os dez andares da Dataprev.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Tramite processual inerente a contratação praticada nos moldes da lei 8666/ 93 - Lei de licitações e contratos
administrativos na administração pública.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

057/10

Data do Relatório de Auditoria

06/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Rubrica 1111-01 - Fundo de Caixa Pequena

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 07/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI\DIFA
Recomendamos ao Departamento Financeiro - DEFI:
-reiterar junto aos órgãos responsáveis pelos Fundos Rotativos de Caixa
Pequena - FRCP da Empresa, a necessidade da exigência de notas
fiscais/faturas para suportar as saídas de numerários;
-solicitar parecer jurídico à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica CGCJ quanto ao Acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a
exigência de apresentação de notas fiscais para os reembolsos de
combustíveis que são efetuados a empregados à serviço;
-Solicitar aos órgãos pagadores, que por ocasião de pagamentos a
autônomos seja expedida comunicação à Divisão de Pagadoria de
Pessoal - DIPA para que sejam incluídas as retenções efetuadas e os
encargos patronais na devida competência, pois caso contrário a
Empresa estará sujeita a penalizações por parte do fisco federal.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal necessário à pesquisa da documentação pertinente para formalizar a consulta ao jurídico.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

057/10

Data do Relatório de Auditoria

06/12/2010

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Rubrica 1121-10 - Faturas a Receber

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 07/12/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI\DIEF
Recomendamos a Divisão de Execução Financeira / Contas a Receber
intensificar a cobrança dos valores pendentes, bem como proceder a
regularização dos valores recebidos em duplicidade.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Não obstante às ações de cobranças, ainda não se obteve êxito pleno nos ressarcimentos.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

063/10

Data do Relatório de Auditoria

25/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Faturas a Receber - 1121-05 e 1121-50

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
Recomendamos ao Departamento Financeiro – DEFI, encaminhar à
Auditoria Interna a posição atualizada sobre as formalidades que foram
adotadas em relação às cobranças efetuadas aos clientes para
recebimento dos valores que se encontram pendentes na rubrica, bem
como do tratamento dado para os valores pendentes de glosa/multa.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal necessário à negociação com os clientes para convencimento e recuperação dos valores tidos como
recebíveis na contabilidade.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

063/10

Data do Relatório de Auditoria

25/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Serviço de Comunicação - 4X62-01

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES
Recomendamos ao Departamento de Engenharia e Serviços Gerais –
DEES, a revisão e atualização da norma N/LG/015/01, para fins de um
controle eficaz das ligações realizadas pelos empregados, de modo a
coibir o uso indevido dos mesmos.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Encontra-se em avaliação um novo modelo de gestão.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

063/10

Data do Relatório de Auditoria

25/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Impostos e Contribuições Retidos na Fonte

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
Recomendamos ao Departamento Financeiro - DEFI proceder o
ressarcimento do valor de R$ 1.097,06 refrente a retenção de impostos
nos serviços do prestador Gilberto LYRA; providenciar novo
pagamento ao SERPRO, visando a regularização da retenção do
imposto.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O fornecedor foi notificado extrajudicialmente, aguarda-se os dados bancários do SERPRO para a regularização do
pagamento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

063/10

Data do Relatório de Auditoria

25/01/2011

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Impostos e Contribuições Retidos na Fonte

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/01/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEGC\DIAN
Recomendamos à Divisão de Análise e Informações Contábeis – DIAN,
manter acompanhamento relativo ao desfecho do processo da Engerede,
visando a regularização dos valores pendentes; intensificar esforços
para a regularização das pendências relativas a devolução de impostos
pagos à maior.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Encontra-se em análise o custo-benefício de se efetuar o completo levantamento dos valores individualizados neste
caso e em outros semelhantes para instruir a solicitação/aprovação da baixa contábil.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

064/10

Data do Relatório de Auditoria

11/02/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Certificar a conformidade das informações prestadas pelas Unidades
Regionais no Módulo Financeiro do Questionário de Controle Interno - QCI
E-mail de 16/09/2011.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
Recomendamos ao Departamento Financeiro - DEFI que considere a
conveniência de estabelecer, por meio de formalização de instrumento
próprio, os procedimentos a serem seguidos pelas Unidades Regionais a
respeito, do recolhimento dos valores retidos de terceiros que geram
obrigações fiscais e legais à DATAPREV, do procedimento de
contagem periódica do FRCP por empregado que não seja o titular e do
rodízio dos responsáveis pelo FRCP.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
1 - Quanto à contagem períódica, a área gestora julga como desnecessária, em face dos reduzidos valores envolvidos.
2 - Quanto ao rodízio de empregados, a área gestora julga não haver viabilidade de custo-benefício em função da
necesidade de capacitação e, inclusive, falta de empregados para assumir o encargo em algumas unidades.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
685

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

NOTA DE AUDITORIA CGAU 001/2010

Data do Relatório de Auditoria

14/10/2011

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Diária para viagens - Incidência INSS, FGTS e IRRF

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 05/04/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE
Promover, em conjunto com as demais áreas envolvidas no processo, a
devida avaliação das questões ora apresentadas, oferecendo à Direção
da Empresa as considerações pertinentes para viabilizar a
implementação dos procedimentos necessários para a retenção e
recolhimentos dos valores de INSS e FGTS dos empregados, cujos
pagamentos de diárias ultrapassarem mensalmente 50% do salário.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Entendimento da Coordenação Jurídica, mediante Parecer CGCJ nº 170/2011, é de que a recomendação não é
aplicável na situação apresentada.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

008/09

Data do Relatório de Auditoria

30/04/2009

Item do Relatório de Auditoria

06.1 - Receitas Ativ. Processamento de Dados

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 07/04/2011.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
Recomendamos:
-firmar um novo Termo Aditivo com o cliente Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS, onde conste os
serviço conforme as suas necessidades, para que assim cumpra-se o
estabelecido em contrato.
-apurar as razões que levaram os clientes a não desfrutarem dos serviços
contratados, tomando as devidas providências para que tal fato não se
repita, tendo em vista que a ausência dos faturamentos previstos
compromete o orçamento da Dataprev.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A recomendação, originalmente, foi direcionada a outra coordenação, e redirecionada para recentemente ao DEFI,
que adotará as medidas requeridas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

13.1 - Infra-estrutura predial

Comunicação Expedida/Data

E-mail da CGAU em 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
3. Solicitar da Consultoria Jurídica parecer visando viabilizar o
pagamento do fornecedor.
4. Evidenciar e deixar documentado as penalizações que serão
aplicadas ao fornecedor.
5. Efetuar gestão para a liquidação das pendências financeiras do
contrato.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Aguardando o encaminhamento das informações pela área gestora.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

13.4 - Gestão dos Processos de Compras e Serviços - CP 2006.0023.11 Paulo Cézar de Carvalho e Outros (Locação e Condomínio)
E-mail CGAU, em 17/06/2009.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URMG
3- Anexar no processo de controle os contratos firmados com as
empresas prestadoras de serviços continuados;
5- Evidenciar a metodologia dos recibos de pagamentos referentes ao
condomínio que são emitidos no primeiro dia do mês de referência;
7- Evidenciar o histórico dos valores do Fundo de Reserva;
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Dificuldade na obtenção da documentação comprobatória, por vias extra judiciais, junto aos administradores do
condomínio, e necessidade de orientação jurídica em órgão da administração central da DATAPREV.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

15.4 - Banco de Soluções

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Implantar Banco de Soluções.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Aplicativo em fase de desenvolvimento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

16.1 - Relatórios de incidentes

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Buscar junto às áreas responsáveis pela sustentação do sistema Sart
melhoramentos na base de informação, que permitam a extração de
relatórios de incidentes, suporte para rotina de análise, levantamento de
problemas e prospecção de soluções.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Sistema SART será descontinuado e substituído por aplicativo que atenderá as recomendações.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

010/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

17.2 - Suporte à Central de Serviços

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 17/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Atualizar a ferramenta de gestão para que esta forneça informações dos
Itens de Configuração afetados ou responsáveis por incidentes.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Sistema SART será descontinuado e substituído por aplicativo que atenderá as recomendações.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

012/09

Data do Relatório de Auditoria

29/05/2009

Item do Relatório de Auditoria

06.1 - Imposto sobre Serviços - ISS

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 29/05/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
Recomendamos à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica – CGCJ
adotar as providências necessárias visando a recuperação dos valores de
ISS que foram retidos e recolhidos pelos clientes, mantendo a Auditoria
Interna informada sobre os ajuizamentos das ações de repetição de
indébito.
Recomendamos ao Departamento Financeiro - DEFI:
- Informar à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica - CGCJ a
diferença do valor de R$ 338,39, retido pelo BESC em novembro de
2008, e que deverá ser acrescido quando do ajuizamento de ação de
repetição de indébito;
- Encaminhar correspondência ao cliente Banco do Brasil SA
solicitando comprovantes de recolhimento de ISS, no valor de R$
162,96, com o objetivo de que o valor seja recuperado
administrativamento ou com o ajuizamento de ação de repetição de
indébito.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A ausência de êxito nas ações extra-judiciais adotadas e a inviabilidade econômica de ajuizamento de ações judiciais
para a recuperação de valores retidos indevidamente a título de ISS, orientam a baixa contábil dos aludidos valores a
fim de regularizar os dados da contabilidade da empresa.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/09

Data do Relatório de Auditoria

06/07/2009

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Processo Disciplinar - Normatização interna

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 22/07/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
Revisar a norma N/RH/007/01 - Regime Disciplinar avaliando a
necessidade de definir sanções para procedimentos que infrinjam as
diretrizes da Política de Segurança da Informação e Comunicações da
Dataprev.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A necessidade de debate da minuta da nova norma disciplinar com outros órgãos da Empresa.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

021/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Impostos e Contribuições a Recuperar - Outros

Comunicação Expedida/Data

17/06/09

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
Recomendamos à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica –CGCJ
informar à auditoria Interna a posição atualizada dos processos
registrados na análise e nas ações implementadas, visando à restituição
e/ou regularização dos valores.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A finalização dos apontes depende da tramitação de processos administrativos e judiciais.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

021/09

Data do Relatório de Auditoria

15/06/2009

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Valores a Regularizar

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 15/06/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
Recomendamos à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica -CGCJ :
-adotar os procedimentos necessários com o objetivo de recuperar o
crédito efetuado, involuntariamente, em conta corrente de pessoa física
não vinculada à DATAPREV devido a erro no código da agência
bancária de Fornecedor;
-manter o acompanhamento dos valores bloqueados dos pagamentos aos
fornecedores em função de ações trabalhistas movidas por empregados
dessas Empresas, buscando a regularização dos mesmos e apresentar
trimestralmente para o Departamento de Gestão Contábil - DEGC , o
Relatório de Acompanhamento com a evolução dos processos.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Necessidade de debate interno com outras áreas para definir o responsável principal pelo controle e a forma de
atualização das informações, pois é necessário avaliar se o sistema de controle de pagamento atual permite o
estabelecimento desta rotina e geração de relatórios.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

026/09

Data do Relatório de Auditoria

03/08/2009

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Receitas Ativ. Processamento de Dados

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 08/09/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DRD\CGCC
Recomendamos à Coordenação de Geral de Contratos com Clientes CGCC, agilizar o processo de assinatura de um novo contrato com o
MTE que contemple os serviços executados pela DATAPREV, para
que haja cobertura contratual.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Trâmite processual inerente ao processo de Reconhecimento de Dívida que ainda se encontra em andamento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

029/09

Data do Relatório de Auditoria

21/09/2009

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - INSS a Recuperar

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 21/09/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
Recomendamos à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica –CGCJ,
efetuar o desarquivamento do processo junto a Agência de Brasília do
INSS -Plano Piloto, verificando o que originou o arquivamento, e tomar
as providências cabíveis, tendo em vista que a restituição envolve um
valor significativo para a Empresa, que em maio de 2009 montava em
R$ 84.645,53.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A CGCJ informa que o processo não foi localizado nas agências do INSS e que está implementando ações formais
junto à Diretoria de Atendimento da Autarquia.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

037/09

Data do Relatório de Auditoria

06/10/2009

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Manutenção de log

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 16/11/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT
Salvar diariamente os comandos executados em TCL, em separado da
rotina de backup do Prisma, e manter armazenado por período definido
em conjunto com o cliente.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Confirmado que o processo de back up não estava ocorrendo de acordo com o recomendado o que levou a abertura
de uma demanda interna para regularização do aponte.
O prazo para implementação foi alterado para 30/03/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

042/09

Data do Relatório de Auditoria

30/12/2009

Item do Relatório de Auditoria

03.2 - Impropriedades no 13º Salário Aprendiz.

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAO, de 30/12/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIPA
Apresentar razões e justificativas para o lançamento do 13º Salário
Aprendiz na verba 1021, bem como buscar meios de se ressarcir do
valor do adiantamento do 13º Salário não descontado, na ocasião da
rescisão contratual.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
As tratativas para o ressarcimento, do valor de R$ 103, 80, têm esbarrado na condição financeira da jovem aprendiz
pobre que sobrevive na periferia de Goiânia. O assunto será apreciado pela área jurídica da empresa, com vistas a
eliminação da pendência.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

045/09

Data do Relatório de Auditoria

16/12/2009

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Bancos Conta Movimento

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 16/12/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
Recomendamos a Coordenação Geral de Consultoria Jurídica –CGCJ,
efetuar o levantamento do Processo nº 01568-2002-906-06-00-7 junto a
Justiça do Trabalho - PE, visando agilizar a solução da situação
identificada, pois a manutenção dos bloqueios causa prejuízos
financeiros.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A finalização do aponte depende da tramitação de processo judicial, com prazo estimado de 60 dias para atendimento
desta recomendação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/09

Data do Relatório de Auditoria

25/02/2010

Item do Relatório de Auditoria

09.8 - Banco de soluções

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 26/02/2010.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
Agregar informações no Banco de Soluções do sistema Sart objetivando
subsidiar a resolução de problemas da mesma natureza identificados em
momento pretérito.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Novo aplicativo em fase de desenvolvimento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

008/08

Data do Relatório de Auditoria

13/05/2008

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Aquisição de microcomputadores - Contrato nº 23.0110.2007

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO, de 13/05/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
1- O Departamento de Suprimentos – DESU deve:
· Providenciar pedido de Parecer a CGCJ a respeito das divergências
de entendimento entre a sua posição e a da Auditoria
Interna, sobre as questões referentes ao formalismo processual,
conforme apontamento da Auditoria Interna e objeto de
contestação do DESU;
· Tão logo seja apresentado o Parecer da CGCJ, encaminhar
manifestação final do DESU para avaliação da Auditoria Interna.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A necessidade de discussão sobre o tema com outros órgãos da empresa.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

014/08

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Identificar solução tecnológica adequada

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

CA\CGAU\COGI
Realizar análises e testes de aceitação antes da compra ou
desenvolvimento, assegurando o atendimento dos requisitos do negócio
e o alinhamento tecnológico da solução adotada com as definições
estratégicas implementadas pela Dataprev.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal requerido a pesquisa, identificação, escolha, formalização da cessão pelo SERPRO, e customização
do SISAUD, para atender às necessidades da Auditoria Interna.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

023/08

Data do Relatório de Auditoria

17/07/2008

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Veículos

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/07/2008

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\URGO
Recomendamos a Unidade Regional de Goiás -URGO que encaminhe
para a Divisão de Engenharia - DIEN/Patrimônio, com cópia para a
Auditoria Contábil - COAC, informações sobre o efetivo andamento do
processo de alienação dos veículos inservíveis existente nesta Unidade,
a fim de dar cumprimento ao Decreto nº 99.188/90.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Lapso temporal decorrente da tramitação do processo pelo órgãos centrais para cumprimento dos ritos normativos
definidos em processos dessa natureza.
Atendida em 22/02/2012.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
705

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

023/08

Data do Relatório de Auditoria

30/07/2008

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Provisão para Litígios Cíveis

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 30/07/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ\COJC
Recomendamos à Coordenação de Orientação Jurídica e de
Contencioso - COJC que por ocasião do término dos processos, na fase
em que ocorrerem os pagamentos seja atendido o item 4.3 da Norma N/FI/014/00, de 10/12/2003, que trata de Atestos e Pagamentos, que
exige a anexação de justificativa quando ocorre qualquer pagamento de
multa e/ou juros, bem como a devida homologação por parte dos
titulares competentes nos moldes da Norma de Delegação de
Competência.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Necessidade de debates internos para atendimento adequado da recomendação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

037/08

Data do Relatório de Auditoria

19/09/2008

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Indicadores de desempenho e qualidade

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 26/09/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGAD\CONI
Definir os indicadores de desempenho e qualidade relevantes para os
serviços de TI. Elaborar, formalizar e implementar o método de coleta
dos indicadores. Divulgar mensalmente as informações gerenciais dos
indicadores.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Os indicadores de TIC estavam descentralizados nas áreas. Está previsto para 2012 o início da medição dos
indicadores mais relevantes, por uma área que será responsável pela consolidação e divulgação.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

037/08

Data do Relatório de Auditoria

19/09/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Gestão de ativos de software

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 26/09/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT
1. Realizar o inventário dos ativos de software;
2. Atribuir os responsáveis para os ativos de software;
3. Implementar mecanismos de controle sobre a licença de uso dos
softwares adquiridos.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Não houve priorização em 2011, em função das inúmeras implantações e estabilizações dos sistemas. Será redefinido
em 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

037/08

Data do Relatório de Auditoria

19/09/2008

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Integração de processos de gestão

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 26/09/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
Integrar as ferramentas/soluções de gerenciamento de problemas e
incidentes, gerenciamento de mudanças e gerenciamento de
configuração.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Encontra-se em processo de licitação a aquisição da ferramenta de gestão de TI. O prazo previsto para atendimento é
29/06/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

039/08

Data do Relatório de Auditoria

25/07/2008

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Folha de Pagamento

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 25/07/2008

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIPA
Recomendamos à Divisão de Pagadoria de Pessoal -DIPA informar os
procedimentos adotados com vistas a regularizar o valor pendente na
rubrica.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Aguarda-se a emissão da orientação jurídica requerida para a adoção dos procedimentos recomendados à uma
eventual baixa contábil.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

041/08

Data do Relatório de Auditoria

25/11/2008

Item do Relatório de Auditoria

04.2 - Locação de Bens Móveis

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 04/12/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
Recomendamos ao Departamento Financeiro - DEFI:
-Realizar consulta à Coordenação Geral de Consultoria Jurídica CGCJ em atenção ao recomendado pela empresa de Consultoria Price
Waterhouse Coopers Auditores Independentes quanto ao ingresso de
ação de repetição de indébito.
-Comunicar aos fornecedores MGL Mecanografia & Laser Ltda. e
D.E.REBOUÇAS -POTY RENT A CAR, a importância de informar
corretamente no corpo da nota fiscal o valor do Imposto de Renda e das
Contribuições Sociais, para atender exigência da IN SRF nº 480, de
15/12/2004.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A área jurídica se manifestou sobre a possibilidade de repetição do indébito, e providências estão sendo tomadas no
âmbito das gerências da DFS para atendimento a recomendação.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
711

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

045/08

Data do Relatório de Auditoria

30/12/2008

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - Instrumentos normativos no âmbito da DIT

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 31/12/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
Atualizar no âmbito da DIT os instrumentos de controle relacionados a
definição das necessidades de infra-estrutura de TIC para implantação
de sistemas.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
As ações encontram-se em andamento, tendo sido solicitado prazo de prorrogação para atendimento.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

058/08

Data do Relatório de Auditoria

10/02/2009

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Benefícios INSS

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAC, de 17/02/2009.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIBE
Recomendamos à Divisão de Benefício de Pessoal -DIBE levar o
assunto ao conhecimento do Departamento de Administração de
Pessoas - DEPE, de modo a possibilitar que a Diretoria Executiva da
Empresa possa avaliar a oportunidade de tratar a questão diretamente
com a Direção do INSS.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
As tratativas ao longo do tempo, com a Gerência Executiva do INSS/RJ, sendo a última em 25.01.2012, têm sido
infrutíferas.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

005/07

Data do Relatório de Auditoria

08/06/2007

Item do Relatório de Auditoria

01.4 - Falta de manutenção dos sistemas de combate a incêndio

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 11/06/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEES\DIAD
Realizar a manutenção dos equipamentos de combate a incêndio
obedecendo os prazos indicados em norma ou as melhores práticas.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Dificuldades na licitação do novo sistema de combate a incêndio, havendo previsão para obras no ambiente interno a
se iniciar no primeiro semestre de 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

005/07

Data do Relatório de Auditoria

08/06/2007

Item do Relatório de Auditoria

13.2 - Ferramenta de apoio ao processo - SART

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 11/06/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT
1- Buscar junto à CGAT apoio para as alterações que se façam
necessárias na ferramenta de suporte ao processo de atendimento;
2 - Solicitar fórum ao órgão gestor do sistema Sart, com objetivo de
informar as necessidades de alterações evolutivas, com base mas
melhores práticas.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Sistema SART será descontinuado e substituído por aplicativo que atenderá as recomendações.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

005/07

Data do Relatório de Auditoria

08/06/2007

Item do Relatório de Auditoria

14.1 - Processo de Gerenciamento de Problemas

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 11/06/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DEGT
1 - Efetuar auto-avaliação criteriosa deste processo nos ambientes de
Produção e Usuário;
2 - Elaborar documentação das atividades, contemplando (melhores
práticas, atividades relacionadas, recursos de TI, fatores críticos de
sucesso, metas, indicadores);
3 - Emitir e divulgar procedimentos operacionais a serem executados
por todas as divisões que compõem o processo de gerenciamento de
Problema.
4 - Instituir procedimentos de comunicação de incidentes/problemas;
5 - Orientar formalmente o corpo de funcionários.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
As ações encontram-se em andamento e integram o Plano de Ação Organizacional 2012 no Eixo
Tecnologia/Resultado 2.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

022/07

Data do Relatório de Auditoria

08/11/2007

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Disponibilização do Plano de Contingência

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/11/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP
1- Dar a este trabalho um caráter de projeto demonstrando os objetivos
a serem alcançados, atividades desenvolvidas, testes efetivos de
continuidade do negócio e prazo, de modo a possibilitar o controle dos
resultados obtidos frente ao cronograma estabelecido;
2- Disponibilizar meio externo de acesso a lista dos responsáveis para
garantir a continuidade dos trabalhos em casos de emergências;
3- Divulgar os produtos concluídos do Plano de Segurança e
Contingência.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O Plano encontrava-se em fase de validação no âmbito da Coordenação de Continuidade de negócios.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

022/07

Data do Relatório de Auditoria

08/11/2007

Item do Relatório de Auditoria

08.1 - Sistema de combate a incêndio, controle de temperatura e proteção
contra descargas elétricas
E-mail CGAU, de 13/11/2007.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP
1 - Envidar esforços junto a DELG/DIEN no sentido que sejam
ultimadas as providências para recuperação, manutenção e readequação
do sistema de combate a incêndio;
2 - Acompanhar as requisições emitidas para isolamento térmico,
expansão do perímetro pára-raio e substituição dos termohigrômetros,
de forma a que os processos de aquisição atendam as necessidades da
Unidade Regional dentro de prazos adequados.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Este aponte é atendido pelo DEES (Departamento de Engenharia), sendo o CPSP apenas cliente da área de
engenharia. As ações que levarão ao atendimento da recomendação integram o Plano de Ação 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

022/07

Data do Relatório de Auditoria

08/11/2007

Item do Relatório de Auditoria

09.1 - Quadro de comando

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/11/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP
Obter junto à DELG/DIEN posicionamento formal sobre solução para a
questão apresentada.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Este aponte é atendido pelo DEES (Departamento de Engenharia), sendo o CPSP apenas cliente da área de
engenharia. As ações que levarão ao atendimento da recomendação integram o Plano de Ação 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

022/07

Data do Relatório de Auditoria

08/11/2007

Item do Relatório de Auditoria

09.2 - Banco de capacitores

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/11/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP
Obter junto à DELG/DIEN posicionamento formal sobre solução para a
questão apresentada.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Este aponte é atendido pelo DEES (Departamento de Engenharia), sendo o CPSP apenas cliente da área de
engenharia. As ações que levarão ao atendimento da recomendação integram o Plano de Ação 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

022/07

Data do Relatório de Auditoria

08/11/2007

Item do Relatório de Auditoria

10.1 - Sistema de ar-condicionado

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 13/11/2007.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CPSP
Formalizar junto à DELG/DIEN a necessidade de adequação das casas
de máquinas e equipamentos de ar condicionado

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A implementação da recomendação está sob a responsabilidade do DEES (Departamento de Engenharia), sendo que
as ações que levarão ao atendimento da recomendação compõem o Plano de Ação Organizacional 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

19/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

03.4 - Falta de Documentação de Alterações no Sistema

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 19/12/2006

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE
Documentar, em conjunto com a DIIC, as regras de negócio do Sistema
GRH, e mantê-las atualizadas à medida que forem realizadas as
implementações evolutivas e corretivas.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A mudança do contexto organizacional, e do cenário tecnológico orientaram para busca de uma outra solução
sistêmica, que foi obtida com a implantação do sistema de gestão de pessoas - SGPe em substituição ao sistema
anterior – GRH.
A área gestora solicitou prorrogação do prazo de atendimento para 31/03/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

19/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

04.5 - Duplicidades na Tabela de Verbas de Proventos e Descontos - HFP06

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 19/12/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE
Identificar as verbas em uso, esclarecendo as duplicidades de verbas
existentes na tabela.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A mudança do contexto organizacional, e do cenário tecnológico orientaram para busca de uma outra solução
sistêmica, que foi obtida com a implantação do sistema de gestão de pessoas - SGPe em substituição ao sistema
anterior – GRH.
A área gestora solicitou prorrogação do prazo de atendimento para 31/03/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

28/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

05.1 - Pagamento de verba de ajuste

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 19/12/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE
DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIBE
1 -Manter acompanhamento e efetuar gestão junto ao INSS tentando
restabelecer o(s) termo(s) de Convênio;
2 -Repassar o desconto de pensões para a Folha do INSS até que o
Convênio se restabeleça;
3 -Descontinuar os descontos de Empréstimo PREVDATA que
excedam os valores de suplementação pagos por aquela entidade e dar
conhecimento à PREVDATA da questão para que esta providencie
junto aos beneficiários dos empréstimos o pagamento mensal;
4 -Acompanhar a decisão do DERH quanto ao tratamento a ser dado aos
casos de débito com a Empresa.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Considerando que o convênio com o INSS foi encerrado em Setembro/11, e que houve mudança do cenário
tecnológico, decorrente da implantação do sistema de gestão de pessoas - SGPe em substituição ao sistema anterior –
GRH, o gestor solicitou a prorrogação do prazo para reavaliação da recomendação para o dia 31/03/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

019/06

Data do Relatório de Auditoria

19/12/2006

Item do Relatório de Auditoria

05.9 - Cálculo de anuênio

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 19/12/2006.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DPE\DEPE\DIRC
1 -Verificar as causas das divergências identificadas no cálculo do
anuênio, informar a esta Auditoria e providenciar regularização.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Considerando que houve mudança do cenário tecnológico, decorrente da implantação do sistema de gestão de
pessoas - SGPe em substituição ao sistema anterior – GRH, o gestor solicitou a prorrogação do prazo para
atendimento a recomendação para o dia 31/03/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/05

Data do Relatório de Auditoria

02/08/2005

Item do Relatório de Auditoria

06.1 - Inconsistência nos campos DIAS ÚTEIS e HORAS ÚTEIS

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS.P, de 02/08/2005.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SUAT\COAT
Definir procedimento para ser implementado no aplicativo SART, de
forma a impossibilitar a ocorrência de atendimentos com dias e horas
úteis com valor negativo.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Sistema SART será descontinuado e substituído por aplicativo que atenderá as recomendações.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/05

Data do Relatório de Auditoria

05/03/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.1 - Requisitos e Procedimentos de Log do PRISMA Incompletos

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 25/03/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT
Conforme recomendado pela Comissão de Sindicância da RS nº
2587/2005, estabelecer os requisitos e procedimentos para geração e
salvaguarda de registros históricos (logs) relativos aos acessos e
operações realizadas no sistema PRISMA, garantindo a rastreabilidade
de todas as ações dos técnicos com acesso privilegiado, fornecendo
evidências no caso de incidente de segurança. Estes logs devem incluir
informações completas dos softwares básicos, a saber, sistema
operacional SCO Unix e SGBD PICK/D3. A exemplo da aplicação
ROC (Registro de Ocorrência Centralizada) do sistema PRISMA, os
demais logs devem ser centralizados.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O sistema Prisma está sendo migrado no projeto SIBE e quaisquer novas implementações devem ser solicitadas á
DRD no projeto SIBE1.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/05

Data do Relatório de Auditoria

05/03/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.2 - Implementar Log com Informações Completas do SCO Unix e SGBD
PICK/D3
E-mail CGAU, de 25/03/2008.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT
Conforme recomendado pela Comissão de Sindicância da RS nº
2587/2005, definir critérios de implementação do “log” do sistema
operacional (SCO-UNIX) das máquinas onde residem as bases de dados
do sistema PRISMA e na nova plataforma que irá atender o NMG,
possibilitando o registro dos acessos, informando, por exemplo, os
usuários e endereços IP e o registro das transações e comandos
realizados.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O sistema Prisma está sendo migrado no projeto SIBE e quaisquer novas implementações devem ser solicitadas á
DRD no projeto SIBE1.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/05

Data do Relatório de Auditoria

05/03/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Controlar a Concessão de Acesso Privilegiado

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 25/03/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Conforme recomendado pela Comissão de Sindicância da RS nº
2587/2005, administrar e controlar a concessão de acesso privilegiado
de forma rígida, por meio de instrumento normativo específico,
estabelecendo a necessidade de autorização formal e aceitação de termo
de responsabilidade que descreva as atividades e os limites de atuação
do detentor da credencial de acesso.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Aponte baixado em 2012. O tempo decorrido para análise do assunto é decorrente de encontrar-se em curso a
migração de bases de dados.
Cancelado em 01/02/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/05

Data do Relatório de Auditoria

24/03/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.4 - Implementar mecanismos de proteção de informações sensíveis

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 25/03/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DRD
Conforme recomendado pela Comissão de Sindicância da RS nº
2587/2005, implementar mecanismos de proteção de informações
sensíveis que trafegam na rede, tais como senhas, impossibilitando sua
monitoração ou captura.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Aguardandoa implantação do SIBE, a partir da qual as informações sensíveis trafegarão criptografadas pela rede.

Coordenação Geral de Planejamento e Organização – CGPO
Coordenação de Normalização e Gestão da Informação Empresarial e Documental
730

RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/05

Data do Relatório de Auditoria

05/03/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.6 - Acesso Restrito as OL's

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 25/03/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT
Conforme recomendado pela Comissão de Sindicância da RS nº
2587/2005, programar com o INSS testes para assegurar que apenas os
endereços IPs da OL possam estabelecer conexões ao serviço que
atenda aquela agência.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Aponte baixado em 2012. O tempo decorrido para análise do assunto é decorrente de encontrar-se em curso a
migração de bases de dados.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/05

Data do Relatório de Auditoria

05/03/2008

Item do Relatório de Auditoria

02.7 - Batimento dos Benefícios Concedidos e/ou Atualizados

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

CA\CGAU
Obter do cliente INSS a declaração formal dos procedimentos adotados
para revisão da concessão/atualização de benefícios que permita a
identificação de erros/fraudes.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Aguardando manifestação do INSS.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

052/05

Data do Relatório de Auditoria

05/03/2008

Item do Relatório de Auditoria

03.3 - Implementar a Sistemática para Análise dos Logs

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 25/03/2008.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
Conforme recomendado pela Comissão de Sindicância da RS nº
2587/2005, estabelecer uma sistemática para análise dos logs
centralizados na busca de atividades suspeitas realizadas por usuários
que dispõem de acesso privilegiado.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Foi estabelecida sistemática para análise dos logs centralizados, restando a certificação da sua aplicação, o que foi
programado para ocorrer no primeiro trimestre de 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

058/04

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2004

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - SEGURANÇA DO SISTEMA

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/12/2004.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
DATAPREV\PR\DFS
Definir, em conjunto com a DISC.N, procedimentos para: teste e
aceitação das alterações realizadas, acompanhamento das demandas e
registro das falhas ocorridas
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Necessidade de melhorias e ajustes no Protheus subsidiando a manifestação da área quanto ao atendimento da
recomendação. (E-mail de 30/12/2011)
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

058/04

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2004

Item do Relatório de Auditoria

01.2 - IMPACTO NAS OPERAÇÕES DOS USUÁRIOS

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/12/2004.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
DATAPREV\PR\DFS
1. Definir, em conjunto com a DISC.N, prioridades para a correção dos
problemas existentes no SISFIN;
2. Estabelecer equipe com as habilidades e quantidade de recursos
adequados, visando atender às necessidades essenciais para manter o
sistema atual;
3. Solicitar a DISC.N e a DIBD.O uma análise da situação atual da base
de dados e sugestões para serem implementadas visando melhorar o
tempo de resposta do sistema.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Necessidade de melhorias e ajustes no Protheus subsidiando a manifestação da área quanto ao atendimento da
recomendação. (E-mail de 30/12/2011)
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

058/04

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2004

Item do Relatório de Auditoria

01.3 - MÓDULOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SISFIN

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/12/2004.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
DATAPREV\PR\DFS
Analisar, em conjunto com a DISC.N, as melhorias que podem ser
implementadas no SISFIN enquanto não é adquirido o novo sistema,
tendo como objetivo melhorar a integridade das informações e reduzir
os trabalhos de digitação realizados em duplicidade.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Necessidade de melhorias e ajustes no Protheus subsidiando a manifestação da área quanto ao atendimento da
recomendação. (E-mail de 30/12/2011)
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

058/04

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2004

Item do Relatório de Auditoria

01.4 - CONTROLES MANUAIS PARA O PAGAMENTO DOS IMPOSTOS

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/12/2004.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
DATAPREV\PR\DFS
Analisar, em conjunto com a DISC.N, as melhorias que podem ser
implementadas no SISFIN enquanto não é adquirido o novo sistema,
tendo como objetivo automatizar os controles.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Necessidade de melhorias e ajustes no Protheus subsidiando a manifestação da área quanto ao atendimento da
recomendação. (E-mail de 30/12/2011)
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

058/04

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2004

Item do Relatório de Auditoria

01.5 - INTERAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/12/2004.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
DATAPREV\PR\DFS
Analisar, em conjunto com a DISC.N, as melhorias que podem ser
implementadas no SISFIN enquanto não é adquirido o novo sistema,
tendo como objetivo automatizar os envios de informação para os
Sistemas da Contabilidade, Custos, Orçamento.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Necessidade de melhorias e ajustes no Protheus subsidiando a manifestação da área quanto ao atendimento da
recomendação. (E-mail de 30/12/2011)
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

058/04

Data do Relatório de Auditoria

23/12/2004

Item do Relatório de Auditoria

01.6 - RELATÓRIOS QUE NÃO ATENDEM PLENAMENTE AOS USUÁRIOS

Comunicação Expedida/Data

E-mail CGAU, de 31/12/2004.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DFS\DEFI
DATAPREV\PR\DFS
Analisar, em conjunto com a DISC.N, as melhorias que podem ser
implementadas no SISFIN enquanto não é adquirido o novo sistema,
tendo como objetivo automatizar os processos de emissão de relatórios.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Necessidade de melhorias e ajustes no Protheus subsidiando a manifestação da área quanto ao atendimento da
recomendação. (E-mail de 30/12/2011)
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/03

Data do Relatório de Auditoria

08/07/2003

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Plano de Continuidade do Negócio

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 08/07/2003.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI\COCN
1 - Proceder ao planejamento, testes e documentação da contingência,
descrevendo as responsabilidades e os procedimentos necessários à
continuidade operacional do sistema SABI.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
No contexto de migração/desenvolvimento de sistemas, as ações relaivas ao Plano de Continuidade estão vinculadas
ao SIBE (que substituirá os sistemas SABI e o PRISMA).
Atendida em 19/01/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

060/02

Data do Relatório de Auditoria

20/05/2003

Item do Relatório de Auditoria

02.10 - Pessoal extra-quadro à disposição do MPS

Comunicação Expedida/Data

E-mail da COAO em 05/06/2003.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\CGCJ
Efetuar gestão interna e também junto ao INSS no sentido de que as
despesas com o pessoal à disposição do grupo de trabalho sejam
devidamente reembolsadas à Empresa.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
O processo de conciliação e arbitragem aberto junto à Advocacia Geral da União não obteve êxito na recuperação
dos valores relacionados ao grupo de trabalho DELEPREV. O INSS não reconhece o débito com as despesas de
pessoal. O processo será submetido à Direção Executiva com alternativas para tratamento do tema.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

018/01

Data do Relatório de Auditoria

20/07/2001

Item do Relatório de Auditoria

01.1 - Planejamento e Controle Contra Acesso Indevido

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 20/07/2001.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI
1 - Instituir condições de restrição de acessos à transações, somente às
operações necessárias para a atividade desenvolvida, mantendo assim o
controle e a segurança na transferência de programas para a Produção.
2 - Estabelecer as condições de controle de mudanças e segregação de
tarefas e ambientes, formalizando em instrumento normativo próprio,
previsto na Resolução 2406/01 (Norma ISO/IEC 17799 itens 8.1, 10.4 e
10.5) a separação da atividade de transferência de fontes novos ou
atualizados para produção e de liberação de fontes em produção para
manutenção, como atividade independente do desenvolvimento,
suporte e operação de sistemas.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Decorrente da idade do aponte, foram necessários novos levantamentos a fim de posicionamento quanto ao assunto.
Houve solicitação de prorrogação de prazo para 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

018/01

Data do Relatório de Auditoria

20/07/2001

Item do Relatório de Auditoria

02.3 - Responsabilidades - Avaliação da Adequação dos Níveis de Acesso

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 20/07/2001.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
1 - Solicitar formalmente ao Desenvolvimento a reavaliação dos acessos
concedidos, objetivando atualização e controle;
2 - Elaborar e divulgar procedimento com responsabilidades para
avaliação periódica da adequação dos acessos concedidos.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Foi solicitado agendamento de reunião com o DESI para discussão sobre o assunto.
Atendida em 27/01/2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

018/01

Data do Relatório de Auditoria

20/07/2001

Item do Relatório de Auditoria

03.1 - Verificação e Controle - Pack SYS do Host CV3

Comunicação Expedida/Data

E-mail COAS, de 20/07/2001.

Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\CGSI
1 - Pesquisar os jobs e programas-objeto ( excluindo os que são gerados
pela ferramenta SADS ), que não estão
cadastrados no SGF, com objetivo de identificar o que eles executam
e o motivo do não cadastramento;
2 - Pesquisar e analisar os acessos aos programas potencialmente
nocivos ( dotados de privilégios especiais ),
com objetivo de restringir ou eliminar a utilização dos mesmos;
3 - Formalizar o setor responsável por esta avaliação e seu
monitoramento periódico;
4 - Instituir procedimentos para utilização do Programa Capador,
revendo seus critérios de utilização para cada
família.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Ações encontram-se em andamento. Todos os processos já foram definidos, restando apenas a área responsável pela
análise das informações.
Houve solicitação de prorrogação de prazo paa 2012.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

059/01

Data do Relatório de Auditoria

10/12/2001

Item do Relatório de Auditoria

04.1 - Serviço de FTP (File Transfer Protocol) e Método para Transferência de
Dados
E-mail COAS, de 10/12/2001.

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\DIT\DESI
- Criar um método adequado para a transferência dos dados de forma
criptografada e autenticada.

Justificativa da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
Em análise na área para verificar a pertinência do tema, tendo em vista o tempo decorrido e os métodos atualmente
adotados.
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RELATORIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2011
Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento
no final do exercício de referência
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de Auditoria

015/00

Data do Relatório de Auditoria

11/08/2000

Item do Relatório de Auditoria

02.8 - Direito de Propriedade

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação
Descrição da Recomendação

DATAPREV\PR\SECE
1 -Obter na área jurídica informação sobre os procedimentos
necessários para se registrar a propriedade intelectual do SART e, após
atender aos requisitos exigidos, solicitar à CGCJ.P a efetivação deste
registro no INPI.
Justificativa da unidade interna responsável

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -DATAPREV

Justificativa para o não atendimento
A partir do momento que a Secretaria Executiva recebu a demanda de registro do SART buscou, junto ao INPI,
informações necessárias para tal procedimento. Diante da complexidade do assunto, o Presidente da Dataprev
solicitou a realização de um Fórum de TIC para discussão e ampliação do assunto junto às áreas da Dataprev
envolvidas no registro de software em geral. Mediante as informações levantadas, foram identificadas necessidades
de documentos e ações não previstas anteriormente. Diante disso, deverá ser preparada nova documentação,
inclusive de forma digital, para que se possa efetivar o registro do SART. A SECE elaborou minuta de documento
contendo a definição do fluxo e das responsabilidades referentes ao processo de registro de software junto aos órgãos
competentes, o qual foi encaminhado para apreciação da DRD. Posteriormente, será discutido com outras áreas
envolvidas (SECE, DRD, DIT, CGPO). O objetivo é a elaboração de uma Norma com os procedimentos para registro
não so do SART, mas de todos os softwares desenvolvidos pela DATAPREV. A previsão é que o registro do SART
seja concluído no fim de maio de 2012.
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