PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR
EM 18 DE JUNHO DE 2020, ÀS 17:00h.
1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 04 de
junho de 2020.
2) Processo Susep nº 15414.605665/2020-71
Objetivo: Confirmação da prorrogação da Consulta Pública nº 11/2020.
Assunto: Ratificação da prorrogação ad referendum da Consulta Pública nº
11/2020 pelo prazo de 10 (dez) dias.

3) Processo Susep nº 15414.604777/2020-13
Objetivo: Permitir a alteração do cadastramento do ressegurador admitido para
eventual.
Assunto: Minuta de ato normativo 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
Objetivo: Revogar a Circular Susep nº 569/2018 tendo em vista a publicação da
Resolução CNSP nº 384, de 9 de junho de 2020.
Assunto: Circular 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
Objetivo: Consolidação das normas que dispõem sobre a forma de apresentação
das informações mínimas necessárias no bilhete de seguro DPVAT.
Assunto: Minuta de circular 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 15414.626068/2019-47
Objetivo: Aprovação de novo edital.
Assunto: Edital do SandBox Regulatório.

Processos Extra Pauta
1) Processo Susep nº 15414.633470/2019-88
Objetivo: Aprovação do Termo de Adesão para que as entidades registradoras
possam administrar sistemas de registro de operações de seguros,
previdência complementar aberta, capitalização e resseguros.
Assunto: Aprovação do Termo de Adesão previsto no art. 2º, inciso VI, da Circular
Susep nº 599, de 30 de março de 2020, que estabeleceu as regras de
homologação dos sistemas de registro e de credenciamento das
entidades registradoras de operações de seguros, previdência
complementar aberta, capitalização e resseguros.

Assuntos Gerais
1) Assunto: Apresentação sobre estudo com considerações sobre concentração
no seguro rural
Tempo: 20min
2) Assunto: Consultoria do Tesouro Americano
Tempo: 20min
3) Assunto: Apresentação sobre o Programa de Gestão na SUSEP.
Tempo: 20min

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2020.
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