
 

 

 

 
 

 
PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

EM 09 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 17:30h. 

 

1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 24 de 
setembro de 2020 e da Reunião Extraordinária realizada em 7 de outubro de 2020. 
 

 
2) Processo SUSEP nº 15414.607224/2020-12 

Assunto: Avaliação do pedido de reconsideração formulado pela supervisionada, sobre 

a decisão, prolatada pela Chefe do Departamento de Administração e 
Finanças, de indeferimento do pedido de compensação de valores 
supostamente pagos a maior nos recolhimentos da Taxa de Fiscalização. 

 
3) Processo SUSEP nº 15414.612498/2020-15 

Assunto: Proposta de autorização de doação de imóvel de propriedade da Susep em 
Porto Alegre/RS à ANS (Agência Nacional de Saúde). 

 
4) Processo SUSEP nº 15414.626942/2019-46 

Assunto: Confirmação da decisão proferida pelo Coordenador-Geral de Julgamentos 

que aplicou ao diretor da supervisionada a pena de inabilitação prevista no 
artigo 6º da Res. CNSP n.º 243/11. 

 
5) Processo SUSEP nº 15414.627785/2019-96 

Assunto: Proposta de extinção do processo administrativo sancionador por perda de 

objeto, em substituição à decisão proferida pelo Coordenador-Geral de 
Julgamentos que aplicou a pena de suspensão de exercício de atividade à 
supervisionada, prevista no parágrafo único do artigo 5º da Resolução CNSP 
n.º 243/11. 

 
6) Processo SUSEP nº 15414.624407/2017-99 

Assunto: Acordo de cooperação visando propiciar o estabelecimento da sede da 
Coordenação Regional para a América Latina da Iniciativa de Acesso ao 
Seguro – A2ii e outras iniciativas envolvendo o desenvolvimento social e 
sustentável. 

 
7) Processo SUSEP nº 15414.605105/2020-17 

Assunto: Proposta de Circular Susep altera a Circular Susep n.º 517, de 30 de julho de 

2015, para incluir dispositivos sobre o relatório do auditor contábil 
independente sobre as demonstrações financeiras do mercado 
supervisionado. 

 
8) Processo SUSEP nº 15414.608890/2020-60  

Assunto: Minuta de Resolução CNSP que estabelece as regras de emissão de dívida 
subordinada por sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, 
resseguradores locais e entidades abertas de previdência complementar 
constituídas sob a forma de sociedades anônimas. 

 
9) Processo SUSEP nº 15414.609059/2020-25 

Assunto: Proposta de inclusão em consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, da: 
a) Minuta de Resolução CNSP que altera a Resolução CNSP nº 321, de 15 
de julho de 2015; e da b) Minuta de Circular Susep que altera a Circular 
Susep nº 517, de 30 de julho de 2015. 



 
 

10) Processo SUSEP n° 15414.606722/2020-30 
Assunto: Proposta de reinclusão em consulta pública, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

da minuta de Resolução CNSP que dispõe sobre o ressegurador local com 
propósito exclusivo de aceitação de riscos, por meio de operações de 
resseguro ou retrocessão, e o seu financiamento via emissão de dívida 
vinculada a esses riscos (ILS). 

 
 
 


