ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR

DATA, HORA e LOCAL:
18.06.2020, início às 18:20h, término às 20:30h, em reunião eletrônica.

DELIBERAÇÃO:

1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 04 de junho de
2020.
Decisão: Aprovada, por unanimidade.

2) Processo Susep nº 15414.605665/2020-71
Assunto: Ratificação da prorrogação ad referendum da Consulta Pública nº 11/2020
pelo prazo de 10 (dez) dias.
Decisão: O Conselho Diretor ratificou os termos do EDITAL DE CONSULTA
PÚBLICA Nº 12/2020/SUSEP, que prorrogou por 10 (dez) dias corridos o
EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA Nº 11/2020/SUSEP, de 28 de maio de
2020, referente à Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados CNSP que dispõe sobre os Regimes Especiais de Direção Fiscal,
Intervenção e de Liquidação Extrajudicial e Ordinária, aplicáveis às
seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de
previdência complementar e resseguradores locais.

3) Processo Susep nº 15414.604777/2020-13
Assunto: Alteração da Circular Susep n.º 527, de 25 de fevereiro 2016.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de circular SUSEP proposta, que
altera a Circular Susep n.º 527, de 25 de fevereiro 2016, que estabelece
procedimentos para obtenção de autorização prévia para instalação de
escritório de representação, cadastramento, atualização cadastral e
demais alterações de resseguradores admitidos e eventuais.
4) Processo Susep nº 15414.602673/2020-66
Assunto: Revogação da Circular Susep nº 569/2018 tendo em vista a publicação da
Resolução CNSP nº 384, de 9 de junho de 2020.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Circular proposta, que revoga a
Circular SUSEP nº 569, de 2 de maio de 2018, e artigos das Circulares
SUSEP nº 576, de 28 de agosto de 2018, e nº 582, de 19 de dezembro de
2018.
5) Processo Susep nº 15414.628581/2019-72
Assunto: Consolidação das normas que dispõem sobre a forma de apresentação das
informações mínimas necessárias no bilhete de seguro DPVAT.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Circular SUSEP que dispõe sobre
os elementos mínimos do bilhete do seguro obrigatório de danos pessoais

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não (seguro DPVAT), e revoga as Circulares
Susep nº 451/2012 e nº 257/2004.
6) Processo Susep nº 15414.626068/2019
Assunto: Edital do SandBox Regulatório.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Edital proposta.

EXTRA PAUTA

1) Processo Susep nº 15414.633470/2019-88
Assunto: Termo de Adesão para entidades registradoras no âmbito do Sistema de
Registro de Operaçãoes.
Decisão: Aprovado, por unanimidade, o Termo de Adesão proposto para que as
entidades registradoras possam administrar sistemas de registro de
operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e
resseguros.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às vinte
horas e trinta minutos do dia dezoito de junho de dois mil e vinte, e, para constar, eu,
Cassiana Rufato Cardoso, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que foi aprovada
pela Sra. Superintendente e pelos demais participantes.
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