MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Superintendência de Seguros Privados
PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR
A ser realizada na data a seguir mencionada, na Sede da Superintendência de
Seguros Privados – Susep, localizada na Av. Presidente Vargas, 730 – 13.º andar – Centro
– Rio de Janeiro RJ.
EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 9:30h.
1) Processo Susep nº 15414.611633/2018-91
Interessado: COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Assunto: Minuta de Deliberação Susep que dispõe sobre os procedimentos de arrecadação
e compensação de créditos e parcelamento de débitos relativos à taxa de
fiscalização, multas administrativas, pecuniária, cominatória, multa aplicada em
inquérito administrativo e outras exações fiscais, no âmbito da SUSEP, e dá outras
providências.

2) Processo Susep nº 15414.618091/2019-68
Interessado: DIR2
Assunto: Minuta de Resolução CNSP que dispõe sobre princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de
capitalização, entidades abertas de previdência complementar e distribuidores, no
que se refere ao relacionamento com o cliente, e sobre a utilização do instrumento
“cliente oculto” na atividade de supervisão da Susep, na forma definida por esta
Resolução”.

3) Processo Susep nº 15414.631804/2019-89
Interessado: DIR3
Assunto: Proposta de Deliberação que disciplina a elaboração do plano de regulação no
âmbito da Superintendência de Seguros Privados, revogando a Deliberação
SUSEP nº 213/2018, e aprova o plano de regulação para o exercício de 2020.

4) Processo Susep nº 15414.631006/2019-57
Interessado: DIR3
Assunto: Proposta de Resolução CNSP que estabelece a segmentação das sociedades
seguradoras, sociedades de capitalização, resseguradores locais e entidades
abertas de previdência complementar (EAPCs) para fins de aplicação proporcional
da regulação prudencial.

5) Processo Susep nº 15414.604927/2016-02
Interessado: DIR3 /CGREP.
Assunto: Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre o registro das operações de
seguros, de previdência complementar aberta, capitalização e resseguros.

6) Processo Susep nº 15414.639559/2018-77
Interessado: DIR3 /ASERI
Assunto: Proposta de Deliberação que dispõe sobre a constituição do Comitê de Governança,
Riscos e Controles – CGRC.

Assuntos Gerais:
1) Assunto: Monitoramento do Planejamento Estratégico de 2019
Expositor: Adriana Toledo – Chefe do DEAFI
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2020.

Fernanda Farah de Abreu Zorman
Chefe de Gabinete

