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AGENDA
1 Aspectos do Decreto 

9.203/2017

2 A realidade do INSS

3 Estratégias de atuação e 

Resultados

4 Medidas sendo implementadas



Governança 

Pública 
Conjunto de mecanismos de 

postos em prática para , 

, 
com vistas à condução de políticas 
públicas e à prestação de serviços 
de ;



Governança 

Pública 
Compreende tudo o que uma
instituição pública faz para 
assegurar que sua ação esteja 
direcionada para objetivos
alinhados aos interesses da 
sociedade.



Governança 

Pública 
Aprimorar a instituição, prepará-la 
para MELHOR ATENDER AO 
INTERESSE PÚBLICO.

Criar um ambiente institucional 
capaz de GERAR E ENTREGAR 
RESULTADOS.



Como chegar 

lá?



Princípios

CAPACIDADE DE 
RESPOSTA

INTEGRIDADE

CONFIABILIDADE

MELHORIA 
REGULATÓRIA

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS E 

RESPONSABILIDADE

TRANSPARÊNCIA



DIRETRIZES
Soluções tempestivas e inovadoras

Simplificação administrativa

Modernização da gestão pública

Integração dos serviços públicos

Padrões elevados de conduta

Controles internos fundamentados na gestão de 
risco

Comunicação aberta, voluntária e transparente



2 Estratégia

MECANISMOS

1 Liderança 3 Controle



COMITÊS 

INTERNOS DE 

GOVERNANÇA

Auxiliar a alta administração na 
IMPLEMENTAÇÃO E NA MANUTENÇÃO 
de processos, estruturas e 
mecanismos adequados À 
INCORPORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E 
DAS DIRETRIZES DA GOVERNANÇA 
previstos no decreto.



COMITÊS 

INTERNOS DE 

GOVERNANÇA

- Não é um comitê exclusivo

- Pode concentrar diversas 
competências

- Não há uma estrutura única, vai 
depender do contexto da organização



Sistema de 

Gestão de Riscos 

e Controles 

Internos

Implementação e aplicação de forma sistemática

Integração da gestão de riscos ao processo de 
planejamento estratégico, às atividades, aos processos 
de trabalho e aos projetos

Estabelecimento de controles internos proporcionais 
aos riscos

Utilização dos resultados da gestão de riscos para 
apoio à melhoria contínua



Auditoria 

Interna 

Governamental

Realização de trabalhos de avaliação e 
consultoria de forma independente

Adoção de abordagem baseada em risco 
para o planejamento de suas atividades

Promoção à prevenção, à detecção e à 
investigação de fraudes



Programa de 

Integridade Destinado à prevenção, 
à detecção, à punição e 
à remediação de 
fraudes e atos de 
corrupção.



1 - Não copie. 

Permita-se 

inovar.

Implementando a Política de Governança

2 - Olhe para 

suas 

fragilidades.

3 - Racionalize. 

Simplifique. 

Sistematize.



Faça o 
básico bem 

feito

Não jogue 
com o 

regulamento 
embaixo do 

braço

É errando 
que se 

aprende

Levante a 
mão.  Seja 

propositivo.

Mantendo a execução da Política de Governança



Implementando o Decreto 
9.203/2017
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Estados Unidos

327 milhões (pop.)

Brasil

209 milhões (pop.)

México

129 milhões (pop.)

90 milhões

(benef. + segur.)

1º 2º 3º 4º

Os maiores das Américas



Os maiores das Américas

35 milhões 

(beneficiários)

Canadá

37 milhões (pop.)



INSS em números

35 milhões de beneficiários e 55 milhões de segurados

1 milhão de novos requerimentos por mês

3,8 milhões de atendimentos presenciais por mês 

6,6 milhões de ligações por mês, nas Centrais 135

R$ 49 bilhões pagos por mês, em benefícios

24 mil servidores

1.697 agências e 109 unidades de gestão

96 serviços oferecidos, sendo 90 digitais

6 mil novas ações judiciais por dia (57% dos processos da JF)

R$ 92 bilhões pagos por determinação judicial por ano (3,8 mi NBs)



Déficit da força de trabalho

44% da rede 

conta com até 

5 servidores!

De 33 para 

23,9 mil 

servidores



Histórico de Benefícios
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Requerimento por Canal



Requerimento Presencial x Requerimento Remoto



DECISÕES

AUTOMÁTICAS

9 MIL
2018 (MÉDIA MENSAL)

MAIO 2019

PRÓXIMOS MESES

79 MIL

132 MIL



Tempo Médio de Espera do Agendamento - TMEA
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Diretoria de Integridade, Governança e 

Gerenciamentos de Riscos (DIGOV)

Criada em abril/2019 (Decreto nº 9.746, de 08/04/2019)

Estruturada a partir de julho/2019

Macroprocessos:

• governança

• integridade

• gerenciamento de riscos

• combate a fraudes



Diretoria de Tecnologia da 

Informação e Inovação (DTI)

Criada em abril/2019 (Decreto nº 9.746, de 08/04/2019)

Estruturada a partir de abril/2019

Macroprocessos:

• sistema corporativos, redes de dados, infraestrutura

• segurança de tecnologia da informação e comunicações

• prospecção de novas tecnologias

• articulação com a Dataprev



Medida 

Provisória 

nº 871

Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de 

Irregularidade (Programa Especial)

• Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com 

Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de 

Benefícios (BMOB)

Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (Programa de 

Revisão)

• Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios 

por Incapacidade (BPMBI)



Medida 

Provisória 

nº 871

Juntas Comerciais e cartórios de PJs têm a obrigação de informar:

• atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas e 

entidades neles registradas

Cartórios de PFs têm a obrigação de informar:

• em até 1 dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro 

Civil (Sirc), nascimentos, natimortos, casamentos, óbitos, averbações, 

anotações e retificações



Prazo de informação dos cartórios ao INSS

17 dias

3 dias
JULHO/2018

JULHO/2019



Medida 

Provisória 

nº 871
Processo de apuração de irregularidades

• notificação preferencialmente pela rede bancária ou por meio eletrônico

• defesa em 30 ou 60 dias (se trabalhador rural)

• suspensão, se não houver defesa ou for improcedente

• recurso em 30 dias

• cessação do benefício



PENTE-FINO
relatório parcial até julho

SUSPENSO R$ (ano)

157.437 3 bilhões

TOTAL R$ (ano)

217.494 3,9 bilhões

CESSADO R$ (ano)

60.057 974 milhões



Medida 

Provisória 

nº 871

Comprovação de vida

• anualmente, nas instituições financeiras, por meio de atendimento 

eletrônico com uso de biometria

• procedimentos especiais (acima de 60 e 80 anos ou com dificuldade 

de locomoção)

• bloqueio cautelar

Acesso a dados biométricos

• mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais

• por meio de convênio com a Justiça Eleitoral ou outros entes federativos



Medida 

Provisória 

nº 871

Novos requisitos para os benefícios de

• auxílio-reclusão, salário-maternidade, pensão por morte e outros

Comprovação do exercício da atividade rural

• até 31/12/2022, autodeclaração ratificada por entidades públicas 

credenciadas ou órgãos públicos

• a partir de 01/01/2023, informações no CNIS



Estratégia 

Nacional 

Antifraude 

Previdenciária

• Melhoria da qualificação cadastral

• Interoperabilidade das bases de dados

• Regulamentação do fluxo para implantação de 

novas regras de conformidade

• Proteção de dados dos beneficiários e outros 

ativos relevantes

• Otimização do monitoramento e controle de 

benefícios

• Maximização das parcerias institucionais e 

experiências externas

• Instituição do programa de integridade



Programa de 

Integridade

• Disseminar a cultura da ética e da integridade

• Prevenir conflitos de interesses 

• Promover a lisura em contratações e contatos 

com partes interessadas

• Fomentar a transparência ativa e passiva

• Fortalecer o canal de denúncias e a ouvidoria

• Mapear e acompanhar os riscos à integridade 

• Instituir as instâncias de controle da integridade



Novo modelo 

de governança

Substituir a Portaria Nº 1.139, de 26/12/2018 (INSS)

Atender ao Decreto nº 9.203, de 22/11/2017 (política de 

governança da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional), visando a:

• o aumento da capacidade de resposta, a 

simplificação administrativa, a modernização da

gestão

• a responsabilidade e a prestação de contas

• a elevação dos padrões de conduta dos agentes 

públicos

• o aperfeiçoamento das políticas públicas



Sistema de 

Governança 

do INSS 

CEGOV

CPE (planejamento estratégico)

CGD (governança digital)

CGI (gestão da informação)

CRI (riscos e integridade)

CGC (gestão de contratações)

CGP (gestão de pessoas)

AUDGER

CORREG



Ziana Santos
Coordenadora-Geral de Riscos e Integridade

Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento 

de Riscos

ziana.santos@inss.gov.br

Faça o que puder, com o que se 

tem, onde estiver.
(Theodore Roosevelt

26º Presidente dos Estados Unidos)


