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Sigla / Abreviatura Significado 
AGU Advocacia-Geral da União 
ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar 
ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres 
ASEL Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos 
ASSAL Associacíon de Supervisores de Seguros de América Latina 
AUDIT Auditoria Interna 
BACEN Banco Central do Brasil 
BM&FBOVESPA Bolsa de Valores de São Paulo e Bolsa de Mercadorias & Futuros 
CADIN Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal 
CCFCVS Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais 
CEDEN Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação 
CEF Caixa Econômica Federal 
CFC Conselho Federal de Contabilidade 
CGADM Coordenação-Geral de Administração 
CGETI Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 
CGFIS Coordenação-Geral de Fiscalização Direta 
CGJUL Coordenação-Geral de Julgamentos 
CGPLA Coordenação-Geral de Planejamento 
CGPRO Coordenação-Geral de Produtos 
CGRAT Coordenação-Geral de Registros e Autorizações 
CGSOA Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência 
CI Comunicação Interna 
CMN Conselho Monetário Nacional 
CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
CNSEG Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 
CNSP Conselho Nacional de Seguros Privados 
COASP Coordenação de Administração de São Paulo 
COATE Coordenação de Atendimento ao Público 
COAUD Coordenação de Execução de Auditoria 
CODES Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 
COESP Coordenação Técnica de Especializadas 
COGER Corregedoria 
COGPL/SPOA/MF Coordenação Geral de Planejamento e Projetos 

Organizacionais da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração do Ministério da Fazenda 

COGRL/MF Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Fazenda 
COINF Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas Internos 
COMAP Coordenação de Material e Patrimônio 
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONEF Comitê Nacional de Educação Financeira 
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Sigla / Abreviatura Significado 
COPAC Coordenação de Planejamento e Atendimento aos Órgãos Externos de 

Controle 
CORAR Coordenação de Arrecadação 
CORAT Coordenação de Registros e Autorizações de Empresas 
COREC Coordenação de Cadastro e Registro de Resseguradores Estrangeiros e 

Corretores 
CORFI Coordenação de Finanças 
CORPE Coordenação de Pessoal 
COSER Coordenação de Serviços 
COSIS Coordenação de Infraestrutura e Segurança 
COSU1 Coordenação de Supervisão Contínua 1 
COSU2 Coordenação de Supervisão Contínua 2 
COSUP Coordenação de Suporte Operacional 
CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
CPF Cadastro de Pessoas Físicas 
CPGF Cartão de Pagamento do Governo Federal 
CTIC Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação 
CVM Comissão de Valores Mobiliários 
DAS Direção, Chefia e Assessoramento Superior 
DBR Declarações de bens e rendas 
DE Determinação 
DEAFI Departamento de Administração e Finança 
DIANA Divisão de Análise Técnica 
DIATE Divisão de Atendimento ao Público 
DICAL Divisão de Cálculo de Reclamações 
DICAP Divisão de Capacitação 
DICON Divisão de Contratos 
DIFIS Diretoria de Fiscalização 
DIGEC Divisão de Gestão de Competências 
DIIRE Divisão de Instrução de Processos 
DILIC Divisão de Licitação 
DILIC Divisão de Licitação 
DIMAT Divisão de Monitoramento de Ativos 
DIPEP Divisão de Monitoramento de Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros 

de Pessoas e Previdência 
DIRAD Diretoria de Administração 
DIRAT Diretoria de Autorizações 
DIREC Divisão de Registro de Corretores 
DIRJ2 Divisão de Supervisão Contínua RJ2 
DISEC Divisão de Monitoramento de Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros 

de Danos e Capitalização 
DITEC Diretoria Técnica 
DOC Documento 
DOU Diário Oficial da União 
DPEM Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua 

Carga 
DPVAT Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não 
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Sigla / Abreviatura Significado 
DSIC/GSIPR Departamento de Segurança da Informação e Comunicações / Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República 
EAPC Entidade Aberta de Previdência Complementar 
E-MAG Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico 
ENEF Estratégia Nacional de Educação Financeira 
ERGDF Escritório de Representação do Gabinete no Distrito Federal 

Serviço 
ERSMG Escritório Regional da Susep em Minas Gerais 
ERSPA Escritório Regional da Susep no Pará 
EUA Estados Unidos da América 
FANAF Federação Africana das Empresas de Seguros dos Países Francófonos 
FATF Financial Action Task Force 
FCVS Fundo de Compensação de Variações Salariais 
FEBRABAN Federação Brasileira de Bancos 
FENACOR Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de 

Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e 
Resseguros 

FIE Fundo de Indenizações Especiais 
FIP Formulário de Informações Periódicas para o Mercado Segurador 
FIPSUSEP Sistema para preenchimento e envio do FIP 
FMI Fundo Monetário Internacional 
FSAP Financial Sector Assessment Program 
G-20 Grupo dos Vinte 
G-7 Grupo dos Sete 
GABIN Gabinete 
GAFI Grupo de Ação Financeira 
GAFISUD Grupo de Ação Financeira da América do Sul 
GDASUSEP Gratificação de Desempenho de Atividade Específica da Susep 
GERPE Gerência de Pessoal 
GETRE Gerência de Treinamento 
GRU Guia de Recolhimento da União 
GSI/PR Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 
GT Grupo de Trabalho 
IAIS International Association of Insurance Supervisors 
IAIS-CGAP International Association of Insurance Supervisors / Consultative Group to 

Assist the Poor 
IAIS-MIN JWG International Association of Insurance Supervisors Microinsurance Network 

Joint Working Group 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
IFRS International Financial Reporting Standards 
IN Instrução Normativa 
ITIL Information Technology Infrastructure Library 
LC Lei Complementar 
LOA Lei Orçamentária Anual 
MERCOSUL Mercado Comum do Sul 
MF Ministério da Fazenda 
MGDS Metodologia de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas da Susep 
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Sigla / Abreviatura Significado 
MIP Morte ou Invalidez Permanente 
MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
MPR Manuais de Procedimentos e Rotinas 
NAIC National Association of Insurance Commissioners 
NBR ISO/IEC Norma Brasileira / International Standartization Organization / International 

Engineering Consortium 
NCA Outras Despesas Correntes, Grupo de Fontes Anexo I 
NCB Outras Despesas Correntes, Grupo de Fontes Anexo II 
NS Notas de Sistema 
OCI Órgão de Controle Interno 
PAC Procedimento de Atendimento ao Consumidor 
PAD Processo Administrativo Disciplinar 
PAINT Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna 
PAS Processo Administrativo Sancionador 
PCDP Propostas de Concessão de Diárias e Passagens 
PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
PGBL Plano Gerador de Benefício Livre 
PGFN/CAF Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional / Coordenação-Geral de Assuntos 

Financeiros 
PIB Produto Interno Bruto 
PL Projeto de Lei 
PLD Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual 
PMBAC Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 
PMBOK Project Management Body of Knowledge 
POSIC Política de Segurança da Informação e das Comunicações 
PPA Plano Plurianual 
PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
PRI Plano de Renda Imediata 
PSL Provisão de Sinistro a Liquidar 
PVGBL Sistema de Controle de Planos de Vida e Previdência 
RA Relatório de Auditoria 
RC Seguro de Responsabilidade Civil 
RC D&O Seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores 
RCF-DC Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga 
RCOTM-CARGA Seguro de Responsabilidade Civil do Operador de Transporte Multimodal 
RCTR-VI Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas 

em Viagem Internacional 
RE Recomendação 
RFB Receita Federal do Brasil 
ROHS Restriction of Certain Hazardous Substances 
RP Restos a Pagar 
SAMF/SP Superintendência de Administração no Estado de São Paulo – Ministério da 

Fazenda 
SAPIEMS Sistema de Armazenamento e Processamento de Informações e Estatísticas 

do Mercado Segurador 
SCDP Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
SCF Sistema de Cadastro de Funcionários 
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Sigla / Abreviatura Significado 
SECRET Secretaria 
SEGER Secretaria-Geral 
SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados 
SFH Sistema Financeiro da Habitação 
SGT-4 Subgrupo de Trabalho no 4 - Assuntos Financeiros 
SGT-5 Subgrupo de Trabalho no 5 - Transportes 
SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
SIAS Sistema Integrado de Arrecadação da Susep 
SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
SICONV Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria 
SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal 
SISAC Sistema de Controle de Ações de Comunicação 
SISPEN Sistema de Penalidades 
SLTI/MPOG Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 
SNSP Sistema Nacional de Seguros Privados 
SOF Secretaria do Orçamento Federal 
SPOA/MF Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da 

Fazenda 
SRH/MPOG Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão 
SUSEP Superintendência de Seguros Privados 
TCA Termo Circunstanciado Administrativo 
TCU Tribunal de Contas da União 
TCU/SECEX-2 Tribunal de Contas da União / 2ª Secretaria de Controle Externo 
TCU/SECEX-9 Tribunal de Contas da União / 9ª Secretaria de Controle Externo 
TCU/SEMAG Tribunal de Contas da União / Secretaria de Macroavaliação Governamental 
TI Tecnologia da Informação 
TJSL Thomas Jefferson Schooll of Law 
UG Unidade Gestora 
UGO Unidade Gestora e Orçamentária 
UGR Unidade Gestora Responsável 
UJ Unidade Jurisdicionada 
UO Unidade Orçamentária 
VGBL Vida Gerador de Benefício Livre 
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1. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDIC IONADA 

1.1. RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

Quadro I – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda Código SIORG: 235 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Superintendência de Seguros Privados 
Denominação abreviada: Susep 
Código SIORG: 235 Código LOA: 2508 Código SIAFI: 25208 
Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Vide relação no texto descritivo 

Principal Atividade : Regulamentação e Fiscalização Código CNAE: 8413-2/00 
Telefones/Fax de contato:  (21) 3233-4102   
E-mail: seger.rj@susep.gov.br 
Página na Internet: http://www.susep.gov.br 
Endereço Postal: Av. Presidente Vargas no 730 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.071-001 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, publicado no DOU de 22 de novembro de 1966. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
Decreto no 7.049, de 23 de dezembro de 2009, publicado no DOU de 24 de dezembro de 2009; Resolução CNSP no 
208, de 13 de janeiro de 2010, publicada no DOU de 15 de janeiro de 2010, referendada pela Resolução CNSP no 214, 
de 6 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 10 de dezembro de 2010; Resolução CNSP no 229, de 27 de 
dezembro de 2010, publicada no DOU de 28 de dezembro de 2010; e demais atos normativos aplicáveis. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, publicado no DOU de 22 de novembro de 1966; Decreto-Lei no 261, 
de 28 de fevereiro de 1967, publicado no DOU de 28 de fevereiro de 1967, Lei Complementar no 109, de 29 de maio 
de 2001, publicada no DOU de 30 de maio de 2001, Lei Complementar no 126, de 15 de janeiro de 2007, publicada 
no DOU de 16 de janeiro de 2007; Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, publicada no DOU de 14 de junho de 2010; 
e Lei Complementar no 137, de 26 de agosto de 2011. 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

173039 Sede 
173035 Gerência Regional de Fiscalização de São Paulo 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

17203  Superintendência de Seguros Privados 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
173039 17203 
173035 17203 

Fonte: Susep / Quadro A.1.1. da Portaria-TCU no 123/2011 
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Figura I – Organograma Funcional da Susep 
 

 
a) CGPLA – Coordenação-Geral de Planejamento 

b) CGADM – Coordenação-Geral de Administração 

c) CGETI – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 

d) CGRAT – Coordenação-Geral de Registros e Autorizações 

e) CGPRO – Coordenação-Geral de Produtos 

f) CGFIS – Coordenação-Geral de Fiscalização Direta 

g) CGJUL – Coordenação-Geral de Julgamentos 

h) CGSOA – Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência 

 

1.2. INTRODUÇÃO 

O ano de 2011 marcou o encerramento do Plano Plurianual para o período de 2008 a 
2011. O objetivo principal da Susep no PPA 2008-2011 foi estimular a expansão e garantir o 
adequado funcionamento dos mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência 
complementar aberta, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em 
geral.  

Superintendente 

Gabinete – Gabin Secretaria-Geral – Seger 

Auditoria Interna – Audit Corregedoria – Coger 

Procuradoria Federal junto à Susep 

Diretoria de Administração – 
Dirad 

Diretoria de Autorizações – 
Dirat 

Diretoria de Fiscalização – Difis Diretoria Técnica – Ditec 

a) CGPLA b) CGADM c) CGETI d) CGRAT e) CGPRO f) CGFIS g) CGJUL h) CGSOA 
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Em 2011, foi mantido o crescimento dos mercados regulados e supervisionados pela 
Susep acima do crescimento do PIB, fenômeno que vem se repetindo ao longo dos últimos anos. 
Dessa forma, os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta 
registraram uma arrecadação de R$ 131,7 bilhões, com reservas técnicas de R$ 344,1 bilhões. Isso 
representou um crescimento em relação ao ano anterior de 16,7% e de 20,5%, respectivamente.  

Assim, ao longo dos quatro anos de vigência do PPA 2008-2011, o segmento de 
seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta vivenciou um crescimento 
robusto. A receita dos mercados supervisionados registrou um aumento total de 77,54%, passando 
de uma participação no PIB de 2,79%, registrado ao final de 2007, para 3,18% em 2011. 

Apesar dessa boa performance, o mercado supervisionado pela Susep vem sendo 
ameaçado pela atuação crescente de empresas e instituições sem registro junto à Autarquia – o 
denominado “mercado marginal”. Essas empresas e instituições, assim, vêm desrespeitando as leis 
que regem esses mercados e os normativos emanados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
– CNSP e pela própria Susep, configurando-se numa ameaça aos consumidores, que muitas vezes 
tem visto os contratos serem descumpridos, e ao mercado, por se caracterizar como uma forma de 
concorrência desleal. 

Ao longo de 2011, a Susep intensificou sua atuação no combate à atuação ilegal no 
mercado supervisionado. Uma das iniciativas adotadas foi a alocação de um número maior de 
servidores dedicados à fiscalização da atuação de empresas não autorizadas. Foram constituídos 
grupos especializados em São Paulo e no Rio de Janeiro, e servidores foram transferidos para o 
escritório de Minas Gerais, que vai se dedicar prioritariamente ao combate dessa prática. Para 
complementar a ação dos fiscais e respaldar a atuação da Autarquia, foi incluído em nova norma de 
sanções implantada pelo CNSP dispositivo que prevê a possibilidade de arbitramento da 
importância segurada para o cálculo da multa a ser aplicada. Além disso, buscou-se agilizar a 
tramitação e julgamento dos processos que tratam de atuação sem autorização da Susep, com 
comunicação ao Ministério Público e às demais autoridades competentes antes do final dos 
processos sancionadores. Por outro lado, a Susep vem apoiando a Procuradoria Federal junto à 
Susep para ingressar com ações civis públicas com pedido de liminar visando à suspensão das 
atividades dessas empresas. Deve-se destacar, ainda, a atuação da Susep no combate a empresas 
internacionais que vem atuando no mercado brasileiro sem estarem legalmente constituídas no país. 

A Susep também vem buscando apoiar a inclusão financeira de pessoas oriundas das 
classes de menor poder aquisitivo – segmento da população que vem impulsionando o desempenho 
da economia brasileira nos últimos anos. Por isso, o desenvolvimento do microsseguro é uma das 
prioridades da Autarquia. 

Diante da demora da aprovação do projeto de lei que regulamenta o microsseguro, 
em tramitação no Congresso Nacional, a Susep optou por regulamentar o produto na esfera de 
competência do CNSP e da própria Susep. Assim, foi elaborada Resolução, aprovada pelo CNSP, 
que provê as diretrizes para a regulamentação do microsseguro. Está agora em andamento a 
elaboração de normativos complementares que criarão as condições para oferecimento, pelo 
mercado, de um leque mais amplo de produtos especialmente desenhados para os segmentos da 
população de menor poder aquisitivo, permitindo que mais pessoas possam contar com a proteção 
proporcionada pelos seguros. 

A Susep completou 45 anos de criação em 2011. A data foi marcada pelo lançamento 
do novo sítio na internet, tornando-o mais atrativo e funcional, proporcionando à sociedade um 
instrumento mais eficiente para a obtenção de informações e serviços relativos às responsabilidades 
institucionais da Autarquia. 
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Além de iniciativas como as descritas acima, a Susep deu continuidade ao seu 
compromisso de garantir a preservação da solvência dos mercados sob sua supervisão e a defesa da 
integridade dos contratos e dos produtos oferecidos aos consumidores, proporcionando segurança 
jurídica e institucional também aos investidores. A Autarquia vem aprimorando o modelo de 
supervisão baseada em risco, mantendo uma atuação alinhada com as melhores práticas adotadas 
mundialmente na regulação e fiscalização dos mercados supervisionados.  

Vêm sendo adotadas medidas voltadas ao aprimoramento das ferramentas de 
monitoramento de solvência das sociedades e entidades supervisionadas, à produção e ao 
aprimoramento dos normativos que regem os mercados, à continuação do processo de convergência 
aos pronunciamentos emitidos pelos International Financial Reporting Standards, à 
desburocratização e redução dos custos regulatórios, entre outras. 

O “Planejamento Estratégico 2011-2015” reforça a diversificação do papel da Susep, 
que tem por missão exercer funções múltiplas, fiscalizando e regulando o mercado, e também 
fomentando o desenvolvimento do setor. 

Com isso, busca-se construir as condições que permitam ao mercado brasileiro de 
seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta atingir, nos próximos anos, os 
mesmos patamares que são alcançados nos principais centros financeiros do mundo, em termos de 
participação no produto interno bruto. O crescimento desse mercado é desejável não apenas por 
contribuir para proporcionar proteção e segurança a segmentos mais expressivos da população, 
como também por que as reservas técnicas contribuem para o desenvolvimento da nossa economia. 
O papel da Susep é regular com equilíbrio, tendo em vista os interesses envolvidos. 

O presente Relatório de Gestão está estruturado de acordo com as disposições da 
Instrução Normativa TCU no 63/2010, da Decisão Normativa TCU no 108/2010, da Portaria TCU no 
123/2011 e das orientações do órgão de controle interno. 

A propósito, não são apresentadas informações sobre os itens 6, 7 e 14 da Parte A do 
Anexo II da DN TCU no 108/2010; os itens 3 e 4 da Parte B do Anexo II da DN TCU no 108/2010; 
e a Parte C do Anexo II da DN TCU no 108/2010 considerando que os seus conteúdos não se 
aplicam à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada.  
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2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAME NTÁRIA E 
FINANCEIRA DA UNIDADE 

2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

2.1.1. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL  

A Superintendência de Seguros Privados - Susep, Autarquia Especial vinculada ao 
Ministério da Fazenda, atua na regulação, supervisão, fiscalização e incentivo das atividades de 
seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, protegendo os direitos dos 
consumidores e os interesses da sociedade em geral. A Autarquia integra o Sistema Nacional de 
Seguros Privados - SNSP, em conjunto com o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, as 
sociedades seguradoras, os resseguradores, as sociedades de capitalização, as entidades de 
previdência complementar aberta e os corretores habilitados a atuar nesses segmentos. 

Cabe à Susep fixar diretrizes e normas da política de seguros privados; regular a 
constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas 
ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação das penalidades previstas; fixar as 
características gerais dos contratos de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e 
resseguro; estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro; prescrever os critérios de 
constituição das sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência complementar 
aberta e resseguradores, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações; e 
disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor. 

O Plano Plurianual - PPA 2008-2011 teve como desafios acelerar o crescimento 
econômico, promover a inclusão social e reduzir as desigualdades regionais. A Susep participou do 
PPA 2008-2011 por meio do programa Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização (0779), com o objetivo principal de estimular a expansão e 
garantir o adequado funcionamento dos mercados, protegendo os direitos dos consumidores e os 
interesses da sociedade em geral. As principais ações implementadas foram: Supervisão e 
Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta (2214); 
Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta 
(2215); e Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização 
e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei no 10.190, de 2001 - Art. 3o) (0461). 

2.1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

O Planejamento Estratégico da Susep traçou os seguintes objetivos: fortalecer a 
imagem da Susep; aprimorar a supervisão e fomentar o desenvolvimento dos mercados; reestruturar 
os processos institucionais; prover ferramentas e tecnologias visando à melhoria do desempenho 
institucional; rever as fontes de receita da Susep; e rever a política de desenvolvimento dos 
servidores. 
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Figura II – Mapa Estratégico Susep 

PROCESSOS

APRIMORAR  A SUPERVISÃO E O 
DESENVOLVIMENTO DOS 
MERCADOS

REESTRUTURAR OS PROCESSOS 
INSTITUCIONAIS

FORTALECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO 
ACOMPANHAMENTO DA SOLVÊNCIA

MANUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS

MACROPROCESSOS SUSEP
1.SUPERVISÃO DOS MERCADOS
2.FOMENTO DOS MERCADOS

MAPA ESTRATÉGICO SUSEP 2011 – 2015
ESTRATÉGIA: CRESCIMENTO

Visão: “ Ser reconhecida  pela excelência na supervisão e no fomento dos mercados supervisionados.”

Missão: “ Supervisionar e estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, de previdência complementar aberta, de 
capitalização e de resseguro, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral ”

OBJE TIVOS ESTRATÉGICOS

RESULTADOS ASSOCIADOS

TEMAS ESTRATÉGICOS

VIABILIZAÇÃO DO SUGIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE NOVOS 
NICHOS

SOCIEDADE

REVER A  POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO DOS 
SERVIDORES.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA   DE DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

PROVER FERRAMENTAS E 
TENOLOGIAS VISANDO À 
MELHORIA DO DESEMPENHO 
INSTITUCIONAL

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - PDTI

REVER AS FONTES DE RECEITA DA 
SUSEP ALINHAMENTO DO ORÇAMENTO ÀS DEMANDAS ESTRATÉGICAS 

DA SUSEP

RECURSOS

IMAGEM

FORTALECER A IMAGEM DA SUSEP
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO

PESSOAS

 

2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDA DES 
INSTITUCIONAIS 

2.2.1. ANÁLISE DO ANDAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DA UNIDADE  

O Plano Estratégico Institucional, publicado no final de 2010, foi revisado em agosto 
de 2011, em razão das diretrizes que estão sendo estabelecidas pela nova Administração da Susep, e 
aprovado, com pequenas alterações. No novo painel estratégico institucional, além dos fundamentos 
organizacionais, são apresentados os Resultados Associados e as Prioridades Estratégicas, com seus 
respectivos indicadores e metas. 

Os planos de ação para a consecução das metas traçadas foram publicados no 
Boletim de Pessoal Especial no 21, de 26 de agosto de 2011. O processo de controle ocorreu por 
meio do acompanhamento dos indicadores e da avaliação dos resultados: 
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A partir da data de validação dos termos de compromisso, acompanhou-se o 
percentual de execução dos planos de ação para atingir as metas estipuladas. 

No quadro abaixo, é apresentada a evolução mensal de cada plano de ação, 
comparando o planejado com o executado. 

Quadro II – Evolução mensal dos planos de ação 

Indicado-
res  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

IM 1.1 0 0 8 8 17 17 25 25 33 33 66 33 73 33 80 33 86 33 93 33 100 33 100 33 

IM 1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 42 25 50 34 88 42 100 42 100 50 

Imagem 0 0 4 4 8 8 12 12 17 17 33 17 53 17 61 29 68 33 90 37 100 37 100 42 

SO 2.1 0 0 20 20 40 40 60 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SO 2.1.1 0 0 32 32 43 43 55 55 60 60 80 80 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SO 2.1.2 3 3 6 6 9 9 12 12 23 19 34 25 45 32 56 39 67 42 78 44 89 50 100 50 

SO 2.2 5 5 28 28 37 37 60 60 71 71 73 73 74 74 76 76 77 77 79 79 90 90 100 100 

SO 2.2.1 0 0 13 13 33 33 41 41 43 43 45 45 46 46 48 48 63 63 75 75 88 88 100 100 

Sociedade 2 2 20 20 32 32 46 46 55 59 66 65 73 67 76 73 81 76 86 80 93 85 100 90 

PR 3.1.2 11 11 13 13 14 14 15 15 16 16 18 18 33 33 69 33 78 33 100 55 100 55 100 55 

Processos 11 11 13 13 14 14 15 15 16 16 18 18 33 33 69 33 78 33 100 55 100 55 100 55 

RE 4.1 0 0 0 0 0 0 14 14 24 24 57 57 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

RE 4.1.1 14 14 24 24 34 34 43 43 57 57 69 69 81 76 89 85 95 89 97 91 99 93 100 96 

RE 5.1 0 0 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Recursos 5 5 8 8 28 28 53 53 60 60 76 75 94 92 96 95 98 96 99 97 100 98 100 99 

PE 6.1 0 0 0 0 0 0 13 13 38 38 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

PE 6.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 

Pessoas 0 0 0 0 0 0 6 6 19 19 38 38 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 100 100 

Visão 4 4 9 9 16 16 26 26 33 34 46 42 61 52 70 56 75 58 85 64 99 65 100 77 

Fonte: Susep 
 
Legenda: 
P – % previsto nos planos de ação para consecução das metas 
E – % executado 
 
Indicadores: 

IM 1.1 – Progresso na implantação da Política de Comunicação 
IM 1.1.1 – Taxa de interação com os públicos-alvo 
SO 2.1 – Aderência aos princípios básicos de seguros da International Association of Insurance Supervisors - IAIS 
SO 2.1.1 – Aderência princípio a princípio 
SO 2.1.2 – Progresso na execução do plano diretor para o aprimoramento da supervisão à distância macroprudencial 
SO 2.2 – Novos produtos viabilizados por meio de regulação 
SO 2.2.1 – Periodicidade dos estudos 
PR 3.1.2 – Progresso na implantação da Política de Segurança da Informação e das Comunicações - POSIC 
RE 4.1 – Execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 
RE 4.1.1 – Taxa de atendimento aos processos de negócio 
RE 5.1 – Execução orçamentária 
PE 6.1 – Execução do Programa de Desenvolvimento das competências gerenciais 
PE 6.1.1 – Percentual de servidores capacitados em competências gerenciais 
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2.2.2. ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO DA UNIDADE REFERENTE A 2011 

A Susep vem se estruturando para acompanhar o crescimento dos mercados sob sua 
jurisdição, com foco na manutenção da estabilidade. Neste contexto, há uma preocupação quanto à 
análise dos ambientes externo e interno e com o alinhamento às melhores práticas internacionais, a 
fim de aprimorar a regulação e a supervisão dos mercados, fomentando o seu desenvolvimento. 
Destacamos a seguir, síntese das principais realizações ocorridas no exercício de 2011. 

2.2.2.1. Combate à atuação irregular de empresas e instituições como seguradoras, sociedades 
de capitalização e entidades abertas de previdência complementar sem autorização da Susep 

Um problema crescente no mercado supervisionado pela Susep refere-se à atuação de 
empresas e instituições que não estão regularmente registradas na Autarquia, condição prevista na 
legislação para operação nos mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência 
complementar aberta. Essas empresas e instituições agem totalmente à margem das normas e regras 
estabelecidas pelo CNSP e pela Susep, e representam um grande risco para o consumidor e para o 
mercado supervisionado. O desrespeito às regras de solvência, por exemplo, aumenta o risco de que 
esses agentes irregulares não tenham condições de honrar seus contratos. Por outro lado, justamente 
por não atenderem a regulamentação do mercado, e também por contarem, muitas vezes, com 
tratamento tributário diferenciado, ao se organizarem na forma de cooperativas e associações, essas 
instituições têm custos de operação mais baixos, representando uma concorrência desleal ao 
mercado legalmente estabelecido.  

Em 2011, a Susep intensificou sua atuação no combate à atuação irregular de 
empresas e instituições nos mercados supervisionados. Para isso, uma das primeiras medidas 
adotadas foi aumentar o número de servidores dedicados à fiscalização da atuação de empresas não 
autorizadas. Aproximadamente 20% das diligências realizadas em 2011 foram direcionadas para a 
apuração de denúncias relativas à atuação de empresas não autorizadas a operar no mercado 
segurador. 

Foram constituídos grupos especializados em São Paulo e no Rio de Janeiro, e 
servidores foram transferidos para o escritório de Minas Gerais, que vai se dedicar prioritariamente 
ao combate à atuação ilegal nos mercados supervisionados. 

Um dos problemas enfrentados pelo corpo de fiscais da Susep, contudo, foi a 
impossibilidade de obtenção dos contratos firmados pelas empresas autuadas, que contém as 
informações necessárias à aplicação das sanções, conforme era previsto nas normas vigentes até o 
final do ano. Para sanar esse problema, foi instituído um novo instrumento, contido no §6o do art, 2o 
da Resolução CNSP no 243, qual seja o arbitramento da importância segurada – prerrogativa essa 
que ainda depende de regulamentação pela Susep. 

Outra iniciativa relevante foi a agilização da tramitação dos processos que tratam de 
atuação sem autorização da Susep. Em parceria com a Procuradoria Federal junto à Susep, a 
Autarquia vem concentrando esforços para que o tempo transcorrido até o julgamento não 
ultrapasse um ano. Até então, vários processos similares demandavam até 10 anos para a sua 
conclusão. A Susep também vem buscando comunicar ao Ministério Público e às demais 
autoridades competentes sobre os indícios de irregularidades envolvendo atuação ilegal nos 
mercados supervisionados antes do final dos processos sancionadores. Por outro lado, a Susep vem 
apoiando órgãos externos na apuração dessa prática emitindo pareceres referentes à caracterização 
ou não de atividade de seguros realizada por companhias sem autorização. 
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O ingresso de ações civis públicas com pedido de liminar visando à suspensão das 
atividades dessas empresas é outro instrumento que vem sendo adotado para inibir esse prática, com 
resultados bastante satisfatórios até o momento.  

A SUSEP identificou cerca de 200 empresas, muitas delas estrangeiras, atuando com 
a comercialização de produtos/serviços similares aos contratos de seguros sem a devida autorização, 
tendo instaurado 377 processos, com destaque para uma seguradora americana, contra a qual foi 
lavrada uma representação no valor de R$ 11,4 bilhões. 

2.2.2.2. Supervisão Baseada em Riscos 

Em conformidade com as melhores práticas adotadas mundialmente na regulação e 
fiscalização dos mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta, 
a Susep adotou o modelo de supervisão baseada em riscos e controles internos em 2004, a partir da 
edição da Circular Susep no 249, de 20 de fevereiro de 2004. A metodologia adotada estimula as 
próprias empresas a identificar seus riscos e pontos críticos de controle, levando-as a buscar 
soluções de melhoria em seus processos e controles internos para mitigar, prudencialmente, os 
riscos mapeados. 

Com isso, a Susep deixou de atuar apenas no apontamento do descumprimento de 
regras e consequente aplicação de penalidades, passando também a buscar, proativamente, o 
comprometimento das empresas com a pronta correção dos problemas e deficiências identificadas. 
Trata-se, portanto, de uma valorização das melhores práticas de governança corporativa. 

Em 2011, o trabalho de consolidação da supervisão baseada em risco atingiu um 
novo patamar, com a entrada em vigor da Resolução CNSP no 227/2010, a partir de janeiro de 
2011, ampliando a abrangência dos requerimentos de capital baseado em risco para todo mercado 
supervisionado. Concomitantemente, e parte do mesmo processo, entrou em vigor a Resolução 
CNSP no 228/2010, dispondo sobre os critérios de mensuração e acompanhamento do risco de 
crédito envolvido nas operações do mercado supervisionado. Os estudos que embasaram esses 
trabalhos foram realizados pela área responsável pelo monitoramento de solvência, que ao longo de 
2011 também avançou significativamente rumo à regulação dos demais riscos (subscrição de vida 
individual/previdência e capitalização, mercado e operacional). 

Monitoramento das Provisões Técnicas e Ativos 

Em 2011, foi implementado o acompanhamento da Provisão Matemática de 
Benefícios a Conceder - PMBAC de planos de previdência tradicionais do tipo contribuição 
definida. Aproveitou-se a estrutura de lógica do sistema desenvolvido para a PMBAC dos produtos 
Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL e Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL para o 
desenvolvimento de uma rotina de acompanhamento. Com isso, cerca de R$ 6 bilhões de provisões, 
que não eram monitoradas, passaram a ter seu acompanhamento viabilizado. 

Outra iniciativa foi o mapeamento das companhias que não estão aplicando 
corretamente os critérios de atualização monetária dos sinistros/benefícios, com desdobramento das 
ações em relação aos quadros estatísticos, relatórios gerenciais e em um grupo de discussão para 
revisão das normas Susep relacionadas ao assunto. 

Além disso, foi elaborado um documento com orientações para o mercado quanto à 
Avaliação Atuarial, visando alinhamento com as diretrizes do IFRS-4 e firmando os conceitos 
relativos aos testes de consistência e recálculo atuarial. Vale ressaltar, ainda, que se iniciou o 
trabalho de análise dos Testes de Adequação de Passivo. 
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Durante o ano de 2011, houve um aumento significativo do número de reuniões com 
os entes supervisionados. Todas as 14 empresas que estavam inscritas no cadastro de pendência 
pelas divisões responsáveis pelo monitoramento das provisões técnicas foram convocadas para 
reunião, sendo que oito conseguiram regularizar sua situação.  

Foram ainda adotadas diversas ações relativas ao monitoramento dos ativos 
garantidores das reservas técnicas. 

2.2.2.3. Ações de Fiscalização 

Fiscalizações In Loco 

Ao longo do primeiro semestre de 2011, a Susep direcionou suas ações de 
fiscalização no sentido de ampliar o número de empresas submetidas à fiscalização contínua, tendo 
como meta a inclusão de todas as sociedades/entidades que representassem risco significativo ao 
mercado supervisionado pela Susep nesse sistema de fiscalização. 

A supervisão contínua consiste na utilização de procedimentos de fiscalização com a 
finalidade de avaliar as empresas continuamente, no tocante ao risco inerente às suas operações, à 
suficiência e adequação de suas estruturas de controles internos e ao cumprimento das normas em 
vigor, antecipando-se à ocorrência de problemas que possam afetar sua solvência.  

Com esse objetivo, foram estabelecidos dois níveis de supervisão. No primeiro, 
denominado Status 1, o acompanhamento e a fiscalização foram feitos por equipes com dedicação 
exclusiva  a um  grupo de empresas - em geral pertencentes ao mesmo grupo econômico ou com 
características afins. Nesse nível, foram alocados os principais grupos seguradores do país, 
tomando-se por base sua representatividade em termos de volume de negócios.  No segundo, 
denominado Status 2, o acompanhamento e a fiscalização foram feitos por equipes sem dedicação 
exclusiva, incluindo-se aí as empresas de médio e pequeno porte. 

O plano de fiscalização para o exercício de 2011 foi definido em consonância com os 
objetivos traçados e com a meta de 80 inspeções constante da ação “Supervisão e Fiscalização dos 
Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta”, do Plano Plurianual - 
PPA, para o exercício; e considerou as seguintes ações: 

• Atividades de supervisão contínua, que incluem a execução dos módulos de 
solvência, consumidor, Prevenção à Lavagem de Dinheiro - PLD, resseguro, 
governança, controles internos, entre outros; 

• Inspeções para verificação da conformidade das operações das seguradoras que 
operavam no seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação até dezembro 
de 2009; 

• Visitas técnicas nas empresas submetidas aos regimes especiais de liquidação 
ordinária e extrajudicial, e 

• Diligências decorrentes de demandas oriundas de outros órgãos, externos ou 
internos.  

O segundo semestre de 2011 foi marcado pela troca de gestão e pelo 
redirecionamento estratégico do órgão. 

Apesar dos resultados obtidos com o trabalho de supervisão contínua, apresentou-se 
a necessidade de reorientar o esforço de fiscalização para a apuração de denúncias e atendimento de 
demandas formuladas por órgãos externos - especialmente aquelas relacionadas a operações de 
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seguros por empresas não autorizadas a operar nesse mercado, bem como para averiguar 
reclamações apresentadas por consumidores e demais agentes do mercado. 

O número crescente de demandas externas, somado ao subdimensionamento do 
quadro funcional, levou a Susep a redimensionar os trabalhos de supervisão contínua de Status 1, 
com o objetivo de permitir que uma parcela de sua equipe de fiscalização fosse direcionada para a 
apuração de denúncias e reclamações. 

Todavia, buscou-se dar continuidade aos trabalhos propostos no plano de fiscalização 
traçado para o exercício, bem como às inspeções em empresas que apresentassem problemas no 
tocante à liquidez e solvência ou à comercialização de produtos. 

Paralelamente, deu-se prosseguimento à fiscalização das operações do seguro 
DPVAT e das seguradoras do seguro habitacional do SFH, bem como ao acompanhamento das 
empresas submetidas aos regimes especiais. 

Destaca-se ainda que, nesse período, a Susep incrementou sua atuação de 
fiscalização junto ao mercado de corretores de seguros e estipulantes, o que desencadeou a abertura 
de processos administrativos sancionadores em face de tais agentes. 

Finalmente, o redimensionamento dos trabalhos priorizou a atuação externa dos 
fiscais da Susep com um número maior de fiscalizações in loco nas companhias e mercados 
supervisionados.  

Regimes Especiais 

No curso das atividades de acompanhamento dos processos liquidatários em 2011, a 
publicação da Portaria Susep no 4.072, de 4 de Julho de 2011, veio consolidar o modelo de trabalho 
de acompanhamento das empresas sob regime especial, qual seja, de acompanhamento in loco dos 
processos liquidatários, por meio de visitas técnicas e acompanhamentos, determinando a realização 
de pelo menos uma inspeção in loco por semestre em cada entidade liquidanda. 

As inspeções realizadas buscaram analisar as demonstrações contábeis e financeiras, 
a administração, as ações judiciais nas quais as liquidandas figurassem no polo ativo e no polo 
passivo, os pagamentos efetuados aos credores, os ativos realizados, os custos do processo 
liquidatário, bem como quaisquer outras questões peculiares a cada liquidanda que pudessem influir 
nos cursos dos processos liquidatários, com o objetivo de permitir um melhor conhecimento acerca 
das perspectivas de cada processo liquidatário e, deste modo, buscar soluções que viabilizem a 
redução do tempo de duração dos Regimes Especiais. 

Quadro III – Regimes Especiais – Alterações no exercício 

Tipo Direção Fiscal Intervenção 
Liquidação 
Ordinária 

Liquidação 
Extrajudicial 

Instaurados - - 1 - 

Encerrados - - - 16 
Fonte: Susep 
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Quadro IV – Evolução dos Regimes Especiais 2007 a 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Liquidação Extrajudicial 35 38 40 37 21 

Liquidação Ordinária 6 7 6 4 5 

Intervenção 2 - - - - 

Direção-Fiscal 2 3 1 - - 

Total 45 48 47 41 26 
Fonte: Susep 

Desta forma, encerrou-se o exercício de 2011 com 21 empresas em liquidação 
extrajudicial, cinco empresas em liquidação ordinária e nenhuma empresa em direção-fiscal ou 
intervenção, tendo havido ao longo do ano a decretação de 15 falências de entidades que se 
encontravam em liquidação extrajudicial e uma convolação de liquidação extrajudicial para 
ordinária.  

2.2.2.4. Fiscalização a Distância 

Durante o exercício de 2011, a Susep buscou aprimorar suas ferramentas de 
monitoramento de solvência das sociedades e entidades supervisionadas, utilizando-se das 
experiências advindas de participações em fóruns nacionais e internacionais, bem como da 
experiência de seus analistas na execução de suas rotinas de trabalho. 

Foi elaborado um sistema de rating que permite acompanhar a evolução dos 
principais indicadores que influenciam a situação de solvência das sociedades e entidades 
supervisionadas, permitindo o acompanhamento mais frequente das Companhias ou Entidades com 
maiores problemas de solvência. 

Análise de Planos e Notas Técnicas 

Tais análises constituem-se numa forma de fiscalização a distância das entidades por 
meio da análise da regularidade das condições contratuais e da nota técnica dos produtos de seguro, 
previdência complementar aberta e capitalização, bem como das operações de resseguro, seguros 
contratados no exterior e seguros emitidos em moeda estrangeira. 

Estas atividades têm como objetivo zelar pela defesa dos direitos dos segurados, dos 
participantes de planos de previdência complementar aberta e dos detentores de títulos de 
capitalização e contribuem também para promover o aperfeiçoamento dos mercados 
supervisionados. 

Realizou-se uma padronização nas movimentações de processos realizadas nas 
Coordenações responsáveis pela análise/autorização/aprovação de produtos, sendo então possível 
realizar um acompanhamento do estoque de processos a analisar, calcular reincidências de análises, 
dentre outros. Foram gerados indicadores que permitiram mapear, avaliar e identificar mudanças 
que proporcionassem uma maior agilidade nas tarefas realizadas por estas áreas, reduzindo o tempo 
ou até mesmo eliminando etapas desnecessárias. 

Após a análise dos referidos indicadores, foram adotadas as seguintes medidas: 

• Envio de e-mail às empresas, ao invés de carta registrada, nas situações possíveis, 
objetivando a redução  no tempo de atendimento das solicitações. 

• Utilização da aprovação condicionada, reduzindo o tempo para a aprovação final dos 
planos. 
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• Realização de reuniões com companhias do mercado que apresentaram um indicador 
de desconformidade maior que a média do mercado. 

Gráfico I – Número de processos de títulos de capitalização em estoque por mês (jul/dez) 

 
Fonte: Susep 

Após tais medidas, observou-se ao longo do tempo, principalmente no mercado de 
capitalização, uma redução significativa no número de processos em estoque para análise, conforme 
ilustra o gráfico aima, contendo o número de processos em estoque por mês, a partir de julho de 
2011. 

Considerando todos os mercados supervisionados pela Susep, em julho de 2011 
havia 2.190 processos em estoque para análise. Em dezembro de 2011, havia 1.700 processos em 
estoque para análise, uma redução de quase 30%, lembrando-se que durante este período continuou 
havendo o ingresso de novos processos. 

2.2.2.5. Ações relacionadas aos produtos oferecidos pelos mercados supervisionados 

A Susep trabalhou ativamente durante o ano de 2011 na produção e no 
aprimoramento dos textos normativos que regem o setor de seguros, previdência, capitalização e 
resseguro. A seguintes normas foram propostas em 2011, tendo sido encaminhadas à Diretoria para 
análise e aprovação.  

• Norma que irá alterar o art. 14 da Resolução CNSP no 168/07, definindo critérios 
para o limite percentual de 20% para operações intragrupos; 

• Minuta de Circular para definição do local de risco; 

• Norma sobre o seguro de RC – Geral; 

• Norma que irá atualizar e consolidar os normativos do Seguro de Lucros Cessantes; 

• Norma que irá atualizar e consolidar os normativos do Seguro Aeronáutico – Casco; 

• Norma que dispõe sobre os efeitos nos produtos/planos quando da transferência de 
carteira entre as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e as 
entidades abertas de previdência complementar; 

• Atualização e Consolidação Normativa do Seguro de Riscos de Petróleo; 
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• Revisão de Normas para flexibilização dos meios de interação com o participante, 
com revisão de diversas normas; e 

• Análise e aprovação do modelo de plano padrão de VGBL Conjugado Individual, 
PGBL e VGBL - Coletivo Averbado e Coletivo Instituído, e PRI Individual, 
Coletivo Averbado e Coletivo Instituído. 

Entrou em fase de finalização a revisão da norma de seguro Garantia, item 
fundamental tendo em vista a perspectiva de obras do Programa de Aceleração do Crescimento e 
outros importantes acontecimentos no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 
2016. 

Estudos Realizados 

Seguindo o que foi definido no planejamento estratégico, foram desenvolvidos três 
estudos (disponibilizados na intranet), além de dois novos produtos viabilizados por meio de 
regulação, a saber: 

• Estudo sobre a aplicação do Estatuto do Idoso aos Contratos de Seguro e Previdência 
Complementar Aberta;  

• Estudo sobre Cobertura de seguro de pessoas para atletas profissionais; 

• Estudo sobre a possibilidade do uso de peças usadas certificadas na carteira de 
Seguro de Automóveis; 

• Norma que cria o Plano Padronizado para a Comercialização de Seguro de Pessoas – 
Individual, por meio de bilhete; e 

• Norma que altera a Resolução CNSP no 46/2001 (Seguro Rural), prevendo a 
inclusão, no âmbito dos seguros agrícolas, de cobertura que garanta proteção contra a 
variação de preços agrícolas, além dos riscos referentes a eventos climáticos.  

Além disso, foi constituído Grupo de Trabalho formado por integrantes da própria 
Susep e por profissionais do setor privado com a finalidade de revisar e unificar os normativos que 
regulamentam as atividades de capitalização no Brasil, a partir de parecer elaborado pela Susep, 
contendo análises e propostas de alterações para o mercado de capitalização.  

A Susep também vem participando dos estudos para desenvolvimento do VGBL 
Saúde. Esse produto prevê a formação de uma provisão que será utilizada no futuro pelo 
consumidor para auxiliar no pagamento de uma cobertura de saúde, com incentivos fiscais. A Susep 
vem realizando reuniões com a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para a elaboração 
de um projeto de lei mais direcionado ao produto VGBL Saúde, substituindo o projeto em 
tramitação atualmente, que inclui o VGBL Educação e outros itens que certamente dificultarão sua 
aprovação, por envolver questões mais abrangentes. 

A exposição de motivos deste novo projeto também será aperfeiçoada, demonstrando 
mais claramente as vantagens que o Governo Federal terá com o produto, como a desoneração do 
SUS, proteção social, dentre outros. O produto também deverá ser mais detalhado neste novo 
projeto de lei, incluindo dados mais concretos e objetivos das vantagens, de forma que a Receita 
Federal possa ter mais base para uma decisão favorável em relação à isenção fiscal.  

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua 
Carga - DPEM também vem sendo objeto de estudos. O seguro obrigatório DPEM é inexpressivo 
em termos financeiros, fazendo com que algumas seguradoras manifestassem o interesse em deixar 
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de operar no ramo. Levantamentos indicam que apenas 20% das embarcações pagam o seguro, 
havendo uma inadimplência crescente. 

Há um fundo para pagamento de sinistros ocasionados por embarcações não 
identificadas administrado pelo IRB Brasil Re. No entanto, o IRB já se manifestou no sentido de 
deixar de administrar este fundo. Neste sentido, foi criado um grupo de trabalho na Susep para 
discussão do tema. E, em paralelo, foi iniciada a avaliação atuarial do Seguro DPEM, a qual não foi 
concluída dentro do exercício de 2011 devido à necessidade de encaminhamento de dados 
complementares pelo IRB Brasil Re, gestor do Fundo de Indenizações Especiais, e de realização de 
estudo de propostas para sanar o desequilíbrio Técnico-Atuarial do FIE/DPEM, causado pelo 
crescente número de ações judiciais. 

Com relação ao Seguro Rural, tiveram início as discussões relacionadas à criação e à 
regulamentação do fundo de catástrofe, nos âmbitos do Ministério da Agricultura e também do 
Ministério da Fazenda, tendo a Susep participado ativamente destas discussões. 

Esse fundo será constituído na forma de um Consórcio Privado e as diretrizes 
prudenciais e as regras de funcionamento e administração serão definidas pelo órgão regulador de 
seguros (CNSP), com a adoção de parâmetros que visem o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo, 
baseado nas informações fornecidas pelo órgão fiscalizador de seguros (Susep), responsável pela 
fiscalização do Consórcio e de suas participantes.  

Além disso, a Susep participou ao longo do ano das reuniões realizadas na Câmara 
Temática dos Seguros do Agronegócio. 

Registro eletrônico 

Este projeto foi iniciado com o objetivo de reduzir a carga burocrática para a 
concessão do registro às empresas para seus produtos, tornar mais eficazes e dinâmicos os 
procedimentos de consulta e análise e de dar máxima transparência aos consumidores, através da 
Internet, das condições contratuais registradas na Susep. 

O sistema consiste na transmissão eletrônica à Susep de documentos relativos aos 
produtos de seguro, previdência complementar aberta e capitalização. Abrange também todo um 
sistema de registro eletrônico das análises efetuadas, permitindo ainda grande celeridade de 
comunicação com as empresas fiscalizadas. Assim, também será possível disponibilizar na página 
da Susep, a partir de critérios estabelecidos, as Condições Contratuais ou Regulamentos para 
consulta pelo consumidor, permitindo,  além da comparação entre diferentes produtos, que o 
consumidor também se torne um grande aliado da fiscalização, uma vez que este poderá comparar 
as condições informadas pela empresa com aquelas que a empresa arquivou na Susep. 

Com a adoção do Registro Eletrônico de Produtos, a Susep se alinhará com as 
tecnologias e práticas mais modernas, conferindo uma grande posição de vanguarda à Autarquia. 

A fase de testes do novo sistema foi iniciada no final de 2011. 

2.2.2.6. Ações relacionadas ao monitoramento de solvência 

Foi dada continuidade ao processo de convergência aos pronunciamentos emitidos 
pelos International Financial Reporting Standards - IFRS, na forma em que foram traduzidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, através da entrada em vigor da Circular Susep no 
424/2011, bem como das Orientações emitidas no âmbito da Comissão Contábil da Susep.  

Em dezembro de 2011 foi constituída a Comissão Atuarial, com o objetivo de 
aprimorar a comunicação da Susep com o mercado através da criação de um fórum de debates para 



Relatório de Gestão da Susep – 2011 
 
 

29 
 
 

os representantes tanto da Autarquia quanto do mercado discutirem assuntos cujos temas versem 
sobre questões atuariais relativas aos mercados de seguros, de previdência complementar aberta, de 
capitalização e de resseguros. 

Visando dar maior publicidade e reduzir o custo regulatório, a Susep desobrigou a 
publicação das Demonstrações Financeiras Intermediárias (30/06), solicitando apenas o seu envio 
em mídia digital para divulgação em local específico no sitio eletrônico da Susep. Outra ação nesse 
campo foi a disponibilização no sitio eletrônico da Susep de um documento completo de orientação 
ao mercado sobre a avaliação atuarial 2012 (ano base 2011).  

2.2.2.7. Atualização do Site 

A Susep identificou, em 2011, que o seu sítio eletrônico na internet precisava passar 
por uma reformulação, pois encontrava um leiaute ultrapassado, e encomendou ao Serviço Federal 
de Processamento de Dados – Serpro sua completa revisão, com o objetivo de reunir em um único 
ambiente uma variedade de serviços, informações e documentos sobre o controle e fiscalização dos 
mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. 

O antigo sítio eletrônico da Susep apresentava problemas que contribuíam para a 
insatisfação de usuários interessados em acessar seu conteúdo. Face aos problemas e à própria 
realidade da Susep, que mudou bastante desde a implantação do antigo sítio, e considerando o 
aprimoramento da tecnologia, da comunicação e dos serviços oferecidos pelos órgãos de governo 
aos cidadãos por meio da internet, fez-se necessária a criação de um novo sítio.  

Diversas áreas da Autarquia fizeram o levantamento de todo o conteúdo do sítio e 
identificaram quais setores seriam responsáveis pela manutenção de cada página e quais deveriam 
deixar de existir. O novo sítio trouxe uma melhoria significativa não só de leiaute, mas também de 
funcionalidade, pois possui recursos que permitem a gestão descentralizada dos conteúdos 
publicados, tendo em vista que as unidades da Susep agora são responsáveis por publicar e manter 
atualizadas as informações de seus setores, agilizando o processo de atualização do conteúdo a ser 
publicado.  

O desenvolvimento do novo sítio eletrônico teve como alicerce a preocupação em 
seguir os Padrões Web em Governo Eletrônico, do Governo Federal, visando alcançar objetivos 
com eficiência, eficácia e satisfação de seus usuários. Além disso, seguiram-se as recomendações 
do Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico e-MAG, que estabelece critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade e respeito à diversidade, possibilitando o uso por todos e especialmente 
pela comunidade de pessoas com necessidades especiais. 

As inovações referentes à remodelagem do sítio proporcionaram uma maior 
facilidade de navegação, tornando-a mais atrativa e funcional, permitindo, assim, a busca mais ágil 
pelos conteúdos desejados. 

2.2.2.8. Ações de Proteção ao Consumidor 

Atendimento ao Público 

A seguir, é apresentado quadro com o resultado dos procedimentos internos da área, 
demonstrando o número de atendimento ao público nos últimos anos. 
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Quadro V – Atendimentos ao Público Efetuados 

Observa-se nesses dois últimos anos a redução do número de atendimentos. Esse fato 
pode ser creditado à melhor comunicação das fiscalizadas com os seus clientes e à clareza das 
cláusulas de seus contratos, bem como às seguintes ações da Susep: 

• A implantação de site mais moderno e atualizado trouxe reflexo muito positivo no 
Atendimento ao Público, reduzindo o número de atendimentos pessoais e 
telefônicos, possibilitando soluções mais rápidas e eficazes por meio eletrônico. 

• A participação dos servidores do Atendimento ao Público em Cursos, Palestras e 
Seminários colaborou para a formação profissional continuada, acentuando o melhor 
desempenho dos atendentes. 

Outro dado importante a ser computado é a relação entre o número de atendimentos 
ao público efetuados em 2011 e os Procedimentos de Atendimento ao Consumidor - PAC 
instaurados: 

Quadro VI – Procedimentos de Atendimento ao Consumidor – PAC’s instaurados 

Total de 
Atendimentos 

PAC Percentual 

43.621 535 1,22% 
Fonte: Susep 

 
Dos 535 Procedimentos, devidamente instruídos pela Divisão de Instrução de 

Processos - Diire, 251 foram enviados à Divisão de Análise Técnica - Diana para exame e parecer e 
198 remetidos à Divisão de Cálculo de Reclamações - Dical, sendo 86 arquivados por solução 
satisfatória ou por insuficiência de documentos. 

Também deve ser considerada a agilização da análise dos processos relativos ao 
cálculo de valores de indenizações de seguros, benefícios de planos de previdência complementar e 
resgates de títulos de capitalização. 

Quadro VII – Análise de Processos Relativos a Cálculos de Reclamações 

Total de Solicitações Processos Calculados 

315 304 
Fonte: Susep 

 
Registre-se que, no total de 315 solicitações, estão incluídas solicitações de outros 

setores da Susep, bem como estoque de exercícios anteriores.  

Assunto 2007 2008 2009 2010 2011 

Sociedade Seguradora 22.692 30.655 34.685 27.929 24.353 

Previdência Complementar Aberta 1.864 2.284 1.602 2.074 2.347 

Capitalização 1.004 629 372 323 314 

Corretores de Seguros 1.448 1.937 1.539 1.797 1.359 

Regimes Especiais 1.208 882 375 225 121 

Outros/Andamento de Processos 14.701 18.794 20.904 13.818 15.127 

Total 42.917 55.181 59.477 46.166 43.621 
Fonte: Susep 
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Análise de Processos de Atendimento ao Consumidor - PAC 

A análise de Processos de Atendimento ao Consumidor – PAC tem por objetivo 
identificar eventual necessidade de instauração de Processo Administrativo Sancionador – PAS. 

O quadro abaixo apresenta os dados relativos ao estoque de Processos de 
Atendimento ao Consumidor em 2010 e 2011 pela divisão responsável (Divisão de Análise Técnica 
– Diana). 

Quadro VIII – Estoque de Processos Aguardando Conclusão da Análise 

 Estoque 

2010 1.054 

2011 627 
Fonte: Susep 

 
O número de processos de denúncia de consumidores que tiveram sua analise 

concluída no exercício de 2011 foi expressivo, tendo-se obtido uma redução da ordem de 40% no 
estoque de processos na unidade. Esse resultado, porém, só foi possível devido a um mutirão 
formado pelos servidores que ingressaram na Susep em outubro de 2010. Com vistas a reduzir o 
número de processos acumulados na área, todos os novos servidores lotados na Coordenação-Geral 
de Fiscalização - CGFIS foram, inicialmente, alocados na análise de PAC. Esse trabalho teve a 
duração de dois meses e os processos analisados naquela ocasião estão sendo paulatinamente 
revisados pelos analistas da Divisão de Análise Técnica. 

Disponibilização e Atendimento a Consultas de Atos Normativos na Internet  

A Susep mantém página de pesquisa de atos normativos na Internet, compreendendo 
a inclusão e informação sobre alterações e revogações de Resoluções CNSP, Circulares Susep, 
Deliberações Susep, Instruções Susep e Portarias Susep publicadas no Diário Oficial da União. No 
exercício de 2011, foram incluídos 394 atos na Página de Pesquisa de Atos Normativos 
(www.susep.gov.br/menubiblioteca/biblioteca.asp), sendo que para o PPA foram informados 
somente os 262 atos de cunho regulatório divulgados no ano. 

No exercício de 2011 foram atendidas aproximadamente 1.900 consultas 
relacionadas às normas expedidas pela Susep e pelo CNSP. As consultas são encaminhadas por e-
mail por consumidores, funcionários das sociedades supervisionadas, órgãos públicos, empresas de 
auditoria, escritórios de advocacia, corretores de seguros, estudantes, dentre outros. 

Nestas análises, sempre que detectada alguma inconformidade, instaura-se o 
correspondente processo de indício de irregularidade, reafirmando o compromisso da Susep de 
atuar no sentido de proteger a captação da poupança popular que se efetua por meio das operações 
de seguro, resseguro, capitalização e previdência complementar aberta.  

2.2.2.9. Regulamentação 

No que se refere à produção e ao aprimoramento dos textos normativos que regem o 
setor de seguros, previdência, capitalização e resseguro, são relacionados, a seguir, os principais 
normativos publicados: 

• Circular Susep no 417/2011 - dispõe sobre os planos de seguros do ramo Riscos 
Diversos; 
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• Circular Susep no 418/2011 - altera e consolida as regras e critérios complementares 
de funcionamento e de operações das coberturas por morte e invalidez oferecidas em 
planos de previdência complementar aberta;  

• Circular Susep no 419/2011 - dispõe sobre regras e critérios para a operação das 
coberturas oferecidas em planos de seguro de Riscos de Engenharia; 

• Circular Susep no 420/2011 - alterou a Circular Susep 376/2008, incluindo a 
definição de empresa promotora do evento na utilização de títulos da Modalidade 
incentivo; 

• Circular Susep no 421/2011 - estabelece as regras e disponibiliza as condições 
contratuais padronizadas para a comercialização do seguro de Responsabilidade 
Civil do Operador de Transporte Multimodal (RCOTM-Carga); 

• Circular Susep no 422/2011 - estabelece as regras e disponibiliza as condições 
contratuais padronizadas para a comercialização do seguro de Responsabilidade 
Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga (RCF-DC); 

• Circular Susep no 423/2011 - dispõe sobre a concessão de assistência financeira para 
participantes de planos de EAPC;  

• Circular Susep no 424/2011 - dispõe sobre a alteração das Normas Contábeis a serem 
observadas pelas entidades abertas de previdências complementar, sociedades de 
capitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais, instituídas pela 
Resolução CNSP no 86, de 3 de setembro de 2002; 

• Circular Susep no 427/2011 - dispõe sobre a definição de pendência; 

• Resolução CNSP no 233/2011 - dispõe sobre as condições de constituição, 
organização, funcionamento e extinção de entidades autorreguladoras do mercado de 
corretagem de seguros, resseguros, de capitalização e de previdência complementar 
aberta, na condição de auxiliares da Susep, e dá outras providências; 

• Resolução CNSP no 234/2011 - dispõe sobre as condições, critérios e requisitos para 
a homologação no âmbito da Susep da deliberação da sociedade pela liquidação 
ordinária e dá outras providências. 

• Resolução CNSP no 237/2011 - redefine os recursos destinados ao Fundo de 
Indenizações Especiais - FIE, estabelecendo, inclusive, contribuição mensal 
extraordinária de 15% (quinze por cento) sobre os prêmios puros arrecadados do 
Seguro DPEM, a ser devida sempre que o montante do fundo for inferior a R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), visando à manutenção da solvência do FIE; 

• Resolução CNSP no 241/2011 - regulamenta a contratação de resseguro com 
resseguradores locais em percentual inferior ao estabelecido pela Resolução CNSP 
Nº 225/2010 para os casos em que não houver aceitação de pelo menos 40% por 
parte dos locais, e as transferências de riscos, em operações de resseguro e 
retrocessão, para empresas que não atuam no mercado brasileiro como seguradoras 
ou resseguradoras (pessoas não abrangidas pelos incisos I e II do art. 9º da LC 
126/2007) no caso de comprovada, conforme critérios estabelecidos pela própria 
resolução, insuficiência de oferta de capacidade do mercado segurador brasileiro; 
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• Resolução CNSP no 242/ 2011 - altera e consolida as regras para o pagamento de 
indenizações referentes a despesas de assistência médica e suplementares - DAMS 
cobertas pelo seguro DPVAT; 

• Resolução CNSP no 243/2011 - dispõe sobre sanções administrativas no âmbito das 
atividades de seguro, cosseguro, resseguro, retrocessão, capitalização, previdência 
complementar aberta, de corretagem e auditoria independente; disciplina o inquérito 
e o processo administrativo sancionador no âmbito da Superintendência de Seguros 
Privados - Susep e das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem e dá 
outras providências. 

• Resolução CNSP no 244/2011 - dispõe sobre as operações de microsseguros, os 
corretores e os correspondentes de microsseguros; 

• Resolução CNSP no 246/2011 - atribui à Susep competência para a criação de 
normas para contratação de seguros via bilhete; e 

• Resolução CNSP no 247/2011 - extingue a averbação simplificada nos seguros 
obrigatórios de TC Transportador. 

2.2.2.10. Participação na Implementação da Estratégia Nacional de Educação Financeira 

A Susep é um dos membros do Comitê Nacional de Educação Financeira – Conef, 
instituído pelo Decreto no 7.397, de 22 de dezembro de 2010, que reúne representantes do setor 
público e privado para implantar a Estratégia Nacional de Educação Financeira – Enef. Além da 
Susep, o Conef é integrado pelo Banco Central - Bacen, pela Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, e pelos Ministérios 
da Fazenda, Educação, Justiça e Previdência Social, além de Anbima, BM&FBovespa, CNSeg e 
Febraban, como representantes do Setor Privado. 

A Enef é uma política de Estado, de caráter permanente, que congrega esforços 
públicos e privados, com objetivo de promover e fomentar a cultura de educação financeira no país, 
ampliar a compreensão do cidadão para efetuar escolhas conscientes relativas à administração de 
seus recursos e contribuir para a eficiência e a solidez dos mercados financeiro, de capitais, de 
seguros, de previdência e de capitalização. 

Ao longo de 2011, foi dado prosseguimento ao programa Educação Financeira nas 
Escolas, que visa introduzir a educação financeira como tema transversal em diferentes disciplinas, 
de modo a ensinar jovens e crianças a planejar e a tomar decisões de consumo, poupança e 
investimento de modo consciente e bem informado, considerando suas repercussões sociais e 
ambientais. Para tanto, foi desenvolvido material didático composto por livro e caderno do aluno e 
livro do professor. 

Ao final do ano, houve a conclusão do projeto piloto, que contou com a participação 
de cerca de 900 escolas públicas de ensino médio dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de 
Tocantins, do Distrito Federal e do Ceará, divididas entre escolas de tratamento e de controle. O 
projeto piloto foi submetido à avaliação de impacto realizada pelo Banco Mundial, cujos resultados 
encontram-se presentemente em fase de consolidação e análise. A partir da conclusão da avaliação 
de impacto, o material didático será revisado com vistas à universalização do programa. 

Em 2011 também teve início o desenvolvimento do material didático para o ensino 
fundamental, composto por livros do professor e do aluno para cada um dos nove anos que integram 
este segmento. A Susep é um dos integrantes do Grupo de Avaliação Pedagógica, que vem 
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avaliando o material produzido tanto em termos didáticos quanto em termos do conteúdo 
relacionado a temas financeiros. 

Outra iniciativa iniciada em 2011 diz respeito à educação financeira de adultos. A 
Susep vem participando dos debates e estudos que irão definir a metodologia e a estratégia de 
atuação junto a este público-alvo. 

2.2.2.11. Microsseguro 

A regulação do microsseguro vem sendo uma das prioridades da nova Administração 
da Susep em 2011.  

Nesse contexto, esperava-se que o projeto de lei no 3.266/2008, que regulamenta o 
microsseguro, fosse aprovado até o final de 2010. Contudo, como até setembro/2011 o PL não 
havia ainda sido votado pelo Congresso, concluiu-se que, à exceção dos aspectos tributários 
envolvidos, seria possível regulamentar o microsseguro na esfera de competência do CNSP e da 
própria Susep.  

Constituiu-se, então, um grupo de trabalho composto por representantes da Susep e 
do mercado supervisionado, com a finalidade de elaborar proposta para o estabelecimento de regras 
especiais para o desenvolvimento do microsseguro no Brasil. A proposta apresentada pelo grupo de 
trabalho serviu de base para a elaboração da Resolução CNSP no 244/2011, editada em 6 de 
dezembro de 2011, a qual provê diretrizes e linhas gerais para a regulamentação do microsseguro, 
com foco na regulação de produto, na regulação prudencial e na regulação de conduta de mercado, 
delegando à Susep a competência para deliberar sobre as questões de ordem técnica e operacional, 
em conformidade com as atribuições estabelecidas pelo Decreto-Lei no 73/66 e pela Lei 
Complementar no 109, de 2001. 

Na sequência, foi constituído novo grupo de trabalho, composto por representantes 
da Susep e do mercado, com a finalidade de elaborar normativos complementares à Resolução 
CNSP no 244/2011. Os normativos encontram-se atualmente em fase de elaboração e discussão. 

No cenário internacional, a Susep, em 2011, manteve a presidência do IAIS 
Microinsurance Network Joint Working Group - IAIS-MIN JWG, grupo de trabalho conjunto 
reconhecido internacionalmente, formado por especialistas em microfinanças membros do 
Microinsurance Network e por supervisores de seguros membros da International Association of 
Insurance Supervisors - IAIS, o qual está finalizando um documento que estabelecerá os padrões 
internacionais para a supervisão do microsseguro. Alinhado com as atividades do G20, o grupo em 
breve se tornará o Subcomitê de Inclusão Financeira da IAIS. 

Deve-se ressaltar, ainda, a realização de importantes eventos internacionais sobre o 
tema no Brasil, como a 7ª Conferência Internacional de Microsseguro, que contou com a 
participação de mais de 500 congressistas dos cinco continentes, além de 70 palestrantes e 
mediadores; o Seminário de Políticas de Acesso, com supervisores de mais de 40 países; e a reunião 
do IAIS-MIN Joint Working Group, que teve a Susep como anfitriã. 

2.2.2.12. Ações no Âmbito Internacional 

A Susep participa de diversos organismos internacionais, tais como International 
Association of Insurance Supervisors - IAIS, Associacíon de Supervisores de Seguros de América 
Latina - ASSAL, Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos - ASEL. Além disso, mantém 
acordos de cooperação técnica com a National Association of Insurance Commissioners - NAIC, 
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que congrega os supervisores estaduais de seguros dos Estados Unidos da América, e o Supervisor 
de Seguros de Macau.  

Em 2011, foram recebidas missões da África do Sul, China, Quênia e Federação 
Africana das Empresas de Seguros dos Países Francófonos - FANAF, para troca de informações, 
conhecimentos e discussões técnicas. 

Participação em Organismos Internacionais  

IAIS - International Association of Insurance Supervisors 

A Associação Internacional de Supervisores de Seguros é uma associação que 
congrega mais de 190 supervisores e reguladores de seguros, de mais de 140 países, além de 
observadores, constituídos por grandes grupos seguradores, associações de seguradores, 
consultorias e outras entidades internacionais afins, e constitui o principal fórum internacional nos 
assuntos ligados à supervisão de seguros.  

Deve-se destacar o papel da IAIS na elaboração de princípios globais e orientações 
sobre supervisão de seguros, que são internacionalmente aceitos e influenciam as atividades de 
supervisão em todo o mundo, sendo utilizados, inclusive, como parâmetros para medir o nível de 
desenvolvimento e adequação dos mercados nas avaliações efetuadas pelo Fundo Monetário 
Internacional - FMI, Banco Mundial e outros organismos e consultorias Internacionais. A Susep já 
foi submetida a avaliações dessa natureza e, atualmente, participa da avaliação conduzida pelo 
Banco Mundial e FMI no âmbito do Financial Sector Assessment Program - FSAP. 

A Susep participa, desde 2004, como membro do Subcomitê de Solvência e Atuária 
da IAIS, um dos mais importantes e atuantes grupos de trabalho daquela associação e, desde 2006, 
no Grupo de Trabalho conjunto International Association of Insurance Supervisors / Consultative 
Group to Assist the Poor - IAIS-CGAP sobre Microsseguros.  

Desde 2007, a Susep integra o Sub-Comitê de Resseguros da IAIS. A Susep também, 
sempre que demandada, responde aos diversos questionários e consultas formuladas pela IAIS. 

Em 2009 a IAIS iniciou processo de revisão dos princípios básicos de seguros, que 
foi concluído em outubro de 2011, com a adoção da nova versão dos princípios na sua Conferência 
Anual, realizada em Seul. 

No final de 2011 a Susep encaminhou à IAIS sua proposta de adesão ao Memorando 
Multilateral de Entendimento da IAIS para Cooperação e Troca de Informações.   

ASSAL - Associacíon de Supervisores de Seguros de América Latina  

A Associação de Supervisores de Seguros da América Latina é uma associação que 
congrega os supervisores de seguros da América Latina. É composta por 21 países e, ainda, 
Espanha e Portugal como membros convidados. 

É um foro de discussão e desenvolvimento regional de padrões latino americanos de 
supervisão de seguros, onde é debatida a viabilidade da adoção de alguns padrões internacionais sob 
o prisma das características regionais, intercambiando informações, promovendo atividades de 
cooperação, integração e harmonização das políticas e mecanismos de supervisão. Promove ainda a 
organização de educação financeira em seguro e resseguro para a capacitação de seus membros  
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ASEL - Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos 

A Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos é uma associação composta por 
nove supervisores de jurisdições cujo idioma é o português: Brasil, Portugal, Macau, Angola, São 
Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste e Guiné-Bissau.  

A importância da participação da Susep na ASEL está relacionada aos aspectos 
culturais comuns que ligam estes países, sendo o Brasil, nesse grupo, um dos mais desenvolvidos, 
tanto em relação ao tamanho da economia como especificamente à supervisão e ao mercado de 
seguros. 

A Susep participou da XV Conferência e VIII Assembleia Geral da ASEL, realizada 
em novembro, com quatro apresentações: Mercado de Seguros no Brasil; Seguro Rural; 
Zoneamento Agrícola e o Memorando Múltiplo de Troca de Informações da IAIS. 

Participação em Negociações Internacionais 

Mercosul – Mercado Comum do Sul 

No âmbito do Mercosul, a Susep desempenha a função de Coordenador Brasileiro da 
Comissão de Seguros e da Subcomissão de Margem de Solvência do Subgrupo de Trabalho no 04 
(SGT-04), que é  coordenado pelo Banco Central.  

A Susep também participou com representante na Reunião do Subgrupo de Trabalho 
no 05 (SGT-05), subgrupo coordenado pela ANTT – Agência Nacional de Transportes 
Terrestres/Ministério dos Transportes, realizada na Argentina, para assessoramento em temas 
relacionados a seguros de transporte.  

Avaliação do Brasil pelo GAFI  

O Grupo de Ação Financeira – GAFI, que é uma organização intergovernamental, 
com sede em Paris, criada em 1989 por iniciativa do G-7 com o objetivo de desenvolver e promover 
políticas nacionais e internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo, e o GAFISUD que é o Grupo Regional nos moldes do GAFI da América do Sul, criado 
em 2000, pelos governos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, 
Paraguai, Peru e Uruguai.  

A Susep não pôde participar de todas as reuniões do GAFI no exercício de 2011 
principalmente em decorrência do contingenciamento das despesas de passagens e diárias 
implementado no ano, mas ressalta-se que foram adotadas ações visando sanear os pontos 
levantados no ultimo relatório de avaliação mútua elaborado. 

Ações de Supervisão Internacionais 

Em atendimento à recomendação do G-20 para fortalecimento da supervisão de 
instituições financeiras com operações transfronteiriças, a Susep tem participado de colégios de 
supervisores para discussões e avaliações sobre as atividades desenvolvidas e os riscos a que estão 
expostas algumas das sociedades seguradoras instaladas no Brasil que são ligadas a grupos 
internacionalmente ativos.  

A Susep também reforçou as ações diretas de combate às operações de seguradoras 
estrangeiras que operam no Brasil sem autorização governamental, que resultaram na propositura de 
aplicação de multa no valor de, aproximadamente, R$ 11 bilhões. 
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Seguro RCTR-VI (Carta Azul)  

A Susep tem participado ativamente em discussões internacionais que tratam do 
assunto e apresentou ao grupo de trabalho do Mercosul, uma proposta com novas condições 
contratuais para o seguro RCTR-VI (Carta Azul). 

Paralelamente, tem assessorado o Itamaraty com relação à implementação deste 
seguro na Guiana Francesa como parte do acordo Brasil-França de transporte internacional. 

Foram iniciadas conversações para implementação da assinatura de Acordo Brasil-
Bolivia para estender o seguro Carta Verde também para aquele país. 

Capacitação Internacional 

Em razão das características do mercado de seguros e resseguros e do contínuo 
trabalho da Susep para adequar as suas atividades às demandas internas, padrões internacionais da 
International Association of Insurance Supervisors – IAIS, das diretrizes do G-20 e requerimentos 
do GAFI, servidores da Susep participaram dos seguintes eventos no exterior: 

• Reunião Trianual da IAIS, fevereiro, em Basiléia, Suíça; 

• Reunião do Grupo de Trabalho Conjunto IAIS-MIN de Microsseguro, fevereiro, em 
Basiléia, Suíça; 

• Reunião Plenária do mandato XXII do GAFI/FATF, fevereiro, em Paris, França; 

• Reunião do Subcomitê de Solvência e Atuária da IAIS, maio, em Kansas City, EUA; 

• Reunião do SGT-4 do Mercosul – Comissão de seguros (Serviços Financeiros), 
maio, em Assunção, Paraguai; 

• Reunião do SGT-4 - Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo, junho, em Assunção, Paraguai; 

• Reunião do Grupo de Trabalho Conjunto IAIS-MIN de Microsseguro, agosto, em 
Basiléia, Suíça; 

• Reunião Trianual e XVIII Conferência da IAIS, outubro, Coréia do Sul, Seul; 

• Reunião de constituição do Colégio Internacional de Supervisores do Grupo Mapfre, 
outubro, em Madri, Espanha; 

• Reunião do SGT-4 – Coordenadores Nacionais – Comissão de Seguros, outubro, 
Montevidéu, Uruguai; 

• Convite da Thomas Jefferson Schooll of Law - TJSL, para participar de encontros 
técnicos com a direção da TJSL e com representantes de agências reguladoras 
americanas, novembro, San Diego Califórnia, EUA; 

• Participação do Lloyd´s International Regulators Programme, novembro, em 
Londres, Reino Unido; 

• XV Conferência e 8ª Assembléia da ASEL, novembro, Luanda, Angola; 

• Participação na Reunião do Grupo de Pesquisa sobre Cativas – IAIS, novembro, 
Washington, EUA. 
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2.2.2.13. Colegiado 

No exercício de 2011 foram julgados pela Diretoria Colegiada, 195 processos. 
Dentre estes, conforme previsto no art. 62 da Resolução CNSP no 186/2008, coube em primeira 
instância o julgamento de 68 processos relativos a corretores pessoas físicas e jurídicas. 

Foram submetidas e aprovadas a publicação de 11 Circulares. 

A Diretoria Colegiada prestigiou julgamentos de processos que tratavam de empresas 
em Regimes Especiais, além de questões suscitadas pelo mercado segurador, servidores da Susep e 
propostas de Atos e Resoluções a serem apreciadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. 

2.2.2.14. Reuniões do CNSP 

No exercício de 2011 foi realizada uma sessão, na qual foram aprovadas 18 
Resoluções. 

2.2.2.15. Situação do Mercado Supervisionado 

Em dezembro de 2011, os mercados supervisionados pela Susep contavam com 116 
sociedades seguradoras, 25 entidades de previdência complementar aberta, 18 sociedades de 
capitalização, 8 resseguradores locais, 29 resseguradores admitidos, 59 resseguradores eventuais e 
33 corretoras de resseguro. 

Os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar 
aberta registraram uma arrecadação de R$ 131,7 bilhões (incremento de 16,69%, em relação ao ano 
de 2010), com reservas técnicas de R$ 344,1 bilhões (crescimento de 20,46%, em relação ao total 
atingido em 2010). Assim, em relação à emissão de prêmios de seguro, contribuições 
previdenciárias, receitas de capitalização e prêmios de resseguro, os recursos movimentados 
superaram 3,2% do Produto Interno Bruto – PIB nacional estimado para 2011, constituindo-se no 
maior mercado de seguros da América Latina. Nos últimos cinco anos, o crescimento médio do 
mercado tem sido de cerca de 15% a.a, conforme mostram os dados relacionados a seguir: 

Quadro IX – Mercados Supervisionados 

Ano Receita Total – R$ Evolução Participação no PIB 

2007 74.184.016.693 16,08% 2,79% 

2008 88.935.537.883 19,89% 2,93% 

2009 100.274.587.027 12,75% 3,10% 

2010 112.862.432.147 12,55% 2,99% 

  2011* 131.709.166.913 16,69% 3,18% 
Fonte: Susep 

 
* Valores relativos à primeira remessa de dados pelo mercado supervisionado, em 20/1/2012. 
A partir do exercício de 2008 foram incluídas as receitas oriundas das operações com as resseguradoras. 
A partir do exercício de 2010 houve alteração na forma de registro do prêmio de resseguro. 
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Quadro X – Mercado Brasileiro de Seguros - Total de Prêmios Diretos 

Ano Total – R$ Evolução Participação no PIB 

2007 58.440.174.407 18,01% 2,20% 

2008 68.080.009.625 16,50% 2,25% 

2009 77.895.103.638 14,42% 2,40% 

2010 89.695.614.366 15,15% 2,38% 

  2011* 105.322.748.004 17,42% 2,54% 
Fonte: Susep 

 
* Valores relativos à primeira remessa de dados pelo mercado supervisionado, em 20/1/2012. 
(*) Inclusos os valores do Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL. 

 
Conforme visto, o mercado de seguros chega ao final de 2011 com R$ 105,3 bilhões 

em prêmios diretos, acumulando crescimento de 80%, entre os anos de 2007 e 2011. Cabe registrar, 
contudo, que R$ 43,9 bilhões referem-se ao seguro Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL, 
produto que acumulou incremento de 117% nos últimos cinco anos. 

Quadro XI – Contribuições de VGBL 

Ano Contribuições - R$ Evolução Participação no PIB 

2007 20.173.643.629 32,28% 0,76% 

2008 23.526.258.726 16,62% 0,78% 

2009 30.181.423.965 28,29% 0,93% 

2010 36.696.660.336 21,59% 0,97% 

  2011* 43.870.032.932 19,55% 1,06% 
Fonte: Susep 

 
* Valores relativos à primeira remessa de dados pelo mercado supervisionado, em 20/1/2012. 
Nota: Os valores referentes ao VGBL encontram-se contabilizados juntamente com as operações de seguros, enquanto 
que o Plano Gerador de Benefícios Livres – PGBL é incluído nas contribuições de previdência complementar aberta. 

Quadro XII – Mercado Brasileiro de Previdência Complementar Aberta – Total de Contribuições 

Ano Contribuições – R$ Evolução Participação no PIB 

2007 7.914.891.781 8,73% 0,30% 

2008 8.293.938.782 4,79% 0,27% 

2009 8.554.431.502 3,14% 0,26% 

2010 9.343.624.273 9,23% 0,26% 

  2011* 10.237.032.324 9,56% 0,25% 
Fonte: Susep 

 
* Valores relativos à primeira remessa de dados pelo mercado supervisionado, em 20/1/2012. 
Nota: Inclusos os valores do Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL  
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Quadro XIII – Contribuições de PGBL/VGBL 

Ano  Contribuições - R$ Evolução Participação no PIB 

2007 24.695.297.113 25,47% 0,93% 

2008 28.585.468.506 15,75% 0,94% 

2009 35.383.272.339 23,78% 1,09% 

2010 42.779.944.148 20,90% 1,13% 

  2011* 51.320.714.254 19,96% 1,24% 
Fonte: Susep 

 
* Valores relativos à primeira remessa de dados pelo mercado supervisionado, em 20/1/2012. 

Quadro XIV – Mercado Brasileiro de Capitalização - Total Arrecadado 

Ano Arrecadação - R$ Evolução Participação no PIB 

2007 7.828.950.505 10,09% 0,29% 

2008 9.013.898.082 15,14% 0,30% 

2009 10.104.142.922 12,10% 0,31% 

2010 11.780.948.763 16,60% 0,31% 

  2011* 13.963.504.451 18,52% 0,34% 
Fonte: Susep 

 
* Valores relativos à primeira remessa de dados pelo mercado supervisionado, em 20/1/2012. 

Quadro XV – Mercado Brasileiro de Resseguros - Total de Receita 

Ano Resseguradoras Evolução Participação no PIB 

2010 2.042.244.745 -45,11% 0,05% 

  2011* 2.648.159.777 29,66% 0,06% 
Fonte: Susep 

 
* Valores relativos a novembro de 2011 e projetados para dezembro de 2011.  

 

Não constam os anos anteriores a 2010 devido à alteração na forma de registro do 
prêmio de resseguro. A parcela do prêmio passou a ser líquida do valor de despesa de 
comercialização recebido em retrocessão ou repassado à seguradora. 

Quadro XVI – Reservas Técnicas do Mercado Ressegurador Local 

Ano Resseguradoras Evolução 

2010 5.885.892.660 -15% 

  2011* 6.616.436.261 12% 
Fonte: Susep 

 
* Valores relativos a novembro de 2011 e projetados para dezembro de 2011. 

Quadro XVII – Reservas Técnicas dos Mercados Supervisionados 

Ano Seguradoras Capitalização Eapp Resseguros Total Evolução 

2010 262.015.201.457 17.254.548.523 503.532.914 5.885.892.660 285.659.175.554 19,42% 

2011* 317.184.660.455 19.786.881.801 523.306.651 6.616.436.261** 344.111.285.168 20,46% 
Fonte: Susep 
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* Valores relativos à primeira remessa de dados pelo mercado supervisionado, em 20/1/2012. 
** Valores relativos a novembro de 2011 e projetados para dezembro de 2011. 

Quadro XVIII – Quantitativo de Entidades Supervisionadas 

Tipo de Entidade 
Posição em 
31.12.2010 

Autorizações – 
Cancelamentos 2011 

Posição em 
31.12.2011 

Seguradoras 115 1 116 

Sociedades de Capitalização 17 1 18 

Entidade Aberta de Previdência Complementar - EAPC 26 -1 25 

Resseguradores Locais 6 2 8 

Totais 164 3 167 
Fonte: Susep 

 

Quadro XIX – Resseguradores Estrangeiros e Corretoras de Resseguros 

Tipo de Entidade 
Posição em 
31.12.2010 

Cadastramentos em 
2011 

Posição em 
31.12.2011 

Resseguradores Admitidos 25 4 29 

Resseguradores Eventuais 56 3 59 

Corretoras de Resseguros 33 0 33 

Totais 114 7 121 
Fonte: Susep 

 
Os resseguradores têm desempenhado importante papel no contexto de viabilizar o 

crescimento da economia, uma vez que a execução de grandes obras e/ou empreendimentos 
demanda um vigoroso mercado de seguros. 

Nesse contexto, essas empresas têm dado pronta resposta à necessidade de 
capacidade e expertise ao mercado segurador local, imprescindível aos grandes projetos de 
investimentos contidos no Programa de Aceleração do Crescimento, dos projetos de exploração na 
camada pré-sal e das obras para a realização da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, 
dentre outros. 

 

Quadro XX – Corretores de Seguros 

Corretores de Seguros 
Posição em 
31.12.2010 

Concessão de 
Registros em 2011 

Posição em 
31.12.2011 

Pessoas Físicas 42.688 2.825 45.513 

Pessoas Jurídicas 26.936 -2.720 24.216 

Totais 69.624 105 69.729 
Fonte: Susep 

 
Ao longo de 2011, duas sociedades seguradoras foram autorizadas a operar no 

Seguro DPVAT, foram reconhecidas duas ouvidorias de sociedade de capitalização e seis 
ouvidorias de seguradoras. 
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2.3. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 

2.3.1. EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ 

Quadro XXI – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0779 

Denominação: Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização 

Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo Geral:  Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas 

Objetivos Específicos: Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência 
complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral 

Gerente: Luciano Portal Santanna  

Público Alvo: Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa 

Dotação 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos a 
Pagar não 

processados Valores Pagos Inicial Final 

92.933.581 125.040.572 115.241.940 113.351.954 1.993.703 109.847.002 
Informações sobre os resultados alcançados 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência Índice 
previsto no 
exercício Índice atingido no exercício Data 

Índice 
inicial Índice final 

1 

Empresas dos 
Mercados de Seguros, 

Previdência 
Complementar 

Aberta e 
Capitalização 

Alinhadas Com as 
Regras de Capital 

Baseado em Risco de 
Subscrição 

31/3/2003 1,85 89,40% 
Exercício 

final 94,87% 
Unidade de Medida – 
Percentagem 

Fórmula de Cálculo do Índice: Relação Percentual entre as Empresas Alinhadas Totalmente com as Regras de Capital 
Baseado em Risco de Subscrição e o Total de Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização, no ano. 
Na “Revisão de Cadastro de Ações Orçamentárias 2011”, foi solicitada à COGPL/SPOA/MF, em formulário próprio, 
a alteração do índice de referência computado no sistema SIGPLAN para este indicador, porque não reflete a 
metodologia de cálculo utilizada (relação percentual entre as Empresas Alinhadas Totalmente com as Regras de 
Capital Baseado em Risco de Subscrição e o Total de Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar 
Aberta e Capitalização, no ano) e nem os seus resultados.  
Análise do Resultado Alcançado:  

A meta para o final do programa, que era de 89,40% das empresas alinhadas com as regras de capital baseado em risco de 
subscrição, foi superada em 5,47%%. O percentual de 94,87% significa que: das 156 empresas do mercado, 148 encontram-
se alinhadas.  

Fontes: SIGPLAN e Siafi Gerencial / Quadro A.2.1. da Portaria-TCU no 123/2011 
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Ordem Indicador (Unidade medida) 

Referência Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 
exercício Data 

Índice 
inicial Índice final 

2 

Taxa de Participação da 
População Nacional nas Receitas 

dos Mercados de Seguros, 
Previdência Complementar 

Aberta e Capitalização 

31/3/2003 0,55 R$522,77 
Exercício 

final R$672,04 
Unidade de Medida - R$ per 
capta 

Fórmula de Cálculo do Índice: Relação percentual entre o Total das Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização (que é igual ao acumulado dos prêmios/contribuições dos mercados de seguros, 
previdência complementar aberta e capitalização recolhidos), no ano, e a população nacional estimada a cada ano pelo 
IBGE. 
Na “Revisão de Cadastro de Ações Orçamentárias 2011”, foi solicitada à COGPL/SPOA/MF a alteração do nome e 
do índice de referência computados no sistema SIGPLAN para este indicador, visto que o nome não reflete a 
fórmula de cálculo e nem a unidade de medida, que é R$ per capita, e o índice de referência não reflete 
adequadamente a metodologia de cálculo e os seus resultados.  
Análise do Resultado Alcançado:  

A data para apuração desse indicador é 31/03/2012, porém foi realizada estimativa para cálculo do valor 
aproximado. 
No cálculo da estimativa de receita dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização foi 
considerado o valor de R$129,3 bilhões, sendo que os dados disponíveis pelas entidades são de novembro de 2011. Para se 
chegar a este valor, foi realizada uma estimativa via modelo linear, onde foram estimados parâmetros de sazonalidade e de 
tendência linear de crescimento.  
Foi considerada a estimativa de população nacional em 01/07/2011, encontrada no site do IBGE. Link: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=1961. 
O índice previsto para o final do programa era de R$522,77. Este índice foi superado em 28,6%, demonstrando a. crescente 
participação das receitas dos mercados segurados junto a população brasileira.  
Reitere-se que esse índice foi calculado com parâmetros estimativos e poderá haver mudança após a apuração do índice em 
sua data de  apuração anual. 

Fonte: SIGPLAN / Quadro A.2.1. da Portaria-TCU no 123/2011  
 

 

Ordem Indicador (Unidade medida) 

Referência Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 
exercício Data 

Índice 
inicial Índice final 

3 

Taxa de Participação das 
Reservas dos Mercados 
de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e 
Capitalização no Produto 

Interno Bruto (PIB) 

31/3/2003 0,42 7,64% 
Exercício 

final 8,98% 
Unidade de Medida - 
Percentagem 

Fórmula de Cálculo do Índice: Relação percentual entre as reservas dos mercados de seguros, previdência 
complementar aberta e capitalização e o Produto Interno Bruto - PIB, no ano. 

Texto – Na “Revisão de Cadastro de Ações Orçamentárias 2011”, foi solicitada à COGPL/SPOA/MF a alteração 
do índice de referência computado no sistema SIGPLAN para este indicador, porque não reflete a metodologia de 
cálculo utilizada, uma vez que, na forma unitária, o índice de referência deveria ser 0,042 (ou seja, 4,2% na forma 
centesimal). 
OBS: Foi pedida, também, a adequação do valor do índice, com a fixação do índice final para 7,64%. 
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Análise do Resultado Alcançado:  

 A data para apuração desse indicador é 31/03/2012, porém foi utilizada estimativa para cálculo do valor 
aproximado. 
Considerou-se o relatório de inflação de dezembro/2011 do Banco Central, que projetou crescimento do PIB de 3% para 
2011, perfazendo um total de R$ 3.785 bilhões.  
As reservas dos mercados perfizeram um total de R$ 340 bilhões em 2011.  
O índice previsto ao final do programa, que era de 7,64%, foi superado, demonstrando o crescimento da 
participação das reservas dos mercados frente ao PIB brasileiro.  
Ressalte-se que, após a divulgação final do PIB de 2011, poderá haver aliteração no índice apurado. 

Fonte: SIGPLAN / Quadro A.2.1. da Portaria-TCU no 123/2011  
 

2.3.1.1. Análise Crítica 

Contingenciamento no exercício: 

O limite para viagens definido no decreto nº 7.446/2011 e nas Portarias do MF nº 82 
e nº 288/2011 prejudicou a realização de viagens de fiscalização no mês de dezembro. Além disso, 
as reformas dos imóveis da sede e de Brasília não puderam ser realizadas. 

 Eventos negativos e positivos que prejudicaram ou facilitaram a execução dos Programas de 
Governo: 

A partir de junho de 2011 uma nova administração para a Susep foi sendo 
gradativamente empossada. Essa administração recebeu, entre outros, a missão de combater o 
mercado marginal de seguros, o que acarretou a necessidade de revisar os processos de trabalho da 
área de fiscalização, que estavam sendo direcionados para a supervisão contínua de conglomerados. 
No processo de avaliação inicial já ficou claro que, apesar do ingresso de 136 novos analistas 
técnicos em 2010, o número de servidores ainda é pequeno.  

A Susep, em 2011, solicitou a autorização ao Ministério da Fazenda para nomear os 
candidatos aprovados e não convocados, relativos ao concurso público realizado em 2010, no total 
de 69 cargos adicionais, cujo prazo termina em 29 de junho de 2012. 

Com o ingresso desses servidores, pretende-se mitigar a situação existente em alguns 
setores da Susep, como estoque de processos de consumidores reclamantes e de demais agentes do 
mercado.  

Observe-se que, de um quadro de 832 vagas autorizadas, apenas 448 estão ocupadas. 
Sendo assim, mesmo que haja a nomeação de novos servidores aprovados no último concurso, 
considerando a contínua expansão dos mercados de competência da Susep, é imprescindível a 
realização de um novo concurso público para preencher as vagas remanescentes, a fim de que a 
Susep continue a desempenhar adequadamente as atribuições de regulamentar e supervisionar os 
mercados de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização, assegurando a 
sua credibilidade, que é atributo fundamental para o seu crescimento.  
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2.3.2. EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Quadro XXII – Execução Física das Ações Realizadas pela UJ 

Fun-
ção 

Sub-
função 

Progra-
ma 

Ação 
Tipo da 

Ação 
Priori-
dade 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
pre-
vista 

Meta 
reali-
zada 

Meta a 
ser reali-
zada em 

2012 

04 301 0779 

20CW – Assistência 
Médica aos 
Servidores e 
Empregados – 
exames Periódicos 

Atividade 4 Unidade 358 0 358 

04 301 0779 

2004 – Assistência 
Médica e 
Odontológica aos 
Servidores, 
empregados e seus 
Dependentes 

Atividade 4 Unidade 694 979 821 

04 365 0779 

2010 – Assistência 
Pré-Escolar aos 
Dependentes dos 
Servidores e 
Empregados 

Atividade 4 Unidade 47 56 51 

04 306 0779 

2012 – Auxílio-
Alimentação aos 
Servidores e 
Empregados 

Atividade 4 Unidade 331 453 461 

04 331 0779 

2011 – Auxílio-
Transporte aos 
Servidores e 
Empregados  

Atividade 4 Unidade 60 78 75 

04 128 0779 

4572 – Capacitação 
de Servidores 
Públicos Federais em 
Processo de 
Qualificação e 
Requalificação 

Atividade 4 Unidade  400 1.160 1.030 

04 131 0779 

0461 – Concessão de 
Empréstimos para 
Liquidação de 
Sociedades 
Seguradoras, de 
Capitalização e 
Entidades de 
Previdência 
Complementar 
Aberta 

Operações 
Especiais 

4 Unidade 16 11 14 

04 125 0779 

2215 – 
Regulamentação dos 
Mercados de 
Seguros, Resseguros, 
Capitalização e 
Previdência 
Complementar 
Aberta 

Atividade 4 Unidade  2.535 2.683 2.535 
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Fun-
ção 

Sub-
função 

Progra-
ma 

Ação 
Tipo da 

Ação 
Priori-
dade 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
pre-
vista 

Meta 
reali-
zada 

Meta a 
ser reali-
zada em 

2012 

04 126 0779 

2216 – Sistema 
Informatizado da 
Superintendência de 
Seguros Privados 

Atividade 4 Unidade 12 12 8 

04 125 0779 

2214 – Supervisão e 
Fiscalização dos 
Mercados de 
Seguros, Resseguros, 
Capitalização e 
Previdência 
Complementar 
Aberta 

Atividade 4 Unidade 5.140 7.505 100* 

Fonte: SIGPLAN / Quadro A.2.2. da Portaria-TCU no 123/2011  
 

*A ação 2214 tem como produto a ação fiscal realizada. Para efeito de registro da meta física foram 
consideradas: as fiscalizações externas realizadas, além dos atos societários, planos e processos 
administrativos sancionadores analisados.  

2.3.2.1. Análise Crítica 

Cumprimento das metas físicas 

A Susep executou de forma satisfatória suas metas físicas em 2011. Esclareça-se que 
a finalidade da ação 0461 - Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, 
de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta é permitir a realização dos 
trabalhos de liquidação extrajudicial nas empresas que não possuem liquidez suficiente para arcar 
com as suas despesas correntes. Sendo assim, o percentual de execução de 68,75% é um excelente 
resultado. Já os exames médicos periódicos previstos na ação 20 CW para realização em 2011 não 
ocorreram, porque aqueles iniciados em dezembro de 2010 continuaram a ser realizados durante o 
exercício de 2011. Deste modo, foi decidido que a realização de novos exames só ocorrerá em 
2012. 

Ações que apresentaram problemas na execução: 

Em razão das peculiaridades das duas ações que tiveram a meta física cumprida 
abaixo do esperado descritas no item anterior, considera-se que nenhuma ação apresentou 
problemas na sua execução. 

Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas 

Benefícios - No que se refere às ações 2004, 2010, 2012, 2011, que tratam dos 
benefícios, a Secretaria do Orçamento Federal – SOF definiu como parâmetro de projeção a 
execução da despesa até abril de 2010 e não foram considerados os impactos decorrentes de 
ingressos de novos servidores entre maio de 2010 e dezembro de 2011. De acordo com a orientação 
recebida, os impactos decorrentes de ingressos de servidores no mencionado período seriam objeto 
de concessão de créditos adicionais no decorrer do exercício de 2011, mediante a sua comprovação.  
Além disso, no caso da ação 2004, o número estimado de servidores que receberam o benefício 
assistência médica e odontológica também aumentou em razão do disposto nos 26 a 29 da Portaria 
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Normativa SRH/MPOG nº 5, de 11/10/2010, que autorizou que os servidores ativos, inativos e 
pensionistas que não aderiram ao plano contratado pela Susep também recebessem o benefício, 
desde que comprovada a contratação particular de plano de assistência à saúde suplementar que 
atendesse às exigências contidas no termo de referência básico, anexo àquela Portaria. 

Capacitação - A proposta para a ação 4572, concernente à capacitação dos 
servidores foi elaborada no início de 2010 e previa como meta 400 participações em ações de 
capacitação. Porém, em 15 de dezembro de 2010, foi publicado no DOU no 239, por meio da 
Portaria Susep no 3.843, um novo Planejamento Estratégico com a meta de desenvolver todos os 
servidores em, pelo menos, uma competência gerencial/universal, o que tornou necessária a 
elaboração e o desenvolvimento de programa específico com dois eventos: um para todos os 
servidores e outro para os servidores com cargo de Direção, Chefia e Assessoramento Superior-
DAS.  

Além disso, as novas diretrizes decorrentes da mudança da administração da Susep 
tornaram necessária a revisão do Plano Anual de Capacitação para atender demandas técnicas que 
não constavam na programação inicial. 

A execução do Plano Anual de Capacitação de 2011 resultou em 1.160 vagas 
preenchidas, incluindo nove pós-graduações (seis das quais iniciadas em exercícios anteriores).  

Os eventos destinados a desenvolver competências gerenciais realizados em 2011 
foram: o curso Tomada de Decisão, com 117 participantes com cargo DAS, e o curso 
Aperfeiçoamento de Processos, com 380 participantes.   

Dentre os cursos técnicos, destacaram-se: Treinamento Estatístico S-Plus; 
Previdência Complementar Aberta; Capitalização; Fundamentos de Seguro; Regulação de Sinistros; 
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; e Contabilidade de Seguros.  

As três vagas em cursos de longa duração aprovadas no exercício de 2011 foram: 
uma para mestrado em Direito, Regulação, Inovação e Desenvolvimento; uma para pós-graduação 
em Direito do Estado e da Regulação; e uma para Doutorado em Arquitetura e Sistemas 
Operacionais do Programa de Engenharia e Sistemas de Computação. 

Gráfico II – Vagas ocupadas em eventos de capacitação 

 
Fonte: Susep 
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Gráfico III – Tipos de Treinamentos Realizados 

 
Fonte: Susep 

 

2.3.2.2. Cumprimento das metas físicas 

Ação 2214 – Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência 
Complementar Aberta  

Supervisão 

Em decorrência da forte atuação da Susep nas fiscalizações externas e na análise de 
atos societários, planos e processos administrativos sancionadores – PAS, a meta de supervisão 
superou a expectativa, atingindo 146 % do planejado inicialmente. Os resultados da execução Física 
da Ação 2214 - Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e 
Previdência Complementar Aberta são apresentados na tabela abaixo: 

Quadro XXIII – Controle da Meta Física da Ação 2214 

Controle de Meta Física de Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência 
Complementar Aberta (Programa 0779 - Ação 2214)   

2011 

Ações Meta Prevista Meta Realizada % 

Fiscalizações In Loco 80 192 240% 

Atos Societários Analisados 1.300 1.214 93% 

Planos Analisados 2.900 5.216 180% 

PAS Analisados 860 883 103% 

Total 5.140 7.505 146% 
Fonte: Susep 
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Fiscalização 

No exercício de 2011, foram realizadas 192 ações de fiscalização, superando-se em 
muito a meta de 80 inspeções previstas para o período, principalmente em decorrência do 
redirecionamento estratégico do órgão. 

Esse resultado justifica-se, sobretudo, pelo grande volume de diligências realizadas 
no período. As diligências são ações de fiscalização pontuais, motivadas por fatores extraordinários 
e, portanto, difíceis de serem previstos no plano de ação. 

Em 2011, foram realizadas diligências para apuração de denúncias e atendimento de 
demandas formuladas por órgãos governamentais (Ministério Público e Poder Judiciário, entre 
outros), consumidores, estipulantes, corretores e associações de classe, bem como para o 
acompanhamento de pontos relevantes identificados em fiscalizações anteriores. 

Aproximadamente 20% das diligências realizadas foram direcionadas para a 
apuração de denúncias relativas à atuação de empresas não autorizadas a operar no mercado de 
seguro (mercado marginal). 

As fiscalizações modulares - destinadas a avaliar aspectos específicos da situação das 
empresas - também superaram a meta prevista. Apesar do redirecionamento estratégico ocorrido a 
partir de julho, buscou-se cumprir o plano de fiscalização proposto para o exercício.  

Os quadros abaixo discriminam as inspeções realizadas no período de acordo com o 
tipo de trabalho realizado e com o tipo de empresa fiscalizada, informando o número de ações 
planejadas e realizadas.  

Quadro XXIV – Fiscalizações in loco por tipo de trabalho realizado 

Tipo de Fiscalização Planejadas Realizadas 

Acompanhamento 2 2 

Automóvel 1 1 

Controle Interno 1 0 

Consumidor 6 6 

Governança 7 6 

Lavagem de Dinheiro 5 5 

Operacional 2 2 

Ordinária (Geral) 0 3 

Resseguro 3 3 

Sistema Financeiro de Habitação 4 6 

Solvência 26 35 

Diligência 23 115 

Visita Técnica 0 8 

Total 80 192 
Fonte: Susep 
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Quadro XXV – Fiscalizações in loco por tipo de empresa 

Tipo de Empresa Fiscalizações Realizadas 

Sociedades Seguradoras 94 

Entidades de Previdência Complementar 22 

Sociedades de Capitalização 19 

Sociedades Corretoras 14 

Resseguradoras 3 

Mercado Marginal 27 

Soc. em Liquidação Extrajudicial e Extensão 8 

Outras 5 

Total 192 
Fonte: Susep 

Atos Societários Analisados 

A análise dos processos administrativos de atos societários é contabilizada pela 
elaboração de pareceres, que podem proferir o deferimento ou indeferimento, com o consequente 
encaminhamento de cartas de exigências ou de aprovação e portarias, no caso de reforma 
estatutária.  

Planos Analisados 

A análise é contabilizada pela elaboração de um parecer e/ou carta que pode deferir, 
indeferir, suspender (temporária ou definitivamente) ou apresentar exigências a um produto. 

A elevada diferença observada entre o número previsto e o número de processos 
analisados pode ser explicada pela grande quantidade de títulos de capitalização da modalidade 
incentivo e aumento significativo de títulos da modalidade popular com cessão de direito de 
resgate; pela entrada em vigor de normas que exigiram protocolização de novos processos, tais 
como RCF-DC (roubo de carga), Riscos de Engenharia, além de demanda espontânea do mercado 
por seguros como, por exemplo, RC D&O (responsabilidade civil de diretores e administradores); 
pela aprovação de novos produtos de previdência e pessoas por sobrevivência utilizando a tábua 
brasileira e adaptação de produtos à legislação vigente de forma a viabilizar transferência de 
carteira. Houve ainda um incremento do número de processos relacionados às denúncias do 
mercado marginal de automóveis. Soma-se a esses fatores a efetiva ambientação dos novos 
concursados, o que proporcionou aumento significativo do fluxo de produtos analisados, 
incrementado ainda pela entrada de estagiários 

PAS Analisados 

O ano de 2011 marcou a consolidação da nova estrutura funcional, com a 
concentração da responsabilidade pelo julgamento de processos numa única Coordenação-Geral. 
Ao longo de 2011, a meta de 860 processos analisados estabelecida para aquele período foi 
ultrapassada com o total de 883 processos analisados, onde se conclui que a criação da Coordenação 
Geral de Julgamentos – CGJUL foi medida acertada no sentido de melhor administrar o estudo 
desses processos. 

Ainda no ano de 2011, foram desenvolvidas ações no sentido de aperfeiçoar e 
diminuir o tempo de análise e conclusão do PAS no âmbito da Susep das quais podemos destacar, a 
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melhoria dos relatórios extraídos do Sistema de Penalidades – SISPEN, bem como inclusão 
diretamente neste sistema do cálculo das multas em relação às sociedades inadimplentes, além do 
cálculo das devoluções de multas. 

2.4. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 

2.4.1 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

Quadro XXVI – Identificação das Unidades Orçamentárias 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 
UGO 

Superintendência de Seguros Privados  25208 173039 

Fonte: Susep / Quadro A.2.3. da Portaria-TCU no 123/2011 

2.4.2. PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES 

Quadro XXVII – Programação de Despesas Correntes 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 
2 – Juros e 

Encargos da 
Dívida 

3- Outras Despesas 
Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

LO
A

 Dotação proposta pela UO * 128.748.181 150.851.556    22.203.600 26.988.312 

PLOA 99.764.606 112.153.623     22.025.740 22.450.906 

LOA 99.764.606 112.153.623     22.025.740 22.450.906 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 24.225.000 36.232.617   848.015 777.374 

Especiais 
Abertos       

Reabertos       

Extraordinários 
Abertos       

Reabertos       

Créditos Cancelados (1.014.323) (16.967)    (22.000) 

Outras Operações       

Total 122.975.283 148.369.273   22.873.755 23.206.280 

Fonte:Siafi/Susep / Quadro A.2.4. da Portaria-TCU no 123/2011 
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2.4.3. PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL  

Quadro XXVIII – Programação de Despesas Capital 

 Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 
6- Amortização da 

Dívida 
Exercícios Exercícios Exercícios 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 3.484.000 7.460.500 3.174.899 3.571.500   

PLOA 4.221.091 4.221.091 3.404.066 3.571.500   

LOA 4.221.091 2.821.091 3.404.066 3.571.500   

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares   1.067.652     

Especiais 
Abertos          

Reabertos          

Extraordinários 
Abertos          

Reabertos          

Créditos Cancelados   (1.067.652)        

Outras Operações           

Total 4.221.091 2.821.091 3.404.066 3.571.500   

Fonte:Siafi/Susep / Quadro A.2.5. da Portaria-TCU no 123/2011 

2.4.3.1. Quadro Resumo da Programação de Despesas  

Quadro XXIX – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 150.951.781 177.540.168 6.658.899 11.032.000   

PLOA 121.790.346 134.604.529 7.625.157 7.792.591   

LOA 121.790.346 134.604.529 7.625.157 6.392.591   

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 25.073.015 37.009.991  1.067.652   

Especiais 
Abertos       

Reabertos       

Extraordinários 
Abertos       

Reabertos       

Créditos Cancelados (1.014.323) (38.967,00)  (1.067.652)   

Outras Operações       

Total 145.849.038 171.575.553 7.625.157 6.392.591   

Fonte:Siafi/Susep / Quadro A.2.6. da Portaria-TCU no 123/2011 
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2.4.3.2. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  

Quadro XXX – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação 
de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da ação 

Despesas Correntes 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Movimentação 
Interna 

Concedidos 173057 04122077922720001   1.928.122,88 

Concedidos 170115 04128077945720001   31.128,00 

Concedidos 170131 04122077922720001   941,48 

Concedidos 170531 041220779422720001   1.006,01 

Movimentação 
Externa 

Concedidos 090033 28846090100G50001 12.565,00   

Concedidos 090033 28846090100050001 89.843,00   

Concedidos 090034 28846090100G50001 48.586,00   

Concedidos 090034 28846090100050001 197.364,00   

Recebidos 03001 01032055040180001   342.380,63 

Natureza da Movimentação 
de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

4 – 
Investimentos 

5 – 
Inversões 
Financei-

ras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Movimentação 
Interna 

Concedidos      

Concedidos      

Movimentação 
Externa 

Concedidos      

Recebidos      
Fonte:Siafi/Susep / Quadro A.2.7. da Portaria-TCU no 123/2011 

2.4.3.3. Análise Crítica  

Os créditos concedidos por movimentação interna foram para pagar ao Banco 
Central do Brasil a cota parte da Susep nas despesas da área utilizada no prédio da Av. Presidente 
Vargas, 730 (local sede da Susep - R$ 1.928.122,88), ao Ministério da Fazenda (SAMF/SP) 
despesas com combustível no estado de São Paulo (R$ 941,48), e ao Ministério da Fazenda 
(COGRL/MF) despesas com combustível no Distrito Federal (R$ 1.006,01). Os créditos concedidos 
por movimentação externa referem-se ao pagamento de precatórios diversos, no valor total de R$ 
348.358,00. Os créditos recebidos por movimentação externa foram concedidos pelo Tribunal de 
Contas da União – TCU para o pagamento das despesas da área cedida pela Susep no imóvel da rua 
Buenos Aires, 256 ( R$ 342.380,63).  

Foram consideradas movimentações internas os créditos concedidos às entidades do 
Ministério da Fazenda - MF (Órgão 25000).  
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2.4.4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

2.4.4.1. Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ  

 Despesas por Modalidade de Contratação 

Quadro XXXI – Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2010 2011 2010 2011 

Modalidade de Licitação      

Convite      

Tomada de Preços  88.954,63  88.954,63 

Concorrência 744.830,35 764.691,63 744.830,35 764.691,63 

Pregão  3.784.677,45 4.018.486,19 3.779.548,96 4.018.418,38 

Concurso     

Consulta     

Registro de Preços     

Contratações Diretas     

Dispensa 4.693.981,36 5.847.566,84 4.686.204,56 5.847.566,84 

Inexigibilidade 1.160.895,57 806.479,01 1.160.895,57 806.479,01 
Regime de Execução 
Especial       

Suprimento de Fundos 206,80  206,80  

Pagamento de Pessoal      

Pagamento em Folha 123.878.410,32 149.606.178,49 118.620.273,58 144.288.457,12 

Diárias 453.255,40 323.906,70 453.255,40 323.906,70 

Outros 3.625.040,98 2.634.973,98 3.625.040,98 2.634.973,98 
Fonte: Siafi Gerencial / Quadro A.2.8. da Portaria-TCU no 123/2011 

 



Relatório de Gestão da Susep – 2011 
 
 

55 
 
 

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  

Quadro XXXII – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários 
da UJ 

Valores em R$ 1,00 

Grupos 
de 

Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
1 – 
Despesas 
de Pessoal 

        

319011 58.971.476,16 77.656.521,41 58.971.476,16 77.656.521,41   58.056.244,58 74.155.121,85 

319001 38.388.994,79 40.164.047,90 38.388.994,79 40.164.047,90   34.046.089,63 38.351.211,04 

319113 11.897.810,46 16.234.215,56 12.169.983,20 16.234.215,56   12.169.983,20 16.234.215,56 

Demais 
elementos 
do grupo 

12.434.551,30 12.609.781,46 12.434.551,30 12.609.781,46   12.162.378,49 12.606.296,49 

2 – Juros 
e 
Encargos 
da Dívida 

        

1o 
elemento 
de despesa  

        

2o 
elemento 
de despesa  

        

3o 
elemento 
de despesa  

        

Demais 
elementos 
do grupo 

        

3 – 
Outras 
Despesas 
Correntes 

        

339039 7.027.018,95 8.094.447,36 5.807.959,97 7.220.663,22 1.219.058,98 873.784,14 5.795.054,68 7.220.595,41 

339139     217.294,08 296.336,21   

339037 3.088.463,74 2.683.917,23 2.845.351,51 2.357.094,90 243.112,23 326.822,33 2.845.351,51 2.357.094,90 

339046 1.331.579,34 1.635.920,91 1.331.579,34 1.635.920,91   1.331.579,34 1.635.920,91 

Demais 
elementos 
do grupo 

3.666.258,42 3.247.589,86 1.234.543,41 3.204.987,68 255.301,46 84.839,32 1.234.543,41 3.204.987,68 

Fonte: Siafi Gerencial / Quadro A.2.9. da Portaria-TCU no 123/2011 
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Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

Quadro XXXIII – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários 
a UJ 

Valores em R$ 1,00 

Grupos de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

4 – Investimentos         

449037 270.847,40 811.938,47 203.135,55 748.938,47  63.000,00 203.135,55 748.938,47 

449039 644.001,43 208.594,36  60.642,13 644.001,43 147.952,23  60.642,13 

449051  52.450,00  28.312,50 106.548,12   28.312,50 

449052 1.240.646,27  86.289,54  1.154.356,73 32.155,94 86.289,54  

Demais elementos 
do grupo 

106.548,12 67.650,58  26.855,96 67.711,85 32.776,18  26.855,96 

5 – Inversões 
Financeiras 

        

459066 2.928.923,38 2.279.291,78 2.928.923,38 2.143.255,37  136.036,41 2.928.923,38 2.143.255,37 

Demais elementos 
do grupo 

           

6 – Amortização 
da Dívida 

        

1o elemento de 
despesa 

               

2o elemento de 
despesa 

               

3o elemento de 
despesa 

               

Demais elementos 
do grupo 

               

Fonte: Siafi Gerencial / Quadro A.2.10. da Portaria-TCU no 123/2011 
 

OBS: Em cada item foram considerados os três maiores valores. 

Análise Crítica  

Considera-se que a execução orçamentária foi satisfatória, visto que, de um total R$ 
176.000.968,26 foram executados R$ 166.084.940,23, o que representa 94,36%. Os resultados 
apresentados para os índices de execução do orçamento de outros custeios e investimentos refletem 
o período de transição administrativa por que passa a Susep e a consequente revisão de suas 
prioridades estratégicas e de sua estrutura interna.  

Os dois gráficos abaixo demonstram a execução do orçamento de 2011: 
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Gráfico IV – Execução do Orçamento em 2011 

 
Fonte: Susep 

 
Obs: A dotação atualizada considera a dotação inicial, os créditos suplementares, os 

créditos recebidos, as descentralizações de créditos e os cancelamentos. 

 

Gráfico V – Execução Orçamentária em 2011 por Categoria Econômica: 

 
Fonte: Susep 

2.4.4.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

Não se aplica à Susep. 
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2.4.4.3. Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 

Quadro XXXIV – Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por 
Movimentação 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação  
Despesa Liquidada Despesa paga 

2010 2011 2010 2011 
Licitação      

Convite      

Tomada de Preços      

Concorrência      

Pregão       

Concurso      

Consulta      

Contratações Diretas      

Dispensa   234.856,58  234.856,58 

Inexigibilidade 25.105,21  25.105,21  

Regime de Execução Especial       

Suprimento de Fundos      

Pagamento de Pessoal      

Pagamento em Folha 200.000,00  200.000,00  

Diárias     

Outras     
Fonte:Siafi/Susep / Quadro A.2.11. da Portaria-TCU no 123/2011 
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2.4.5. DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS 

POR MOVIMENTAÇÃO  

Quadro XXXV – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos 
por Movimentação 

Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
1 – Despesas de Pessoal         

319011 200.000,00  200.000,00    200.000,00  

2o elemento de despesa         

3o elemento de despesa          

Demais elementos do 
grupo 

        

2 – Juros e Encargos da 
Dívida 

        

1o elemento de despesa         

2o elemento de despesa         

3o elemento de despesa         

Demais elementos do 
grupo 

        

3- Outras Despesas 
Correntes 

        

339039 97.177,48 338.439,48 25.105,21 234.722,71 72.072,27 103.716,77 25.105,21 234.722,71 

Demais elementos do 
grupo 

- 133,87 - 133,87 -  - 133,87 

Fonte:Siafi/Susep / Quadro A.2.12. da Portaria-TCU no 123/2011 

2.4.6. DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS 

POR MOVIMENTAÇÃO  

Os créditos recebidos por movimentação em 2011 foram utilizados para o pagamento 
das despesas de custeio da área cedida pela Susep ao Tribunal de Contas da União – TCU no 
imóvel da Rua Buenos Aires, 256. 

2.4.7. INDICADORES INSTITUCIONAIS  

2.4.7.1. Índice de Análise dos Atos Societários Submetidos à Susep 

O indicador mede a capacidade de analisar as solicitações de constituição de 
sociedades, os processos de assembleia-geral e de eleição e destituição dos membros das 
administrações, as transferências de controle e os processos de transferências de carteira das 
entidades supervisionadas. É classificado como Indicador de Eficiência, medido pela seguinte 
fórmula de cálculo: Atos Societários submetidos/Atos Societários analisados. 

A Coordenação de Registros e Autorizações de Empresas - Corat é área da Autarquia 
responsável pelo cálculo.  

No exercício de 2011, o resultado foi 1,005, indicando que praticamente todos os 
atos societários submetidos no ano de 2011 foram analisados. 
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Quadro XXXVI – Índice de Análise de Atos Societários Submetidos à Susep 

Meses Processos Recebidos Análises Efetuadas 

Jan/11 92 92 
Fev/11 87 97 
Mar/11 124 115 
Abr/11 118 102 
Mai/11 164 160 
Jun/11 125 124 
Jul/11 108 112 
Ago/11 117 120 
Set/11 46 64 
Out/11 74 72 
Nov/11 104 77 
Dez/11 61 79 
Total 1.220 1.214 

Fonte: Susep 

 

2.4.3.2. Índice de Análise de Processos da Coordenação de Cadastro e Registro de 
Resseguradores Estrangeiros e Corretores – CGRAT/Corec 

O indicador mede a capacidade da Coordenação de Cadastro e Registro de 
Resseguradores Estrangeiros e Corretores - Corec analisar as seguintes espécies de processos: 

• cadastramento e atualização de resseguradores estrangeiros (admitidos e eventuais); 

• autorização para funcionar e alterações do contrato/estatuto social de corretoras de 
resseguro; 

• reconhecimento de ouvidorias e sua atualizações cadastrais; 

• autorização para ingresso no consórcio DPVAT; 

• processos relacionados a corretores de seguros, pessoas físicas e jurídicas; e 

• comunicação de indício de irregularidade. 

O Indicador de Eficiência é medido pela seguinte fórmula de cálculo: Processos 
submetidos à análise / Processos analisados. 

Em 2011, temos a seguinte situação: 
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Quadro XXXVII – Índice de Análise de Processos da Coordenação de Cadastro e Registro de 
Resseguradores Estrangeiros e Corretores – CGRAT/Corec 

Meses Processos Recebidos Análises Efetuadas 

Jan/11 746 527 

Fev/11 366 353 

Mar/11 414 443 

Abr/11 259 281 

Mai/11 400 389 

Jun/11 399 426 

Jul/11 423 395 

Ago/11 627 625 

Set/11 405 423 

Out/11 503 523 

Nov/11 418 411 

Dez/11 450 486 

Total 5.410 5.282 
Fonte: Susep 

Obs: O número de Processos recebidos em jan/11 inclui o estoque de 407 processos não 
analisados em 2010. 

 

Assim, foram submetidas 5.003 análises processuais em 2011 e, adicionalmente, o 
estoque de 407 processos não analisados em 2010, totalizando 5.410 análises processuais 
submetidas.  

Desse total, foram efetivamente analisados 5.282 processos pela Coordenação, 
resultando o indicador de eficiência 1,02, conforme demonstrado abaixo:  

Indicador de Eficiência = 5.410 / 5.282 = 1,02 

Ou seja, observa-se que 98% das análises processuais submetidas à CGRAT/Corec 
foram concluídas durante 2011. 

2.4.7.3. Índice de Adequação das Provisões Técnicas dos Mercados Supervisionados: 

O indicador mede a proporção de empresas que possuam provisões técnicas 
adequadamente constituídas, tendo como meta o valor próximo de 100%. É classificado como 
Indicador de Eficácia, medido pela seguinte fórmula de cálculo: Quantidade de empresas com 
provisões adequadamente constituídas / Total de empresas que devem constituir provisões. 

O indicador considera a proporção de empresas que não estão incluídas no sistema de 
pendências da Susep, por motivo de constituição inadequada de provisões técnicas. 

A Divisão de Monitoramento de Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros de 
Danos e Capitalização - Disec e a Divisão de Monitoramento de Provisões Técnicas de Seguros e 
Resseguros de Pessoas e Previdência - Dipep são as áreas da Autarquia responsáveis pelo cálculo 

No exercício de 2011, o resultado foi 96,44% (em 2010, o resultado foi 96,75%). 

O indicador demonstra também a capacidade da coordenação em acompanhar e 
controlar a constituição das provisões técnicas pelas empresas. 
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Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido nesse 
indicador: 

• Distorções entre a base de dados utilizada pelos entes supervisionados e os quadros 
estatísticos 

• Limitações nos relatórios gerenciais. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso nesse indicador e setores responsáveis: 

• Aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento das Provisões Técnicas; 

• Revisão da Resolução CNSP no 162/2006, que trata das Provisões Técnicas;  

• Apresentações periódicas ao mercado sobre os quadros estatísticos; e 

• Aumento do número de reuniões com os entes supervisionados. 

Gráfico VI – Índice de Adequação das Provisões Técnicas dos Mercados Supervisionados 

 

 
Fonte: Susep 

 

2.4.7.4. Índice de Adequação das Avaliações Atuariais: 

O indicador mede a proporção de empresas que atenderam aos requisitos mínimos da 
Circular de Avaliação Atuarial, tendo como meta o valor próximo de 100%. É classificado como 
Indicador de Eficácia, medido pela seguinte fórmula de cálculo: Quantidade de empresas com 
avaliações atuariais adequadas / Total de empresas que devem apresentar avaliação atuarial. 

A Disec e a Dipep são as áreas da Autarquia responsáveis pelo cálculo. 

No exercício de 2011, o resultado foi 89,74%. 

O indicador demonstra também a capacidade da CGSOA em analisar a adequação 
das avaliações atuariais. Através da Avaliação Atuarial, o atuário expõe sua análise a respeito da 
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adequação ou inadequação de cada provisão técnica e de outros parâmetros de solvência, fazendo as 
devidas considerações a respeito das particularidades dos produtos da empresa.  

O índice combinado (Disec+Dipep), decresceu um pouco em relação ao ano anterior 
(93,51%) em função da implementação de uma rotina de análise mais aprofundada e detalhada das 
avaliações atuariais. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido nesse 
indicador:  

Seguem os principais fatores: 

• Identificação de inconsistências na Avaliação Atuarial, apuradas a partir das análises 
das informações contidas nos quadros estatísticos; e 

• Desatualização da Circular de Avaliação Atuarial, cujos elementos mínimos estão 
defasados do atual estágio de acompanhamento das provisões técnicas. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso nesse indicador e setores responsáveis:  

• Divulgação através do sítio eletrônico da Susep do documento contendo orientações 
para o mercado quanto à elaboração da Avaliação Atuarial; e 

• Revisão da Circular Susep no 272/2004 (Avaliação Atuarial).  

Gráfico VII – Índice de Adequação das Avaliações Atuariais 

 
Fonte: Susep 

 

2.4.7.5. Índice de (In)Conformidade da Cobertura das Provisões Técnicas: 

O indicador mede a capacidade da Coordenação em verificar a adequação da 
cobertura das provisões técnicas e fundos garantidores das sociedades supervisionadas, em 
observância às normas da Susep, do CNSP e do CMN. É classificado como Indicador de Eficácia e 
Eficiência, medido pela seguinte fórmula de cálculo: Número de sociedades supervisionadas com 
insuficiência de cobertura das provisões técnicas/Total de sociedades supervisionadas analisadas. 
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A Divisão de Monitoramento de Ativos - Dimat é área da Autarquia responsável pelo 
cálculo.  

No exercício de 2011 o resultado do indicador foi 2,36%, o que representa uma 
redução em relação ao ano anterior (7,69%). 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido nesse 
indicador:  

• Divergências entre os valores de provisões técnicas declarados pelos entes 
supervisionados e os valores apurados pela Susep. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso nesse indicador e setores responsáveis: 

• A CGSOA tem conseguido manter o controle eficiente dos ativos garantidores das 
provisões técnicas, resultando em reduzido número de sociedades supervisionadas 
com problemas de cobertura de provisões técnicas. 

Gráfico VIII – Índice de (In)Conformidade da Cobertura das Provisões Técnicas 

 
Fonte: Susep 

2.4.7.6. Capacitação Nacional 

Quadro XXXVIII – Índice de abrangência do Programa Anual de Capacitação 

Indicador Descrição Fórmula Resultado 

Índice de abrangência do 
Programa Anual de 
Capacitação 

Mede a abrangência da 
execução do Programa 
Anual de Capacitação 

(Número de Servidores 
treinados sem repetição / 
número total de servidores) 
X 100 

90% 

Fonte:Susep 
Nos eventos, foram capacitados 424 servidores (sem repetição) de um total 

considerado de 471 em 31/12/2011. O resultado demonstra crescimento, visto que o índice 
alcançado em 2010 foi de 86%. 
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Observe-se que, no número de 471 servidores, estão sendo considerados 22 
procuradores e 01 servidor da Advocacia Geral da União – AGU, que também participam de 
eventos de capacitação interna.  

2.4.7.7. Índices de Execução do Orçamento Efetivamente Disponível para Investimentos e 
Despesas de Custeio do Grupo 3 

Internamente, a Susep mede a execução do orçamento efetivamente disponível para 
empenho de despesas de custeio relacionadas à sua manutenção e investimentos por meio dos 
seguintes indicadores: 

Quadro XXXIX – Indicadores de Execução do Orçamento Efetivamente Disponível para 
Investimentos e Despesas de Custeio do Grupo 3 

Indicador Descrição Fórmula Resultado 

Índice de Execução 
do Programa de 
Investimentos 

 

Mede a eficácia da 
execução do Programa 

Anual de Investimentos, 
considerando apenas os 
recursos efetivamente 

liberados para empenho 

(Recursos Empenhados 
/ Recursos Liberados) X 

100 

1.140.633,41 /2.397.927,35 * 100 
 

47,5% 

Índice de Execução 
do Plano de Custeio 

do grupo outras 
despesas correntes 

(contas NCA e NCB) 

Mede o resultado da 
execução do Plano de 
Custeio, considerando 

apenas os recursos 
efetivamente liberados 

para empenho, excluindo 
os benefícios e incluindo 

as descentralizações 

(Recursos Empenhados 
ou descentralizados / 

Recursos Liberados) X 
100 

14.885.490,89 / 16.001.053,90 * 
100 
93% 

Fonte:Susep 
 

Os resultados apresentados para os índices de execução do orçamento efetivamente 
disponível refletem o período de transição administrativa por que passa a Susep e a consequente 
revisão de suas prioridades estratégicas e de sua estrutura interna. 

Gráfico IX – Execução da Cota de Limite Orçamentário – 2011 

 
Fonte: Susep 

 
Esclareça-se que, seguindo prática que vem sendo adotada pela Susep nos últimos 

anos, com o objetivo de participar do esforço conjunto das diversas entidades do Ministério da 



Relatório de Gestão da Susep – 2011 
 
 

66 
 
 

Fazenda para aumentar a eficiência da execução do orçamento público federal, foi realizada a 
revisão final dos processos de despesas programadas para o exercício de 2011 e, em 10/11/2011, 
disponibilizados à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da 
Fazenda - SPOA/MF, para utilização por outras entidades, R$ 980.000,00 do limite orçamentário 
disponível para o custeio da Susep, na conta NCA. No que se refere a investimentos, em razão da 
proibição constante do Decreto no 7.446.2011, as reformas dos imóveis da sede e de Brasília não 
puderam ser realizadas. As licitações programadas para a área de Tecnologia da Informação tiveram 
seus projetos reavaliados. Por este motivo, apesar dos esforços empreendidos pelas equipes de 
trabalho, a contratação de empresa para desenvolvimento de softwares ocorreu somente no final do 
exercício e as compras de equipamentos foram adiadas para o exercício seguinte. 

Os investimentos realizados em 2011 foram os seguintes: 

Quadro XL – Investimentos – 2011 

Processo Objeto Da Despesa Empenhos Emitidos 

15414.100407/2011-11 Coleções e Materiais Bibliográficos 1.767,20 

15414.100407/2011-11 Coleções e Materiais Bibliográficos 76,00 

15414.100407/2011-11 Coleções e Materiais Bibliográficos 114,00 

15414.100580/2010-20 Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis 99.734,36 

15414.100580/2010-20 Obras em Andamento 52.450,00 

15414.100663/2011-08 Material de Sinalização Visual e Outros 4.589,00 

15414.100664/2011-44 Mobiliário em Geral 4.180,00 

15414.100716/2011-82 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 2.885,00 

15414.004138/2005-14 Manutenção Evolutiva de Software 811.938,47 

15414.200095/2011-36 Mobiliário em Geral 138,00 

15414.001847/2011-88 Aparelhos e Utensílios Domésticos 855,00 

15414.001847/2011-88 Máquinas e Equipamentos Gráficos 120,00 

15414.001159/2010-37 Mobiliário em Geral 1.520,00 

15414.004138/2005-14 Locação de Mão-de-Obra 19.802,84 

15414.004621/2011-39 Mobiliário Em Geral 124,05 

15414.200371/2011-66 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 676,00 

15414.300077/2011-53 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 1.638,00 

15414.001383/2011-18 Aquisição de Software 91.572,00 

15414.004301/2011-89 Aparelhos e Utensílios Domésticos 2.675,00 

15414.003562/2010-09 Mobiliário em Geral 3.138,94 

15414.003562/2010-09 Mobiliário em Geral 11.980,00 

15414.300112/2011-34 Equipamentos de Processamento de Dados 72,00 

15414.005158/2011-42 Aquisição de Software 6.000,00 

15414.300110/2011-45 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 1.399,55 

15414.300118/2011-10 Peças não Incorporáveis a Imóveis 1.976,00 

15414.300114/2011-23 Mobiliário em Geral 6.868,00 

15414.200228/2011-74 Aparelhos e Utensílios Domésticos 1.056,00 

15414.002305/2011-22 Desenvolvimento de Software. 11.288,00 

Total:  1.140.633,41 
Fonte:Siafi 
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Evolução da Receita – 2011  

As principais fontes de receitas da Susep são: 
 
• Taxa de Fiscalização - receita originária da Lei no 12.249, de 11.6.2010, com 

arrecadação trimestral diretamente creditada à Conta Única do Tesouro Nacional, 
que sub-repassa à Susep, de acordo com a Programação Orçamentária e Financeira, 
limitada ao orçamento fixado pela Lei Orçamentária Anual. Em 2011, foi arrecadado 
o total de R$ 137.901.669,94, sendo: R$ 137.854.808,94, referentes ao principal e 
R$ 46.861,00, de multa e juros de mora da Taxa de Fiscalização dos Mercados de 
Seguros, Capitalização e Previdência complementar Aberta. 

• Multas – receita instituída pelo Decreto-Lei no 73/66, objetivando assegurar a solidez 
dos mercados fiscalizados, através do cumprimento das normas vigentes. No 
exercício de 2011, o valor bruto arrecadado foi R$ 15.197.410,28. Considerando as 
retificações e restituições ao mercado segurador no valor de R$ 14.057.176,78, a 
arrecadação líquida foi de R$ 638.013,15.   

• Demais Receitas - decorrentes de contrato de locação, serviços administrativos, 
recuperação de despesas de exercícios anteriores, receita da dívida ativa não 
tributária, amortizações de empréstimos e outras receitas. A arrecadação total dessas 
receitas foi: R$ 2.969.802,63.   

• Seguro Habitacional - receita originária, conforme dispõe o artigo 6o da Portaria MF 
no 243, de 28 de julho de 2000 e a Portaria MF no 29, de 10 de fevereiro de 2006, 
onde 0,25% (vinte e cinco centésimos) incidirão sobre o valor do principal dos 
prêmios de seguros devidos pelos agentes financeiros ao SFH, líquidos de 
restituições, cancelamentos, multas e juros, atualizados monetariamente “pro rata 
die”, até a data do efetivo pagamento, com base no índice de remuneração básica dos 
depósitos de poupança. O total arrecadado no exercício de 2011 foi: R$ 21.369,86.  

• Receita da Remuneração de Depósitos Bancários - Representa o valor de recursos 
provenientes da remuneração de depósitos bancários, recursos oriundos de 
aplicações de entidades da administração pública no mercado financeiro, autorizadas 
por lei, em cadernetas de poupança, fundos de investimento, contas remuneradas, 
inclusive depósitos judiciais, com realização de R$ 30.583.343,45. 
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Quadro XLI – Previsão Receita x Execução da Receita 

Natureza da Receita 
Fonte 
SOF 

Previsão 
Receita Inicial 

Execução da 
Receita 

% 

11211500 Taxa Fiscal.Merc.Seg.Cap.Previd.Priv.Aberta 0174 92.443.969,00 137.854.808,94 149,12% 

13110000 Aluguéis 0250   385.779,33   

13250000 Remuneração de Depósitos Bancários 0280   30.583.343,45   

13900000 Outras Receitas Patrimoniais 0250   1.727.501,38   

16000203 Serv.Financ.de Compens.de Variações Salariais 0280 9.870,00 21.369,86 216,51% 

16001300 Serviços Administrativos 0100   48.449,48   

19113400 Mul.Jur.Mora Tx Fisc.Merc.Seg.Capit.Prev.Aber 0174 135.222,00 46.861,00 34,65% 

19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0174   490,20   

19195000 Multas por Autos de Infração 0174 12.774.852,00 638.013,15 4,99% 

19199900 Outras Multas 0100   0,12   

19219900 Outras Indenizações 0100   4.263,88   

19220700 Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores 0100   2.774,53   

19220700 Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores 0250   33.254,80   

19329901 Rec.Divida Ativa Não Tributaria de Outras Rec 0174   470.181,87   

19909900 Outras Receitas 0100   74.767,64   

19909900 Outras Receitas 0250 103.331,00 6.657,65 6,44% 

23009900 Amortizações de Empréstimos Diversos 0280 333.086,00 211.695,75 63,56% 

79909900 Outras Receitas 0100   3.986,00   

Total: 105.800.330,00 172.114.199,03 162,68% 

Fonte:Siafi 
Observação: Receita prevista conforme Lei no 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 – Lei Orçamentária Anual para o 
exercício/2011 (LOA).  

Gráfico X – Arrecadação em 2011 

 
Fonte: Siafi 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR 
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS 

3.1. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA D E CRÉDITOS OU 
RECURSOS 

Quadro XLII – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

173034/173035/173036/173038/173039 Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) Saldo Final em 
31/12/2009 

Movimento 
Devedor 

Movimento 
Credor 

Saldo Final em 
31/12/2010 

      
Razões e Justificativas: 
No exercício de 2011 não houve registro contábil nas contas: 21211.11.00, 21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 e 
21219.22.00, que representam o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.  

Fonte: Siafi / Quadro A.3.1. da Portaria-TCU no 123/2011 

3.2. ANÁLISE CRÍTICA 

Não se aplica à Susep. 
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4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A 
PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

4.1 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

Quadro XLIII – Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

Valores em R$ 1,00 
Restos a Pagar Não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 
Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2011 

2010 4.007.973,02 429.492,18 3.408.470,54 170.010,30 

2009 3.833.288,53 1.168.383,15 2.664.905,38 0,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 
Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2011 

2010 5.723.213,04 0,00 13.090,25 5.710.122,79 
Observações: 

1) Restos a pagar não processados: 
 
2010:  
- Montante Inscrito  = R$ 3.979.457,15, empenhos emitidos e inscritos em RP em 2010. Siafi 2011 Conta 
Contábil 195.11.00.00 + R$ 26.515,87, empenhos emitidos e inscritos em RP em 2008 e reinscritos em 2009 
e em 2010 + R$ 2.000,00, empenho emitido e inscrito em 2009, e reinscrito em 2010. Siafi 2011 Conta 
Contábil 195.12.00.00. 
 
- Cancelamentos Acumulados = R$ 402.976,31, empenhos emitidos e inscritos em RP em 2010 e 
cancelados em 2011 + R$ 26.515,87, empenhos emitidos e inscritos em 2008, reinscritos em 2009 e em 2010 
e cancelados em 2011. Siafi 2011 Conta Contábil 195.14.02.00. 
 
 - Pagamentos Acumulados = R$ 3.406.470,54, empenhos emitidos e inscritos em RP em 2010 e pagos em 
2011 + R$ 2.000,00 empenho emitido e inscrito em RP em 2009, reinscrito em 2010 e pago em 2011. Siafi 
2011 Conta Contábil 295.11.03.00. 
 
 - Saldo em 31/12/2011 = R$ 170.010,30 = Montante Inscrito – Cancelamentos Acumulados – Pagamentos 
Acumulados. Siafi 2011 Conta Contábil 295.11.01.00. 
 
 
2009:  
- Montante Inscrito  = R$ 3.797.587,09, empenhos emitidos e inscritos em RP em 2009. Siafi 2010 Conta 
Contábil 195.11.00.00 + R$ 35.701,44, empenhos emitidos e inscritos em RP em 2008 e reinscritos em 
2009. Siafi 2011 Conta Contábil 195.12.00.00. 
 
- Cancelamentos Acumulados = R$ 1.132.681,71, empenhos emitidos e inscritos em RP em 2009 e 
cancelados em 2010 + R$ 9.185,57, empenhos emitidos e inscritos em 2008, reinscritos em 2009 e 
cancelados em 2010. Siafi 2010 Conta Contábil 195.14.02.00 + R$26.515,87, empenhos emitidos e inscritos 
em RP em 2008, reinscritos em 2009 e 2010, e cancelados em 2011. Siafi 2011 Conta Contábil 
195.14.02.00. 
 
 - Pagamentos Acumulados = R$ 2.662.905,38, empenhos emitidos e inscritos em RP em 2009 e pagos em 
2010. Siafi 2010 Conta Contábil 295.11.03.00 + R$ 2.000,00 empenho emitido e inscrito em RP em 2009, 
reinscrito em 2010 e pago em 2011. Siafi 2011 Conta Contábil 295.11.03.00. 
 
 - Saldo a Pagar em 31/12/2011 = R$ 0,00 = Montante Inscrito – Cancelamentos Acumulados – 
Pagamentos Acumulados. Siafi 2011 Conta Contábil 295.11.02.00. 



Relatório de Gestão da Susep – 2011 
 
 

71 
 
 

 
2) Restos a pagar processados: 

 
2010:  
- Montante Inscrito  = R$ 5.723.213,04, RP processados inscritos Siafi 2011 Conta Contábil 195.21.00.00. 
Esse valor compreende duas inscrições: R$ 5.710.307,75, RP processados inscritos – Folha Siafi 2011 Conta 
Contábil 195.21.02.00 + R$ 12.905,29, RP processados inscritos - NE, empenhos inscritos em RP em 2010 e 
pagos em 2011 Siafi Conta Contábil 195.21.01.00. 
 - Do montante inscrito referente à Folha de Pagamento, temos R$ 5.710.122,79 a pagar, Siafi 2011 Conta 
Contábil 295.21.01.02 (ver Saldo a Pagar em 31/12/2011) e R$ 184,96 pagos, Siafi 2011. 
 
 - Pagamentos Acumulados = R$ 184,96, referente à depósito judicial – Folha de Pagamento - liquidado em 
2010 e pago em 2011, Siafi 2011 Conta Contábil 295.21.02.02. 
 
 - Saldo a Pagar em 31/12/2011 = R$ 5.710,122,79 = Montante Inscrito – Cancelamentos Acumulados – 
Pagamentos Acumulados. Siafi 2011 Conta Contábil 295.21.01.02. Refere-se à consignação de plano de 
saúde, cujo valor não é abatido da Conta Contábil 295.21.01.02 quando do seu pagamento, por 
inconsistência do Siafi. 
 
 
  

Fonte: Siafi / Quadro A.4.1. da Portaria-TCU no 123/2011 

4.2. ANÁLISE CRÍTICA 

Evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada pela UJ 

A Susep adota como critério o sistema de restos a pagar estritamente de acordo com 
o art. 36 da Lei no 4.320/64. Foi elaborada tabela para controle dos pagamentos e cancelamentos 
dos Restos a Pagar. Com base no acompanhamento da tabela, são feitas consultas ao longo do 
exercício aos diversos setores da Instituição, relativa aos valores ainda pendentes de pagamento 
para verificar a pertinência de sua manutenção.  

Os impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de referência, 
decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores 

Não foram observados impactos.  

As razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não 
Processados por mais de um exercício financeiro 

Devem-se ao fato de existirem pendências de ordem judicial ou administrativas. 

A existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – Siafi de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2011 sem que 
sua vigência tenha sido prorrogada por Decreto 

Não existe nenhuma pendência relativa a Restos a Pagar de exercícios anteriores sem 
que sua vigência não tenha sido prorrogada por Decreto. 

Os eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a gestão de RP 

Ressalte-se como evento positivo, o acompanhamento através da tabela de controle 
dos Restos a Pagar. Quanto a eventos negativos, não existem fatores relevantes a comentar. 
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5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE 

5.1. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS 

5.1.1. DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA  

Quadro XLIV – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2011 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
exercício 

Egressos 
no 

exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)  832   448   5   15  
1.1. Membros de poder e agentes políticos   - -  -  -  

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  832   448   5   15  
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  832   420   1   11  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  não há   22   -     1  

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório  não há   -  -     -    

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  não há   6   4   3  

2. Servidores com Contratos Temporários  não há   -     -     -    

3. Total de Servidores (1+2)  832  448   5   15  
Fonte: Siape/Susep / Quadro A.5.1. da Portaria-TCU no 123/2011 
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5.1.2. SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO EFETIVA DA UNIDADE JURISDICIONADA  

Quadro XLV – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade de 
pessoas na 

situação em 31 
de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)  12  

1.1. Exercício de Cargo em Comissão  2  

1.2. Exercício de Função de Confiança  -    

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)  10  

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)  3  

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo   -    

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior  1  

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional  -    

2.4. Para Participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu no País  2  

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)  8  

3.1. De oficio, no interesse da Administração  1  

3.2. A pedido, a critério da Administração  7  
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 
cônjuge/companheiro 

 -    

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde  -    

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo  -    

4. Licença remunerada (4.1+4.2)  1  

4.1. Doença em pessoa da família   1  

4.2. Capacitação   -  

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)  2  

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro   -    

5.2. Serviço militar  -    

5.3. Atividade política  -    

5.4. Interesses particulares   2  

5.5. Mandato classista  -    

6. Outras situações (Especificar o ato normativo)  -    

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)  26  
Fonte:Siape/Susep / Quadro A.5.2. da Portaria-TCU no 123/2011 

 
1.3 - Cessão para a DPU: Lei no 9.020 de 30/3/95    

         Cessão para a AGU: Lei Complementar no 73 de 10/2/93  
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5.1.3. QUANTITATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UNIDADE 

JURISDICIONADA  

Quadro XLVI – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 
(Situação em 31 de dezembro) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas 

Lotação Ingressos 
no exercício 

Egressos no 
exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão  120   112   54   62  

1.1. Cargos Natureza Especial  -    -    -    -   

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior -  -  -  -  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão -   76   45   51  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado -   6   2   1  

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas -   6   4   4  

1.2.4. Sem vínculo -   22   3   4  

1.2.5. Aposentados -   2   -    2  

2. Funções gratificadas  4   4   -    -   

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  4   4   -    -   

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  não há   -    -    -   

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas  não há   -    -    -   

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)     116   54   62  
Fonte: Siape/Susep / Quadro A.5.3. da Portaria-TCU no 123/2011 

5.1.4. QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA SEGUNDO A IDADE 

Quadro XLVII – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2011 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 
anos 

De 31 a 40 
anos 

De 41 a 50 
anos 

De 51 a 60 
anos 

Acima de 
60 anos 

1. Provimento de cargo efetivo  104   109   124   90   17  

1.1. Membros de poder e agentes políticos  -    -    -    -    -   

1.2. Servidores de Carreira   104   109   124   90   17  

1.3. Servidores com Contratos Temporários  -    -    -    -    -   

2. Provimento de cargo em comissão  6   10   2   9   1  

2.1. Cargos de Natureza Especial  -    -    -    -    -   

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior  5   9   2   7   1  

2.3. Funções gratificadas  1   1   -    2   -   

3. Totais (1+2)  110   119   126   99   18  

Fonte:Siape/Susep / Quadro A.5.4. da Portaria-TCU no 123/2011 
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5.1.5. QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA SEGUNDO A 

ESCOLARIDADE  

Quadro XLVIII – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - situação apurada em 
31/12/2011 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo  -    -    -    -    55   244   111   33   1  
1.1. Membros de poder e agentes políticos  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
1.2. Servidores de Carreira           55   244   111   33   1  
1.3. Servidores com Contratos 

Temporários 
 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2. Provimento de cargo em comissão  -    -    -    -    14   14   -    -    -   
2.1. Cargos de Natureza Especial  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior  - -  -  -   14   10  -  -  -  

2.3. Funções gratificadas -  -  -  -  -   4  -  -  -  

3. Totais (1+2)  -    -    -    -    69   258   111   33   1  

LEGENDA          
 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou 
técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós 
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte:Siape/Susep / Quadro A.5.5. da Portaria-TCU no 123/2011 

5.2. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS 

5.2.1. CLASSIFICAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS DA UNIDADE JURISDICIONADA 

SEGUNDO O REGIME DE PROVENTOS E DE APOSENTADORIA  

Quadro XLIX – Composição do Quadro de Servidores Inativos - situação apurada em 31/12/2011 

Regime de proventos / Regime de aposentadoria  
Quantidade 

De Servidores Aposentados até 
31/12 

De Aposentadorias iniciadas 
no exercício de referência 

1. Integral  189   5  

1.1 Voluntária  159   5  

1.2 Compulsória  2  -  

1.3 Invalidez Permanente  27  -  

1.4 Outras  1  -  

2. Proporcional  67   -   

2.1 Voluntária  65  -  

2.2 Compulsória  -  -  

2.3 Invalidez Permanente  2  -  

2.4 Outras -  -  

3. Totais (1+2)  256   5  

Fonte:Siape/Susep / Quadro A.5.6. da Portaria-TCU no 123/2011 
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5.2.2. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS DAS PENSÕES PAGAS PELA UNIDADE JURISDICIONADA  

Quadro L – Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - situação apurada em 31/12/2011 

Regime de proventos do servidor instituidor 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 

 Acumulada até 31/12 
Iniciada no exercício de 

referência 
1. Aposentado  107   1  

1.1. Integral  89   1  

1.2. Proporcional  18  -  

2. Em Atividade  6  -  

3. Total (1+2)  113   1  

Fonte:Siape/Susep / Quadro A.5.7. da Portaria-TCU no 123/2011 

5.3. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Quadro LI – Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de 
escolaridade 

Quantitativo de contrato de estagio vigente Despesa no 
exercício 

(em R$ 1,00) 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

1. Nível Superior   50 50 161.216,94 

    1.1 Área Fim   18 18  

    1.2 Área Meio   32 32  

2. Nível Médio      

    2.1 Área Fim      

    2.2 Área Meio      

3.    Total (1+2)     161.216,94 

Fonte:Siape/Susep / Quadro A.5.8. da Portaria-TCU no 123/2011 
 

OBS: Quantitativos relativos ao final do trimestre. Contrato para 50 estagiários. 
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5.4. DEMONSTRAÇÃO DE CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Quadro LII – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 

Em R$ 1,00 

Tipolo-
gias/ 

Exercí-
cios 

Venci-
mentos e 
vanta-
gens 
fixas 

Despesas Variáveis 
Despe-
sas de 

Exercí-
cios 

Anterio-
res 

Decisões 
Judiciais 

Total Retri-
buições 

Gratifi-
cações 

Adicio-
nais 

Indeni-
zações 

Benefí-
cios 

Assis-
tenciais 
e previ-
denciá-

rios 

Demais 
despesas 
variá-
veis 

Membros de poder e agentes políticos 

E
xe

rc
íc

io
s  2011  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2010  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2009  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

E
xe

rc
íc

io
s 2011 49.007.824,93   -   4.863.691,10  1.349.122,58  1.364.725,73  1.459.064,31   298.615,11   -    7.965,38  58.351.009,14  

2010 45.722.589,88  2.498.031,49  4.633.605,67  1.347.122,15   6.902,00  1.242.367,08   228.679,83   -    -   55.679.298,10  

2009 38.559.393,34  1.812.678,41  3.647.773,07  1.193.133,40   9.467,10   594.576,66   235.276,94   -    -   46.052.298,92  

Servidores com Contratos Temporários 

E
xe

rc
íc

io
s 2011  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2010  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2009  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

E
xe

rc
íc

io
s 2011  1.649.763,44   -    174.690,00   47.918,94   44.519,00   57.306,24   -    -    -    1.974.197,62  

2010  1.574.280,78   -    136.302,39   43.433,69   -    33.813,27   -    -    -    1.787.830,13  

2009  1.500.617,88   -    132.988,41   33.249,36   -    18.858,08   -    -    -    1.685.713,73  

Fonte:Susep / Quadro A.5.9. da Portaria-TCU no 123/2011 

5.5. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UN IDADE 
JURISDICIONADA 

5.5.1. INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DE CARGOS E ATIVIDADES DO PLANO DE CARGO S DO 

ÓRGÃO 

Não se aplica à Susep. 

5.5.2. AUTORIZAÇÕES EXPEDIDAS PELO M INISTÉRIO DO PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS  

Não se aplica à Susep. 
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5.5.3. INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE L IMPEZA , HIGIENE E VIGILÂNCIA 

OSTENSIVA PELA UNIDADE  

Quadro LIII – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
UG/Gestão: 173039 CNPJ: 42.354.068.0001-19 
Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identificação 
do Contrato 

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas 

Nível de 
Escolaridade 
exigido dos 

trabalhadores 
contratados 

Sit 

F M S 
Início Fim C P C P P C 

2009 V O 04/2009 05.234.289/0001-27 09/05/2009 08/05/2014 - - 4 4 - - A 

2009 L O 23/2009 03.575.979/0001-14 21/12/2009 20/12/2014 4 4 - - - - A 
Observação:  
LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: SPIUnet / Quadro A.5.12. da Portaria-TCU no 123/2011 
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5.5.4. INFORMAÇÕES SOBRE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS 

PELO PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO 

Quadro LIV – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 
Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
UG/Gestão: 173039 CNPJ: 42.354.068.0001-19 
Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identificaçã

o do 
Contrato 

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas 

Nível de Escolaridade 
exigido dos 

trabalhadores 
contratados Sit. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2008 7 O 03/2008 02.986.452/0001-10 15/02/2008 14/02/2013   5 5   A 

2011 14 O 08/2011 06.090.065/0001-51 02/05/2011 01/05/2016   32 32   A 

2011 14 O 09/2011 06.090.065/0001-52 02/05/2011 01/05/2016   21 21   A 

2011 6 O 16/2011 13.134.882/0001-20 12/09/2011 11/09/2016 5 5     A 

2011 9 O 18/2011 07.951.388/0001-55 03/11/2011 02/11/2016   3 3   A 

2012 11 O 01/2012 02.614.250/0001-47 16/01/2012 15/01/2017 7 7     A 

2007 8 O 10/0669 05.956.304/0001-40 26/12/2007 25/12/2012 2 2     A 

2011 7 O 17/2011 05.231.661/0001-41 01/11/2011 31/10/2016   7 7   A 
Observação: 
 
 
LEGENDA 
Área: 
1. Conservação e Limpeza; 
2. Segurança; 
3. Vigilância; 
4. Transportes; 
5. Informática; 
6. Coperagem; 
7. Recepção; 
8. Reprografia; 
9. Telecomunicação; 
10. Manutenção de bens móveis; 
11. Manutenção de bens imóveis; 
12. Brigadista; 
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
14. Outras. 
 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: SPIUnet / Quadro A.5.13. da Portaria-TCU no 123/2011 

5.6. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

No início de 2010, no processo de reestruturação da Susep, foram criadas: uma 
Coordenação de Pessoal (Corpe) com serviço social e uma Coordenação de Desenvolvimento de 
Pessoas (Codes), com uma Divisão de Gestão de Competências (Digec) e outra de Capacitação 
(Dicap). 
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No que se refere a recursos humanos, o objetivo é adotar uma gestão integrada às 
metas estratégicas da Susep, por meio da adoção da gestão de pessoas por competências, 
englobando critérios de: treinamento e desenvolvimento; avaliação de desempenho; alocação de 
pessoal e saúde do servidor. 

No período, progressos já foram obtidos, com a Publicação da Portaria Susep no 
4.343, de 26/12/2011, que estabelece critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho dos 
servidores que recebem a Gratificação de Desempenho de Atividade Específica da Susep - 
GDASUSEP e com o início da elaboração de projeto de Sistema de Gestão de Pessoas por 
Competências.  

No período, já foram adotados os seguintes indicadores:  

5.6.1. EDUCAÇÃO CONTINUADA - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE ANUAL DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA 

ANUAL DE CAPACITAÇÃO  

Quadro LV – Evolução do Índice Anual de abrangência do Programa Anual de Capacitação 

Indicador Descrição Fórmula 2009 2010 2011 

Índice de 
Abrangência do 
Programa Anual 
de Capacitação 

Mede a abrangência 
da execução do 
Programa Anual de 
Capacitação 

(Número de 
Servidores 
treinados sem 
repetição / número 
total de servidores) 
X 100 

51,27% 86% 90% 

Fonte: Susep 
 

5.6.2. PRINCIPAIS FATORES DE L ICENÇAS MÉDICAS NO EXERCÍCIO  

Gráfico XI – Principais Fatores de Licenças Médicas em 2011 

 
Fonte: Susep 
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6. INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONV ÊNIO, 
CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE 
COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, 
AJUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 
REFERÊNCIA 

Não se aplica à Susep. 
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7. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS 
INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS OU OUTROS 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZ ADAS, 
RESPECTIVAMENTE, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRA ÇÃO DE 
SERVIÇOS GERAIS – SIASG E NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, 
CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA – SICONV 

Ver Anexo I 
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8. INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993, 
RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇ ÕES DE 
BENS E RENDAS.   

8.1. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTA S PELA LEI 
8.730/93 

Quadro LVI – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 
entregar a DBR 

Quantidade 

Detentores de Cargos e Funções 
obrigados a entregar a DBR  

Situação em relação às 
exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou 
Início do 

exercício de 
Função ou 

Cargo 

Final do 
exercício da 
Função ou 

Cargo 

Final do 
exercício 

financeiro 

Autoridades (Incisos I a VI do 
art. 1º da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Funções Comissionadas (Cargo, 
Emprego, Função de Confiança 
ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 120 8 112 

Entregaram a DBR 114 8 106 

Não cumpriram a obrigação 6 0 6 
Fonte: Susep / Quadro A.8.1. da Portaria-TCU no 123/2011 
 

8.2. ANÁLISE CRÍTICA 

A Coordenação de Pessoal mantém arquivo com as cópias das declarações e 
autorizações de acesso apresentadas pelos servidores e, em cumprimento ao disposto no artigo 7o da 
Instrução Normativa no 67, de 6 de julho de 2011, encaminhou à 9ª Secretaria de Controle Externo 
– TCU, arquivo em meio magnético, contendo informações sobre o atendimento ao normativo pelos 
servidores da Susep. 

Em relação aos servidores que não entregaram as declarações ou autorizações de 
acesso, a Coordenação de Pessoal reiterou a solicitação para que apresentassem tais documentos. 

As declarações de Bens e Rendas entregues pelos servidores são guardadas 
individualmente, em envelopes lacrados e arquivadas em pastas, em armário fechado. 
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9. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO DA UJ 

9.1. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ  

Quadro LVII – Estrutura de Controles Internos da UJ 

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à 
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

   X  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

 X    

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.   X   
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos 
em documentos formais. 

 X    

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das 
instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

 X    

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições 
claras das responsabilidades. 

   X  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.    X  
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela UJ. 

 X    

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.    X  
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e 
metas da unidade. 

 X    

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de 
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 X    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações 
e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

 X    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças 
no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

 X    

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados 
em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

 X    

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos 
internos da unidade. 

 X    

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância 
para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

   X  

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de 
bens e valores de responsabilidade da unidade.  

   X  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

 X    

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

 X    

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

 X    

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionados com os objetivos de controle. 

 X    
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Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, 
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

  X   

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade 
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

  X   

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.   X   
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos 
e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

  X   

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em 
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

 X    

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo. 

 X    

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo 
pelas avaliações sofridas. 

 X    

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho. 

 X    

Fonte: Susep / Quadro A.9.1. da Portaria-TCU no 123/2011 
 
LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto 
da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da 
UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 
contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da 
UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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10. INFORMAÇÃO QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS  

10.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Quadro LVIII – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação 
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em 
consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 
matérias primas. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados? Previsão nas minutas de edital e contrato da Contratada 
apresentar declaração de cumprimento dos critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade sócio-ambiental conforme prevê a IN do MPOG no 1 de 19.01.2010; 
Previsão em Edital de Estudos Preliminares de Projeto de Climatização Ambiental; prévio 
estudo de impacto ambiental(contratação de serviços de engenharia); Resolução Conama 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) no. 001, de 23 de janeiro de 1986 e Lei Federal no. 
6.938/1981 e Resoluções Conama no s. 001/1986 e 237/1997.  

 

 X    

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos 
pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de 
conteúdo reciclável. 

X     

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 
limpeza biodegradáveis). 

   X  

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de 
certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério 
avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? Tem sido considerado nos procedimentos a diretiva 
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances); Certificação de economia de energia 
EPA Energy Star 4.0 ou superior. 

   X  

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo 
de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

� Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 
produtos sobre o consumo de água e energia? Tem sido considerada a Certificação de 
economia de energia EPA Energy Star 4.0 ou superior. 

  X   

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
� Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

X     

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? 

X     

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem 
ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
� Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios? 

X     

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade 
de tais bens/produtos. 

 X    

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem 
exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do 
consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 
ambiental. 

X     
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Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação 
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, 
como referido no Decreto no 5.940/2006. 

X     

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o 
consumo de água e energia elétrica. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X     

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X     

Considerações Gerais: As respostas foram elaboradas pelas áreas responsáveis a seguir 
demonstradas: Susep/Dirad/CGADM/Comap/Dilic; Susep/Dirad/CGADM/Comap; e 
Susep/Dirad/CGADM/Coser 

     

Fonte: Susep / Quadro A.10.1. da Portaria-TCU no 123/2011 
 

LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa 
no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no 
contexto da UJ. 
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11. INFORMAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI ÁRIO DA UJ 
CLASSIFICADO COMO “BENS DE USO ESPECIAL” DE PROPRIE DADE DA 
UNIÃO OU LOCADO DE TERCEIROS. 

11.1. GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 

Quadro LIX – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

Localização Geográfica 

Quantidade de Imóveis de 
Propriedade da União de 
Responsabilidade da UJ 

Exercício 2011 Exercício 2010 

Brasil 

UF: BA - Bahia 1 1 

3849 - Salvador 1 1 

UF: DF – Distrito Federal 1 1 

9701 - Brasília 1 1 

UF: PA - Pará 1 1 

0427 - Belém 1 1 

UF: PR - Paraná 1 1 

7535 - Curitiba 1 1 

UF: PE - Pernambuco 1 1 

2531 – Recife 1 1 

UF: RJ – Rio de Janeiro 2 2 

6001 – Rio de Janeiro 1 1 

6001 – Rio de Janeiro 1 1 

UF: RS – Rio Grande do Sul 1 1 

8801 – Porto Alegre 1 1 

UF: SP – São Paulo 1 1 

7107 – São Paulo 1 1 

Subtotal Brasil 9 9 

Exterior  0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 9 9 
Fonte: SPIUnet / Quadro A.11.1. da Portaria-TCU no 123/2011 

Quadro LX – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

Localização Geográfica 
Quantidade de Imóveis Locados de 

Terceiros Pela UJ 
Exercício 2011 Exercício 2010 

BRASIL 
UF: MG – Minas Gerais 1 1 

4123 – Belo Horizonte 1 1 

Subtotal Brasil 1 1 

EXTERIOR  0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 1 1 
Fonte: Susep / Quadro A.5.13. da Portaria-TCU no 123/2011 
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Quadro LXI – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da 
UJ 

UG RIP 
Regi-
me 

Estado 
de 

Conser-
vação 

Valor do Imóvel 
Despesa com 

Manutenção no exercício 
Valor 

Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor 

Reavaliado 
Imóvel Instalações 

173039 384900395.500-1  21 3 194.400,00 23/11/2001 193.522,16   

173039 970116747.500-4 21 3 230.000,00 26/11/2001 276.499,15 14.798,62 2.152,82 

173039 042700684.500-0 21 4 44.000,00 23/11/2001 28.391,29  111,00 

173039 753500283.500-5 21 3 180.000,00 23/11/2001 278.650,61   

173039 253100512.500-9 21 4 42.225,00 23/11/2001 207.010,29   

173039 600101950.500-1 21 3  23/11/2001 4.943.634,27 80.135,84 1.987,69 

173039 600101952.500-2 21 3 2.424.000,00 23/11/2001 5.087.461,34   

173039 880100624.500-8 21 3 308.500,00 23/05/2007 327.846,32 6.773,71  

173035 710700537.500-4 3 3  14/12/2010 1.832.232,55 102.734,36 17.369,88 

Total 204.442,53 21.621,39 

Fonte: SPIUnet / Quadro A.11.3. da Portaria-TCU no 123/2011  

11.1.2. ANÁLISE CRÍTICA  

Os imóveis sob a responsabilidade da Superintendência de Seguros Privados – 
Susep, em sua maioria, dispõem do competente Registro Cartorial e encontram-se de acordo com as 
determinações legais pertinentes, respeitando o ordenamento urbano da municipalidade local. 
Carecem, única e exclusivamente, de procedimento que vise à adequação aos seus reais valores de 
mercado. A Superintendência de Seguros Privados – Susep vem buscando um melhor 
aproveitamento de seu patrimônio imobiliário, cedendo áreas ociosas ou pouco aproveitadas para 
outros órgãos como por exemplo: o Tribunal de Contas da União - TCU (3 andares do prédio 
situado na Rua Buenos Aires, 256, Centro – Rio de Janeiro/RJ) e a Gerência Regional de 
Administração do Ministério da Fazenda (3 andares do prédio situado na Rua Buenos Aires, 264, 
Centro – Rio de Janeiro/RJ). Registre-se, também, que não existem bens imóveis que estejam fora 
do patrimônio da União em decorrência de algum impedimento para a sua regularização.   
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12. INFORMAÇÃO SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFO RMAÇÃO 
(TI) DA UJ  

12.1. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)  

12.1.1. PLANEJAMENTO  

Conforme citado no Relatório de Gestão 2010, o ano de 2011 foi marcado pela 
elaboração de novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), atendendo as 
determinações do Acórdão TCU no 2.746/2010 e em alinhamento ao Planejamento Estratégico 
Institucional da Susep. 

O PDTI da Susep é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de 
recursos e processos de Tecnologia da Informação que objetiva atender as necessidades de 
informação do órgão para o período 2011 a 2015. 

Durante a elaboração do PDTI foram identificadas 19 metas prioritárias, das quais 2 
tinham prazo de conclusão definido ainda em 2011. Conforme previsto, uma das metas foi 
praticamente concluída e a outra não foi executada. Esta meta será alvo de debate quando da revisão 
do PDTI prevista para o primeiro semestre de 2012, pois, a princípio, tornou-se obsoleta quando das 
trocas de direção da Autarquia.  

No âmbito da Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas Internos - Coinf, dentre 
as ações previstas, foi realizado o levantamento das demandas dos setores relacionadas a Sistemas 
de Informações e o iniciado o uso da Metodologia de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas da 
Susep – MGDS, a partir de alguns projetos-piloto. 

Com relação à Coordenação de Infraestrutura e Segurança - Cosis, atualmente, o 
gerenciamento da infra-estrutura de TI passou a ser uma das prioridades, principalmente para 
garantir o alinhamento com as necessidades do negócio da Susep. O gerenciamento de processos da 
área de infraestrutura de TI, em consonância com as boas práticas do mercado consolidadas nas 
bibliotecas do ITIL vem ao encontro da constante necessidade de evolução da capacidade de 
gerenciamento desta mesma área, permitindo a orientação a serviços. Neste contexto e em 
consonância com as diretrizes do Governo Federal para implantação de software público, a Cosis 
implantou em 2011 diversos sistemas que visam ao maior controle e gerenciamento da 
infraestrutura de TI entre eles podemos citar o Nagios, o Cactis e o Zabbix (em parceria com o 
Serpro). 

12.1.2. RECURSOS HUMANOS DE TI 

Os quatro Analistas Técnicos e o Agente Executivo lotados na Cosis participaram de 
treinamentos específicos de gestão de TI em 2011: Gestão e Fiscalização de Contratos, Contratação 
e Fiscalização de TI em Conformidade com a IN 04/2008 e Seminário de atualização para a IN 
04/2010. Na Área de Gestão e Governança de TI os Analistas desta Coordenação participaram dos 
Cursos de PMBOK e ITIL, em estrito alinhamento com o PDTI da Susep. 

A Coordenação de Suporte Operacional - Cosup terminou o ano de 2011 com dois 
Analistas Técnicos e três Agentes Executivos e um estagiário. Esses servidores estão dedicados, 
além da gestão do suporte, também a operação do suporte, uma vez que o contrato com a empresa 
terceirizada para realização da operação foi cancelado. 

A Coinf começou o ano de 2011 com seis Analistas Técnicos e dois Agentes 
Executivos.  Em meados do ano recebeu mais um servidor, totalizando sete Analistas.  
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Já a Coordenação de Sistemas e Informações para o Mercado - Cosim iniciou 2011 
com sete Analistas Técnicos (sendo um deles em licença capacitação) e dois Agentes Executivos. 
Com a entrada de dois novos Analistas em agosto e um Analista retornando de licença em 
dezembro, poderá se organizar para gerir as demandas a serem enviadas para a fabrica de software 
no novo contrato licitado em dezembro. 

12.1.3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

Com a publicação da POSIC (Política de Segurança da Informação e das 
Comunicações) da Susep em 2011, medidas nesta área foram implantadas: 

12.1.3.1. Revisão dos procedimentos para concessão de acesso aos documentos armazenados 
na rede local: 

Consolidação das políticas de acesso aos servidores de arquivos de documentos e de 
usuários da Susep iniciada em 2010. Solicitações de acesso aos dados passaram a ser feitas via 
Sistema e confirmadas via email pelo Gestor dos Ativos de informação. 

12.1.3.2. Levantamento para Melhoria da infraestrutura da Sala dos Servidores e 
Equipamentos de Rede: 

Foi iniciado projeto de melhoria da segurança física da Sala Central de 
Equipamentos visando à colocação de fechadura biométrica, ao novo sistema de refrigeração e ao 
contrato de manutenção para o Nobreak. 

12.1.3.2. Segregação da Rede Local (Lan) da Susep do restante da Rede Wan (Wide Area 
Network) do Serpro. 

Em 2011, a partir dos entendimentos técnicos entre a equipe da Cosis desta 
Autarquia e o grupo de Segurança do Serpro foi implementada a separação das redes em questão via 
“firewall” específico, localizado no Serpro, provendo assim maior isolamento e segurança. 

12.1.4. DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE SISTEMAS  

Ao longo de 2011 foram realizadas diversas melhorias nos sistemas de informações 
da Susep, bem como foram iniciados projetos de novos sistemas e outras ações importantes, dentre 
as quais destacamos: 

• Implantação do Portal da Susep e da Nova Intranet: O Novo Portal e a Nova Intranet 
trouxeram uma melhoria significativa não só de leiaute, mas também de 
funcionalidade, pois possuem recursos que permitem a gestão descentralizada dos 
conteúdos publicados nesses ambientes.  No caso do Portal, as unidades da Susep 
agora são responsáveis por publicar e manter atualizadas as informações de seus 
setores, o que agilizou o processo de atualização do conteúdo a ser publicado. No 
caso da Intranet, a gestão descentralizada também poderá ser adotada, bastando 
apenas ser normatizada.  

• Implantação do Novo Sistema de PVGBL: O novo sistema de trouxe melhorias em 
relação ao antigo sistema, como o cadastro dos fundos de investimento, das 
modalidades de renda, das tábuas biométricas e de probabilidades e das versões dos 
produtos. O Sistema promove uma maior transparência para o consumidor e para o 
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mercado ao disponibilizar no site da Susep informações sobre os produtos de 
acumulação que foram aprovados. 

• Desenvolvimento do Registro Eletrônico de Produtos: Sistema que reúne 
funcionalidades que permitirão às Sociedades solicitar o registro, alteração, 
cancelamento e migração de seus produtos por meio eletrônico e funcionalidades de 
consulta pública para permitir aos consumidores consultar informações dos produtos 
comercializados pelas sociedades. Espera-se com isso promover maior transparência 
para o consumidor que terá acesso ao teor das Condições Gerais ou Regulmento de 
seu produto, gerar uma base de consulta para o mercado, bem como uma maior 
eficiência no processo de autorização de produtos pela Susep.  

• Desenvolvimento do Novo Sistema de Atendimento ao Público: O atual sistema de 
Atendimento ao Público é complexo e de uso pouco intuitivo, possuindo uma 
navegabilidade muito ruim. Os critérios de filtro para consulta de informações são 
frágeis, dificultam a identificação de chamados duplicados e não atende plenamente 
a Coate. O Novo sistema se propõe a ser mais intuitivo e de uso mais fácil, e 
contemplará dentre outras funcionalidades a solicitação eletrônica de vistas de 
processos, permitirá rastrear os atendimentos que deram origem a processos;  terá 
melhores critérios de filtragem de informações e facilitará a identificação de 
chamados duplicados.  

• Desenvolvimento e Implantação do Sistema CADIN: Sistema de registro dos 
processos inscritos e na fila para inscrição no CADIN.  

Alinhadas com as ações básicas da CGETI, registramos, abaixo, outras atividades de 
desenvolvimento e manutenção de sistemas realizados ao longo do exercício de 2011: 

 

12.1.4.1. Sistemas de Negócios 

Recebimento e administração de dados dos mercados supervisionados e estatísticas 

• Controle de resseguro – funcionalidades criadas para o controle das operações em 
resseguro seguindo as normas em vigor: 

� Limites de repasse 
� Oferta obrigatória 
� Limite de operações com resseguradoras eventuais 
� Cruzamento cedentes X resseguradoras 
� Cruzamento cedentes (quadro 2 X 51) 
� Cruzamento resseguradoras (quadro 2R X 51R) 

• Novos quadros: 

� Para o mercado Segurador: 
� Q84 - Capital Adicional – Parcela 1 (CaCred1) - Ressegurador 
� Q85 - Capital Adicional – Parcela 1 (CaCred1) – Segurador e EAPCs 
� Q90 - Capital Adicional – Parcela 2 (CaCred2) 
� Q91 - Prêmios e Sinistros Retidos - Resseguros Proporcionais 

� Para o mercado Previdência: 
� Q87 - Capital Adicional – Parcela 1 (CaCred1) – Previdência 
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� Q90 - Capital Adicional – Parcela 2 (CaCred2) 
� Para o mercado Capitalização: 

� Q88 - Capital Adicional – Parcela 1 (CaCred1) - Capitalização 
� Q90 - Capital Adicional – Parcela 2 (CaCred2) 

� Para o mercado Ressegurador Local: 
� Q86 - Capital Adicional – Parcela 1(CaCred1) -  Segurador 
� Q89 - Capital Adicional – Parcela 1 (CaCred1) - Ressegurador 
� Q90 - Capital Adicional – Parcela 2 (CaCred2) 

• Plano de contas em julho de 2011 (implementado em tempo curtíssimo devido a data 
de chegada das definições a TI) 

• Geração de quadros dinâmicos a partir do plano de contas – Permitira receber o 
plano de contas completo e com eles formatar os quadros atuais, dessa forma, as 
empresas preenchem um só quadro contábil, e o SAPIEMS, com esta funcionalidade, 
permite que se criem visões do plano de contas, ou seja, os quadros que hoje são 
entrada de dados se transformam em relatórios dinâmicos. 

Sistemas auxiliares para fiscalização in loco e a distância 

• Sistema de Penalidades: Foram feitas melhorias para permitir a busca por falta no 
relatório de reincidências. Ainda, foi alterada a rotina de cálculo das penalidades 
para incorporar a aplicação de multa de mora. Por fim foram elaborados relatórios 
com informações sobre multas de empresas e processos relativos a mercado 
marginal. 

12.1.4.2. Sistemas Administrativos e de Apoio 

• Sistema de Controle de Documentos: Foi realizada uma grande manutenção que 
alterou todos os modelos de documentos em função da publicação das Instruções 
Susep nos 51 e 52/2011, que estabeleceram novos modelos de documentos para 
Autarquia. Além disso, outras melhorias foram realizadas como a possibilidade de 
controlar prazos de documentos por área e não apenas por servidor. 

• Sistema Controle de Processos: Foi realizada a adequação para impressão de capa de 
processo aberta (formato A3 normal). Ainda, foram feitos pequenos 
aperfeiçoamentos no relatório de fluxo e estoque, foi desenvolvido novo relatório de 
quantidade de processos por unidade atual. Por fim, melhorias foram implementadas 
nos mecanismos de movimentação em lote e alteração de status de processos. 

• Sistema Controle de Expedientes: Foi implementada nova funcionalidade para 
alteração em lote de status de expedientes e para agendamento de notificação para 
alteração de status. Foi criada também nova funcionalidade para movimentação em 
lote de expedientes, e um novo relatório com o fluxo dos expedientes (entradas e 
saídas) em determinado período. 

• Sistema de Dívida Ativa: Foram reformulados os relatórios gerenciais (Totalizadores 
sintético e detalhado); Os cálculos de atualização de valores para dívidas de Massa 
(empresas em regime especial)  foram modificados e foi criado o cadastro de taxas 
de Correção Monetária. Além disso, houve alteração de consultas e relatórios para 
refletir novas informações referentes às novas dívidas (de ‘massa’). 
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• SIAS: Foram realizadas adequações no banco de dados e no sistema para utilização 
de ‘solicitações de GRU’ geradas automaticamente pelo SisPen – Sistema de 
Penalidades, nos casos de boletos / cobranças de penalidades.  Além disso, foi criado 
um novo módulo para permitir ao usuário alterar a carteira/ o assunto de GRUs e 
criadas novas consultas. Por fim foram feitas manutenções para corrigir erros 
relacionados a problemas no código de barras. 

• SCF: Cadastro de Funcionários: Foram realizadas diversas melhorias, dentre as 
quais, a unificação do cadastro de licenças médicas, que agora é feito apenas pelo 
serviço médico, e complementado pela CORPE com a informação do Boletim de 
Pessoal; Inserção de críticas no cadastro de férias e ajustes no seu layout; Criação de 
relatório informando todos os afastamentos do servidor, importante para 
contabilização do tempo de serviço do mesmo; Correção e melhorias no relatório de 
quadro permanente para refletir a totalização de cargos previstos, ocupados e vagos 
na Susep, dentre outras. 

• Elaboração de relatórios para atender às solicitações do TCU, sobre dados de multas 
aplicadas, pagamentos e inscrições na Dívida Ativa pela Susep. 

• Implantação da ferramenta Subversion e Tortoise SVN para Gestão de Configuração 
de sistemas: Trata-se de sistema de controle de versão, que gerencia arquivos e 
pastas e as mudanças feitas nos mesmos no decorrer do tempo. O objetivo inicial é 
utilizá-la para controlar as versões dos códigos fontes e dos artefatos relacionados 
aos projetos de sistemas, controlando dessa forma o código que está em produção e o 
histórico das alterações. 

• Implantação da ferramenta DOT Project para controle e acompanhamento dos 
projetos da Coordenação. 

12.1.5. AÇÕES CONTÍNUAS  

Além das alterações de sistemas já destacadas, o setor executou atividades de rotina 
diversas, como manutenções corretivas e pequenas manutenções evolutivas nos sistemas; 
publicação / manutenção de páginas na Intranet e no Portal Susep; Atribuição e Controle de 
permissões nos sistemas.  Das solicitações de atendimentos para TI abertas e encerradas em 2011 
tivemos o seguinte quantitativo por categoria: 

• Novos desenvolvimentos – 4;  

• Acesso/Permissões nos sistemas – 795; 

• Erros em sistemas – 90;  

• Melhorias em sistemas – 105; e 

• Manutenções Site Susep/Intranet – 339. 

12.1.6. CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI 

12.1.6.1. Contrações 

Para apoiar no alcance das metas e objetivos organizacionais, esta Coordenação-
Geral de Tecnologia da Informação contou em 2011 com o suporte de algumas empresas 
terceirizadas, destacando os seguintes contratos: 
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Terceirização de Impressão 

Esta contratação visa à prestação de serviços de impressão de cópias, impressões, 
digitalizações e, serviços de acabamento em geral, com gerenciamento e gestão de impressão 
(terceirização de impressão) no âmbito da Sede da Superintendência de Seguros Privados no Rio de 
Janeiro, e de suas Representações Regionais no Estado de São Paulo, no Estado do Rio Grande do 
Sul e Distrito Federal, incluindo instalação, operação e manutenção dos equipamentos e de todo o 
material de consumo necessário à prestação dos serviços, inclusive papel.  

Serviços especializados e continuados em Tecnologia da Informação (Serpro) 

Conforme mencionado no Acórdão TCU no 2.746/2010, este contrato possui um 
problema de não divisibilidade de objeto, uma vez que seus serviços são tecnicamente divisíveis. 
Visando corrigir este problema, alguns serviços foram cancelados no ano de 2011 e as contratações 
dos serviços serão planejadas executando o processo previsto na IN no 04/2010-SLTI/MPOG. 

Os serviços cobertos pelo referido contrato são: 

Serviço de Consultoria em Tecnologia da Informação 

Consiste na prestação de serviço de conhecimento técnico especializado para indicar 
à Contratante soluções no âmbito da Tecnologia de Informação, contemplados os aspectos 
econômicos financeiros. 

Insere-se neste item a Estruturação de Política de Segurança, Estruturação de Plano 
Diretor de Informática, Mapeamento de Processos de Negócio e Transferência de Conhecimentos 
em Governança de TI 

Serviço de Produção de Sistemas 

Prestação de serviços especializados de Centro de Dados para a Contratante 
referentes às atividades de tratamento e armazenamento de dados atualmente realizadas pela própria 
Contratante em seu Centro de Dados, as quais passarão a ser realizadas pela Contratada, em base 
técnica própria, na qual serão hospedadas as aplicações da Contratante. 

Insere-se neste item a hospedagem de Sítio e Formulário de Informações Periódicas 
(FIP) e a consulta a dados constantes das bases do Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas da 
Receita Federal do Brasil – RFB, em consonância com o Convênio firmando entre a Contrante e a 
RFB. 

Serviço de Atendimento de Rede Local 

A gestão do ambiente de Rede Local consiste no conjunto de recursos, processos e 
procedimentos técnicos que visam garantir à Contratante a disponibilidade do ambiente, garantindo 
gerenciamento, suporte, segurança, performance e estabilidade do ambiente 

Serviço de Administração de Rede de Longa Distância 

O Serviço de Administração da rede de longa distância (WAN) cuidará do 
provimento de internet e interligação dos Pontos de Acessos da Contratante ao backbone da rede da 
Contratada, de forma a permitir que o tráfego de dados, voz e imagem entre as Unidades da 
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Contratante e as bases de dados residentes na instalação da Contratada e/ou da própria Contratante 
sejam realizados de forma eficiente, segura e continuada, abrangendo todo território nacional. 

O backbone é a infra-estrutura central de comunicação da Rede da Contratada, que 
permite a comunicação entre vários pontos de acesso dispersos em toda região do país. 

Esta estrutura permite o acesso seguro à internet, por meio de estruturas de firewall e 
de tradução de endereços de rede. 

O Tronco Internet disponibiliza o acesso à internet nas instalações de trabalho ou nas 
redes locais da Contratante. 

Insere-se neste item o serviço de Acesso Remoto pelo qual a Contratante utilizará o 
meio físico discado para efetuar suas conexões. 

Serviço de Administração de Correio Eletrônico 

O serviço consiste no conjunto de atividades necessárias à administração, operação, 
disponibilidade e segurança dos serviços de correio eletrônico, em plataforma aberta (baseada em 
software livre) promovendo a autenticação dos usuários, armazenamento de caixas postais, acesso 
web e administração do banco de contas. 

Serviço de Emissão de Certificado Digital 

O serviço a ser prestado se destina à emissão de certificados digitais, com validade 
de 1 ano, juntamente com consultoria para instalação e utilização dos mesmos, em padrão 
estabelecido pelo ICP-Brasil, tipo A3 

Serviços de manutenção no FIP/SAPIEMS 

Manutenção de serviços de informática para a execução de consultoria, 
desenvolvimento e manutenção de sistemas relacionados ao Formulário de Informações Periódicas 
para o Mercado Segurador (FIPSUSEP) e ao Sistema de Armazenamento e Processamento de 
Informações e Estatísticas do Mercado Segurador (SAPIEMS). 

Este contrato também foi alvo de críticas pelo TCU, razão pela qual, ainda em 2011 
foi realizada nova licitação para contratação de serviços de manutenção de sistemas de informação. 

12.1.6.2. Gestão de Bens e Serviços de TI 

Disponibilidade do Link da Internet 

A Cosis realiza o monitoramento da utilização dos links de comunicação de dados 
entre o Centro de Dados do Serpro e as unidades da Susep, através do qual é possível verificar a 
utilização efetiva e o aumento da disponibilidade, conforme mostra a tabela a seguir: 
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Quadro LXII – Disponibilidade do link de comunicação de dados 

Localidade Disponibilidade do Link 

Sede (Av. Pres. Vargas) 98.24% 

Sede (Rua Buenos Aires) 97.59% 

São Paulo 98.02% 

Rio Grande do Sul 98.11% 

Minas Gerais 97.50% 

Pará 97.94% 

Distrito Federal 97.94% 

Fonte: Susep 

12.1.7. GESTÃO DE INCIDENTES 

A Superintendência de Seguros Privados utilizou durante algum tempo a ferramenta 
do Serpro para a Gerência de Incidentes, ferramenta esta baseada no Spekx. Visando internalizar o 
processo de gestão de central de serviços e de incidentes foi definida a implantação do Software 
Livre OCOMON no início de 2011. Tal implantação foi um passo importante na definição dos 
processos de gestão de incidentes e da implantação de uma futura central de serviços pela 
instituição, viabilizando num único local centralizado o gerenciamento das ocorrências na 
Autarquia. 

Os objetivos da gestão da central de serviços e incidentes estão relacionados à uma 
maior satisfação do usuário. Segundo o Cobit, os valores obtidos com uma central de serviços e 
gestão de incidentes, entre outros, são: 

• aumentar a satisfação do usuário; 

• central de serviços com desempenho definido e mensurável; 

• incidentes são reportados, rastreados e resolvidos de uma forma mais previsível; 

• responsabilização na resolução de incidentes; 

• rastreabilidade do progresso na resolução de incidentes. 

No período de 12 meses, a Cosup e Cosis realizaram 3.112 acionamentos de 
usuários. 

Quadro LXIII – Quantitativo de Acionamentos de Incidentes (2011) 

Acionamento de Incidentes Quantidade 

Acesso aos Diretórios (Selene) 348 

Acesso a Rede Local 491 

Backup/Restauração de Arquivos 30 

Correio expresso (email) 550 

Imprensa Nacional (Web) 16 

Acesso à Internet 75 

Manutenção e suporte 1.546 

Serviço de Impressão 56 

Total 3.112 

Fonte: Susep 
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12.1.8. AÇÕES ESPECÍFICAS IMPLANTADAS EM 2011  

12.1.8.1. Implantação do Nagios 

O Nagios é um serviço open source para monitoramento de diversos equipamentos 
em rede, como servidores GNU/Linux, Windows, switches, impressoras, dentre outros. É 
responsável também por realizar checagem em intervalos regulares de tempo dos equipamentos 
monitorados, bem como alguns serviços nestes. Caso ocorra algum problema em uma máquina ou 
serviço específico, o Nagios enviará informações alertando. Conseguiu-se assim um efetivo 
controle dos equipamentos e servidores em geral no âmbito da Cosis. 

12.1.8.2. Implantação do Cactis 

Cacti é um software livre, que recebe e exibe informações sobre o estado de uma 
rede de computadores através de gráficos. Permite o monitoramento e gerenciamento de redes em 
geral. Foi desenvolvido para ser flexível de modo a se adaptar facilmente a diversas necessidades. É 
extremamente robusto e possui interface intuitiva. Monitora ainda o estado de equipamentos de 
rede, programas e uso de CPU em servidores. 

12.1.8.3. Implantação do Wikicosis  

Sites Wiki, são sites que servem como enciclopédias livres, porém todos os artigos 
são criados, editados por um grupo ou comunidade e revisados.  No caso da Cosis, esta enciclopédia 
digital vem servindo para armazenar procedimentos técnicos, documentação da Rede Local/Wan 
entre outros. 

12.1.8.4. Implantação do Dotproject 

O Dotproject é um sistema de gerência de projetos em software livre, com um 
conjunto de funcionalidades e características que o tornam indicado para implementação em 
ambientes corporativos, pois atende a diversas necessidades de gerentes e Escritórios de Projetos. A 
partir da implantação deste Sistema a Cosis passou a controlar com mais qualidade seus projetos. 

 

12.1.8.5. Ações de Suporte Operacional 

Preparação e entrega de 100 microcomputadores, substituindo equipamentos 
obsoletos, bem como sua preparação para a retirada de serviço. Essa ação permitiu a Susep contar 
com a totalidade de equipamentos pessoais cobertos por garantia, reduzindo assim o custo de 
manutenção operacional e a necessidade de estoque. 

Instalação de pontos de rede para atender à demanda gerada pelos novos funcionários 
da Autarquia. Esse serviço encontrou dificuldade especial devido à aplicação do novo piso sobre o 
piso elevado, que havia sido instalado para facilitar a expansão da infra-estrutura, tanto de energia 
elétrica quanto de rede e telefonia. 

Implantação dos Serviços de impressão de cópias, impressões e digitalização. 

Início do processo de inventário de Hardware. A localização dos equipamentos 
permite um melhor conhecimento da estrutura computacional e a sua consequente gestão, 
otimizando assim, a utilização desses recursos. Esse conhecimento permite ainda a redução do 
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tempo de atendimento dos chamados técnicos, pois operador vai a campo conhecendo previamente 
a localização e o tipo de equipamento que será atendido. 

Início do processo de inventário de Software. O conhecimento da quantidade de 
licenças de sistemas operacionais, bem como a quantidade de licenças de aplicativos permite um 
melhor planejamento da estrutura de suporte, bem como a redução do risco de inconformidades. A 
orientação da Cosup, que gerencia a instalação de software para os usuários, é a utilização software 
freeware sempre que possível. 

12.1.8.6. Contratação de empresa especializada 

Contratação de Empresa Especializada para manutenção dos sistemas existentes, o 
que possibilitará um aumento da produtividade da CGETI no que se refere ao atendimento das 
demandas de manutenções nos sistemas que estão em produção.  

Quadro LXIV – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada 

Quesitos a serem avaliados 
Avaliação 

1 2 3 4 5 
Planejamento           
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como 
um todo.     X   
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.    X   
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.   X   
Recursos Humanos de TI       
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 

28 
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.  X    
Segurança da Informação       
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente 
com segurança da informação.  X    
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída 
mediante documento específico.   X   
Desenvolvimento e Produção de Sistemas       
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as 
necessidades da UJ.   X   
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.   X    
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade 
oferecidas aos seus clientes.  X    
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.   X   
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao 
desenvolvimento interno da própria UJ. 50% 
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da 
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.     X   
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de 
gestão de contratos de bens e serviços de TI.    X    
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos 
e serviços de TI terceirizados?    X    

Fonte: Susep / Quadro A.12.1. da Portaria-TCU no 123/2011 
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LEGENDA  
Níveis de avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em 
sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 
afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em 
sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. 
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13. INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PA GAMENTO 
DO GOVERNO FEDERAL, OBSERVANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DOS 
DECRETOS Nos 5.355/2005 E 6.370/2008 

13.1. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 

13.1.1. RELAÇÃO DOS PORTADORES DE CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO NA UNIDADE E 

UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO  

Quadro LXV – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 

UG - 173039 

Ano Portador CPF 
Limite de utilização da UG 

Valor do limite 
individual 

Valor 
Saque Fatura Total 

2011 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2009 
Fernanda Pinheiro 
Arruda 

025.240.227-81 100,00 15,00 - 15,00 

UG - 173035 

Ano Portador CPF 
Limite de utilização da UG 

Valor do limite 
individual 

Valor 
Saque Fatura Total 

2011 - -  - - - 

2010 
Expedita Antônia de 
Souza 

007.888.548-52 500,00 - 206,80 206,80 

2009 
Expedita Antônia de 
Souza 

007.888.548-52 2.100,00 - 516,58 516,58 

2009 Marisa Gonçalves 087.267.348-00 600,00 - 248,00 248,00 

UG 173038 

Ano Portador CPF 
Limite de utilização da UG 

Valor do limite 
individual 

Valor 
Saque Fatura Total 

2011 - -  - - - 

2010       

2009 Glória Verônica Pontes 670.786.057-72 1.000,00 - 271,00 271,00 

Fonte: Susep / Quadro A.13.1. da Portaria-TCU no 123/2011 

13.1.2 UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATIVO DA UNIDADE  

Quadro LXVI – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Exercícios 
Saque Fatura 

Total 
Quantidade Valor Quantidade Valor 

2011 - - - - - 

2010 - 206,80 01 206,80 206,80 

2009 01 15,00 04 1.035,58 1.050,58 

Total 01 221,80 05 1.242,38 1257,38 

Fonte: Susep / Quadro A.13.2. da Portaria-TCU no 123/2011      
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14. INFORMAÇÕES SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA 
UJ, BEM COMO SOBRE AS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VOLTADAS PA RA A 
AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DAS RENÚNCIAS DE RECEIT AS 
TRIBUTÁRIAS. 

Não se aplica à Susep. 
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15. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER 
ÀS DELIBIRAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU 

15.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Quadro LXVII – Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 016.835/2006-0 3086/2011 - Plenário 9.2 DE 
Ofício no 406/2011 – 
TCU/SECEX-2 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Deliberação: 
Determinar à Secretaria Federal de Controle Interno que verifique se a programação de atividades do Departamento de 
Fiscalização da Susep contempla procedimento para controle do recolhimento dos créditos referidos no artigo 19 da 
Lei 4.594/1964, alterada pela Lei 6.317/1975, informando ao tribunal os resultados obtidos no prazo de noventa dias. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Fiscalização Direta - CGFIS 106511 

Coordenação de Supervisão Contínua 2 – COSU2 106513 

Síntese da providência adotada:  
Após o recebimento do Ofício 16835/2011/NAC-1/CGU-Regional/RJ/CGU-PR de 20/06/2011, cobrando a 
informação solicitada pelo TCU no Acórdão 3086/2011, a Susep encaminhou o Ofício 413/2011/SUSEP/GABIN, 
onde foi anexada a NOTA TÉCNICA SUSEP/AUDIT/ no 03/2011 de 30/06/2011 apresentando as informações 
solicitadas. 
Por meio da mensagem eletrônica de 25.10.11, a CGFIS apresentou esclarecimentos adicionais em relação às 
providências que estão sendo adotadas no âmbito da unidade com vistas ao atendimento do Acórdão TCU no 
3086/2011.  

Síntese dos resultados obtidos 
Por meio do Ofício 795/2011-TCU/SECEX-2, de 25.10.2011, o TCU encaminhou o Acórdão no 9.183/2011 – TCU – 
1a Câmara, considerando atendido o subitem 9.2 do Acórdão no 3.086/2011. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não houve fatores que prejudicassem a adoção de previdências pelo gestor. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 022.631/2009-0 1817/2010 - Plenário 
9.1 e 
9.2 

DE 
Ofício no 322/2010 – 
TCU/SEMAG de 06.08.2010 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
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Descrição da Deliberação: 
Trata-se de relatório de levantamento de auditoria, arrecadação de multas administrativas aplicadas por órgãos e 
entidades federais que apurou dentre outras coisas baixos percentuais de arrecadação de multas, de inscrição de 
inadimplentes no Cadin e de ajuizamento de cobranças judiciais das multas, risco de prescrição dos créditos e redução 
da eficácia da ação de controle a cargo das entidades e órgãos analisados. 
Informações requeridas: 
9.1.1 – procedam ao levantamento e à identificação de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin, 
sob sua responsabilidade, providenciando a devida inscrição e comunicando ao Tribunal de Contas da União as 
medidas adotadas, no prazo de 60 dias, contados da ciência desta deliberação; 
9.1.2 - procedam ao levantamento de processos que, em virtude dos prazos legais sofram maiores riscos de prescrição, 
adotando as providências legais cabíveis nas instâncias administrativas (inscrição dos créditos em dívida ativa e no 
Cadin) e judiciais (ajuizamento das respectivas ações de execução), com vistas a obstar prejuízos ao Tesouro 
Nacional, comunicando ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas, no prazo de 60 dias. Contados da 
ciência desta deliberação; 
9.1.3 – encaminhem a este Tribunal, no prazo de 60 dias, contados da ciência deste Acórdão, relatório informando a 
quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas próprias, os valores associados a estas 
multas, e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao total de multas aplicadas anualmente, no período 
entre 2005 e 2009; 
9.1.4 – encaminhem a este Tribunal no prazo de 60 dias contados da ciência desta deliberação, os esclarecimentos 
pertinentes sobre as possíveis causas das falhas e deficiências informadas no Relatório e no Voto que fundamentam 
este Acórdão, ensejadoras das determinações constantes nos subitens 9.1.1 a 9.1.3, retro; 
9.2 – determinar (...) à Superintendência de Seguros Privados que procedam a verificação de seus mecanismos de 
cobrança administrativa, com vistas à identificação de melhorias que possam contribuir para o aumento da eficácia e 
do desempenho na arrecadação proveniente das multas aplicadas, cujo percentual de recolhimento situou-se abaixo de 
50% de 2005 a 2009, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 60 dias, contados da ciência desta deliberação, os 
esclarecimentos pertinentes sobre as possíveis causas destas deficiência, bem como as conclusões e providências 
adotadas em virtude da presente determinação.” 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Síntese da providência adotada:  
Após o recebimento do Ofício 16835/2011/NAC-1/CGU-Regional/RJ/CGU-PR de 20/06/2011, cobrando a 
informação solicitada pelo TCU no Acórdão 3086/2011, a Susep encaminhou o Ofício 413/2011/Susep/GABIN, onde 
foi anexada a NOTA TÉCNICA SUSEP/AUDIT/ no 03/2011 de 30/06/2011 apresentando as informações solicitadas. 
Por meio da mensagem eletrônica de 25.10.11, a CGFIS apresentou esclarecimentos adicionais em relação às 
providências que estão sendo adotadas no âmbito da unidade com vistas ao atendimento do Acórdão TCU no 
3086/2011.  

Síntese dos resultados obtidos 
A Audit efetuou o levantamento junto às áreas competentes da Autarquia visando a contemplar todas as informações 
necessárias para o atendimento aos itens 9.1 e 9.2, do Acórdão no 1817/2010. 
As informações foram encaminhadas ao TCU, por meio do Ofício Susep/GABIN no 122, de 25/10/2010, 
encaminhando, em anexo, NOTA TÉCNICA SUSEP/AUDIT no 01/2010, com os resultados dos trabalhos efetuados 
no âmbito desta Autarquia.  
Como resultado do trabalho de análise a Susep assumiu os seguintes compromissos com o TCU: 
- produzir um projeto de reformulação de seus sistemas de controle de processo e penalidades/arrecadação, visando 
integrá-los e torná-los menos vulneráveis a falhas. 
- rever as bases de dados de seus sistemas buscando eliminar todas as deficiências existentes, eliminando as falhas e 
lacunas, visando permitir seu uso nos novos sistemas a serem desenvolvidos. 
- aprimorar procedimentos relativos a processos e penalidades de forma a minimizar as falhas humanas ocorridas. 
Neste sentido, foram criados três grupos de trabalho (informais), responsáveis pelas seguintes tarefas (Processo Susep 
no 15414.002038/2011-93): 
Tarefa 1: Levantar os processos de penalidades que estão parados nas áreas há mais de três anos e verificar se existe 
algum caso de processo prescrito. 
Tarefa 2: Desenvolver projeto para execução de trabalho de revisão das bases de dados e reformulação de seus 
sistemas de controle de processo e penalidade/arrecadação, visando integrá-los e torná-los menos vulneráveis a falhas. 
Tarefa 3: Elaborar proposta de normativo de uso interno que relacione fluxo de atividades obrigatórias nos processos, 
atribuições específicas, rotinas de trabalho e procedimentos para todas as etapas que envolvam os processos 



Relatório de Gestão da Susep – 2011 
 
 

105 
 
 

relacionados com a arrecadação da Susep. 
Por meio da mensagem eletrônica de 22.08.11, a Seger assumiu a coordenação dos três Grupos de Trabalho. 
Por meio da CI/AUDIT no 12/11, de 07.11.2011, a Audit solicitou à Seger manifestação sobre o andamento das tarefas 
ainda não concluídas. 
Solicitação atendida em relação às informações requeridas por meio do Ofício no 322/2010 TCU/SEMAG.  
No tocante aos compromissos assumidos no Ofício SUSEP/GABIN no 122, as tarefas encontram-se parcialmente 
atendidas conforme descrição a seguir: 
Tarefa 1: A tarefa foi concluída parcialmente. Conforme relatório do GT, ao longo dos trabalhos foram detectados 
novos processos passíveis de avaliação, sendo necessária a criação de um novo grupo para realização dessa segunda 
etapa. 
Em 04.10.2011 foi publicada a Portaria Susep no 4.217/2011, constituindo Grupo de Trabalho, com a finalidade de 
realizar o inventário de todos os processos pendentes na Susep, sendo estabelecido o prazo de 60 dias para entrega do 
relatório final. O relatório foi concluído e a Audit considerou que tarefa foi parcialmente atendida, restando 
pendências a serem sanadas. 
Tarefa 2: Tarefa não concluída  
Tarefa 3: Tarefa não concluída 
Em 19 de março de 2012, foi divulgado o Acórdão TCU 482/2012 – Plenário, que considerou atendidas as 
determinações expedidas nos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1817/2010. Não obstante o referido Acórdão, em seu 
subitem 9.6 determina à Susep que divulgue em seus relatórios de gestão dos anos de 2012 a 2016 seção específica 
sobre o tema arrecadação de multas contemplando informações pertinentes às questões descritas nos subitens 9.1.1, 
9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão 1817/2010. Desta forma, o acompanhamento dos compromissos assumidos pela Susep 
derivados deste Acórdão serão acompanhados através do Acórdão 482/2012. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A partir de agosto/2011 a Secretaria-Geral (Seger) assumiu a coordenação dos trabalhos, o que deve facilitar o 
desenvolvimento das tarefas. 

Fonte: Susep / Quadro A.15.1. da Portaria-TCU no 123/2011 
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15.2. DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 
EXERCÍCIO 

Quadro LXVIII – Situação das Deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento 
no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 020.933/2007-5 
6395/2009 – Primeira 

Câmara 
1.8 
1.9 

DE 
Ofício no 891/2009 – 
TCU/SECEX-2 de 27.11.2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Deliberação: 
1.8. Determinar ao Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais - CCFCVS, com base no 
disposto no Parecer da Procuradoria Federal - Susep / Coordenadoria de Consultas, Legislação e Assuntos 
Internacionais no 21069/2005 e no Parecer PGFN/CAF no 2394/2008, que apresente, em seu próximo Relatório de 
Gestão, posicionamento quanto à matéria das seguintes recomendações do Acórdão no 1.924/2004 TCU-Plenário: 
1.8.1. recomendação do subitem 9.3.2 - promover a alteração da Circular Susep no 111/99 de modo que os valores das 
indenizações por MIP contemplem somente a parcela a ser quitada pelo mutuário - valor atualizado das prestações 
vincendas -, e o Seguro Habitacional não pague os saldos de responsabilidade do FCVS nas indenizações por MIP, ou 
que o faça em conformidade com a legislação atinente aos pagamentos desses saldos pelo Fundo; 
1.8.2. recomendação do subitem 9.5.2 - revogar o dispositivo existente na Portaria MF no 243/2000 que confere às 
Instituições Financeiras remuneração de 1,6% dos prêmios arrecadados no âmbito do Seguro Habitacional do SFH; e 
1.8.3. recomendação do subitem 9.6 - avaliar a possibilidade de estabelecer norma para que os contratos de 
financiamento do Sistema Financeiro da Habitação que foram novados entre as partes com base na Medida Provisória 
no 1.635-22/1998 (ou suas sucedâneas ou Lei no 10.150/2000) e tiveram transferida sua cobertura securitária, da 
apólice única do Seguro Habitacional (ramo 66, segundo classificação da Susep) para apólices privadas (ramo 68), 
não possam retornar à cobertura do Seguro Habitacional do SFH após concretizada a migração entre as diferentes 
apólices, em face dos risco que tal operação representa à qualidade da massa segurada pela vertente pública do seguro, 
podendo resultar em déficits futuros e prejuízos aos cofres públicos. 
1.9. Determinar à Superintendência de Seguros Privados – Susep que apresente, em seu próximo Relatório de Gestão, 
informações sobre o andamento da regulamentação da Lei Complementar no 126/2007, no que se refere especialmente 
ao conteúdo da recomendação do subitem 9.5.1. do Acórdão no 1.924/2004 – Plenário, de prever sanções às 
Sociedades Seguradoras por descumprimento às normas atinentes à movimentação de recursos do Seguro 
Habitacional do SFH”. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Representante da Susep no CCFCVS - 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
Com relação ao item 1.8.1, o CCFCVS, não incluiu em seus últimos relatórios de gestão (2009 e 2010) quaisquer 
informações sobre o posicionamento adotado com relação à questão.  
Com relação ao item 1.9, informamos inicialmente que, de acordo com o relatório de encerramento do Grupo de 
Trabalho criado pela Portaria Susep no 2.874, de 18 de março de 2008, foi proposta a inclusão de artigo na norma de 
aplicação de penalidades, contemplando a recomendação contida no subitem 9.5.1. do Acórdão no 1.924/2004 – 
Plenário. 
O processo foi submetido à Procuradoria Federal junto a Susep para análise jurídica em relação aos questionamentos 
efetuados pelo GT, assim como avaliação dos impactos da Lei Complementar no 137/2010 acerca das propostas 
apresentadas pelo GT.  
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Por meio do Edital de Consulta Pública no 2/2011, a minuta de Resolução foi colocada em audiência pública no 
período de 20.10.2011 até 04.11.2011. Após avaliação dos termos da minuta, observou-se que a recomendação do 
subitem 9.5.1. do Acórdão no 1.924/2004 – Plenário, não foi atendida.  
Com relação ao item 1.9, a Susep, não incluiu nos Relatórios de Gestão/2009 e 2010, informações sobre o andamento 
da regulamentação da LC no 126/2007, no que se refere especialmente ao conteúdo da recomendação do subitem 
9.5.1. do Acórdão no 1.924/2004. 
A determinação constante do item 1.9 foi objeto, de registro somente no item 11. B “Determinações e Recomendações 
de TCU” do Relatório de Gestão da Susep, referente ao exercício 2009 e no quadro “situação das deliberações do 
TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício”, referente ao exercício de 2010. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Solicitação não atendida. Com relação ao atendimento do item 1.8.1, a Susep não elabora e nem participa diretamente 
da elaboração do relatório de gestão do FCVS, o que limita sua participação na tarefa. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 001.066/2004-0 
1366/2008 – Plenário 
854/2010 – Plenário 

9.6 
9.2 

DE 
Ofício no 388/2010 – 
TCU/SECEX-2 de 11.05.2010 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Deliberação: 
Acórdão no 1366/2008 – Plenário, “9.6. cientificar a Susep para que reavalie a cláusula de remuneração à Caixa 
Econômica Federal no convênio de cooperação técnica firmado em 14/7/2006, por infringir o interesse recíproco que 
informa o instrumento e que o distingue da modalidade contratual, remetendo-se ao TCU, no prazo de 90 dias, o 
resultado alcançado”; 
Acórdão no 854/2010 – Plenário, “9.2. não conhecer como recurso da peça encaminhada pela Superintendência de 
Seguros Privados - Susep”. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Representante da Susep no CCFCVS - 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
O TCU, por meio do Ofício 313/2011 - TCU/SECEX-2 encaminhou o Acórdão 759/2011, que considerou 
parcialmente cumprida pela Susep a deliberação contida no item 9.6 do Acórdão no 1366/2008, recomendando à 
Susep e à CEF a adoção das seguintes providências: 
9.2.1 Incluam, nos próximos dois anos, no rol prioritário dos imóveis a serem vistoriados, no âmbito do SH/SFH, os 
que tiveram suas vistorias realizadas pela Caixa Seguradora S.A., por meio de sua contratada, a Gerencial Brasitec 
Serviços Técnicos Ltda., bem como a Companhia Excelsior de Seguros, conforme previsto nos critérios decorrentes 
do Convênio de Cooperação Técnica entre a Caixa e a Susep, de 14 de julho de 2006; 
9.2.2 Apresentem o resultado destas vistorias nos próximos relatórios de gestão do Seguro Habitacional do Sistema 
Financeiro da Habitação. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Solicitação parcialmente atendida, restando o acompanhamento das recomendações do Acórdão 759/2011, que 
sucedeu o 1366/2008. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
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Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 014.088/2010-0 2746/2010 – Plenário 
9.1 
9.2 

DE/RE 
Ofício no 514/2010 – 
TCU/SECEX-9 de 20.10.2010 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Deliberação: 
Determinações: 
9.1.1. elabore e aprove um Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, com observância das diretrizes 
constantes da IN SLTI/MPOG 04/2008, art. 4o, III, e das práticas contidas no Cobit 4.1, processo PO1 - Planejamento 
Estratégico de TI; 
9.1.2. implante Comitê de Tecnologia da Informação que envolva as diversas áreas da Susep e que se responsabilize 
por alinhar os investimentos de tecnologia da informação com os objetivos institucionais e por apoiar a priorização de 
projetos a serem implantados, em atenção à IN SLTI/MPOG 04/2008, art. 4o, IV, e considerando diretrizes do Cobit 
4.1, PO4.2 - Comitê estratégico de TI e PO4.3 - Comitê diretor de TI; 
9.1.3. implante controle da execução orçamentária, a fim de obter prontamente informações acerca de gastos e da 
disponibilidade de recursos de TI, em atenção à Lei 4.320/1964, art. 75, inciso III; 
9.1.4. defina processo de software previamente às futuras contratações de serviços de desenvolvimento ou 
manutenção de software, com vinculação do contrato com o processo de software ,sem o qual o objeto não estará 
precisamente definido, em atenção à Lei 8.666/1993, art. 6o, inc. IX, e à IN SLTI/MPOG 04/2008, art. 12, II; 
9.1.5. institua Comitê de Segurança da Informação e Comunicações, com observância da NBR ISO/IEC 27.002, item 
6.1.2 - Coordenação de segurança da informação, em atenção à IN GSI/PR 01/2008, art. 5o, VI, e à Norma 
Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR, item 5.3.7.3; 
9.1.6. nomeie gestor de segurança da informação e comunicações, com observância da NBR ISO/IEC 27.002, item 
6.1.3 -Atribuição de responsabilidade para segurança da informação, em atenção à IN GSI/PR 01/2008, art. 5o, IV, e 
art. 7o e à Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR, item 5.3.7.2; 
9.1.7. implante Política de Segurança da Informação e Comunicações, com observância da Norma Complementar 
03/IN01/DSIC/GSIPR, em atenção à IN GSI/PR 01/2008, art. 5o, VII; 
9.1.8 institua equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, com observância da Norma 
Complementar 05/IN01/DSIC/GSIPR, em atenção à IN GSI/PR 01/2008, art. 5o, V; 
9.1.9. crie critérios de classificação das informações, a fim de que possam ter tratamento diferenciado conforme seu 
grau de importância, criticidade e sensibilidade, com observância do item 7.2 da NBR ISO/IEC 27.002, em atenção ao 
Decreto 4.553/2002, art. 6o, § 2o, inciso II, e art. 67; 
9.1.10. estabeleça procedimento de inventário de ativos de informação, de maneira a que todos os ativos de 
informação sejam inventariados e tenham um proprietário responsável, com observância do item 7.1 da NBR ISO/IEC 
27.002, em atenção à IN GSI/PR 01/2008, art. 5o, VII, e à Norma Complementar 04/IN01/DSIC/GSIPR, item 5.2.1; 
9.1.11. implemente processo de gestão de riscos de segurança da informação, em atenção à IN GSI/PR 01/2008, art. 
5o, VII, e à Norma Complementar 04/IN01/DSIC/GSIPR; 
9.1.12. planeje contratações de serviços de tecnologia da informação com uso do processo previsto na IN 
SLTI/MPOG 04/2008, com observância da sequência lógico-temporal entre tarefas e ritos de aprovação dos artefatos 
produzidos ao longo do processo; 
9.1.13. em razão das diversas irregularidades constatadas, prorrogue o contrato 17/2006 apenas pelo prazo necessário 
à realização de licitação para nova contratação do respectivo objeto, com atenção para o fato de que o futuro contrato 
deve eliminar todos os itens de alerta consignados no presente acórdão; 
9.1.14. em razão das diversas irregularidades constatadas, prorrogue o contrato 18/2009 apenas pelo prazo necessário 
à realização de licitação para nova contratação do respectivo objeto, com atenção para o fato de que eventual 
contratação do Serpro somente deve ser realizada desde que seus custos unitários sejam justificados por meio de 
pesquisas de preços de mercado, de modo a assegurar que a contratação direta seja mais vantajosa para a 
administração, sem prejuízo de serem corrigidos, no futuro contrato, todos os itens de alerta estabelecidos no presente 
acórdão; 
9.1.15. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe plano de ação para implementação das medidas determinadas neste 
acórdão, com indicação, para cada determinação ou recomendação, do prazo e do responsável (nome, cargo e CPF) 
pelo desenvolvimento das ações; 
Recomendações: 
9.2.1. aperfeiçoe o processo de planejamento estratégico institucional, considerando o critério de avaliação 2 da 
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Gespública; 
9.2.2. elabore estudo técnico de avaliação qualitativa e quantitativa do quadro da área de TI, com vistas a fundamentar 
futuros pleitos de ampliação e preenchimento de vagas de servidores efetivos devidamente qualificados, com 
observância do Cobit 4.1, PO4.12 - Pessoal de TI, em atenção ao Decreto 5.707/2006, art. 1o, III; 
9.2.3. considere as Normas NBR ISO/IEC 12.207 e 15.504 atuando do estabelecimento de seu processo de software ; 
9.2.4. implante estrutura formal de gerência de projetos, com observância do Cobit 4.1, processo PO10.2 - Estruturas 
de Gerência de Projetos e do PMBOK, dentre outras boas práticas de mercado; 
9.2.5. implante processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação, à semelhança do Cobit 4.1, 
processo DS8 - Gerenciar a central de serviços e incidentes, e de outras boas práticas de mercado, como a NBR 
ISO/IEC 20.000 e a NBR 27.002; 
9.2.6. implante processo de gestão de configuração de serviços de tecnologia da informação, à semelhança do Cobit 
4.1, processo DS9 - Gerenciar configuração, e de outras boas práticas de mercado, como a NBR ISO/IEC 20.000; 
9.2.7. estabeleça procedimentos formais de gestão de mudanças, de acordo com o item 12.5.1 da NBR ISO/IEC 
17.799:2005, à semelhança das orientações contidas no Cobit 4.1, processo AI6 - Gerenciar mudanças, e de outras 
boas práticas de mercado, como a NBR ISO/IEC 20.000; 
9.2.8. contemple ações de capacitação em gestão de tecnologia da informação na elaboração do próximo plano anual 
de capacitação, com observância do Cobit 4.1, processos PO7.2 – Competências Pessoais e PO7.4 - Treinamento do 
Pessoal; 
9.2.9. estabeleça processo de avaliação da gestão de TI, com observância do Cobit 4.1, itens ME1.4 - Avaliação de 
desempenho, ME1.5 Relatórios gerenciais, ME1.6 - Ações corretivas e ME2 - Monitorar e avaliar os controles 
internos; 
9.2.10. promova ações para que a auditoria interna apoie a avaliação da TI, com observância do Cobit 4.1, ME2 - 
Monitorar e avaliar os controles internos; 
9.2.11. implante controles que promovam cumprimento do processo de planejamento previsto na IN SLTI/MPOG 
04/2008; 
9.2.12. implemente controles que promovam regular gestão contratual e permitam identificar se todas as obrigações 
do contratado foram cumpridas antes da atestação do serviço; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Diretoria de Administração - Dirad 106459 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGETI 106483 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM  106472 

Coordenação de Planejamento Orçamentário - Copla 106464 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
A Susep elaborou e encaminhou plano de ação, em 29/11/2010 conforme determinado no item 9.1.15. 
Em Dezembro de 2010 a Susep finalizou o planejamento estratégico para os exercícios de 2011 a 2015, o que servirá 
de subsídio para a elaboração do PDTI conforme estabelecido no plano de ação. 
Ainda em Dezembro de 2010 a Susep editou as Portarias 3845 de 14/12/2010 e 3858 de 27/12/2010, implementando 
respectivamente o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC e um Grupo de Trabalho visando 
elaborar a Política de Segurança da Informação e Comunicações – Posic, em atendimento às determinações 9.1.2 e 
9.1.7 do Acórdão. 
Em 20 de Julho de 2011 foi publicada a Metodologia de Gerenciamento e Desenvolvimento de Sistemas através da 
Deliberação 145/2011. 
Em 28 de Julho de 2011 foi publicada a Portaria 4120/2011 aprovando o PDTI da Susep. 
Ainda em julho de 2011, a Audit realizou uma avaliação especial sobre o cumprimento do Acórdão, que redundou nas 
seguintes recomendações: 
- A realização de uma revisão geral do plano de ação encaminhado ao TCU com o estabelecimento de novos prazos 
factíveis e encaminhamento da proposta ao TCU. 
- A indicação formal de um servidor para gerenciar o passo-a-passo do cumprimento de todos os itens do Acórdão, 
que trabalhe ligado diretamente à alta administração e que possa vislumbrar os problemas, propor soluções e evitar 
novos atrasos.  
Em 27/09/2011 foi entregue ao TCU o novo plano de ação da Susep revisado e atualizado com as ações já 
implementadas.  
No balanço de dezembro de 2011, oito determinações/recomendações foram concluídas, de um total de 26 previstas. 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Em novembro de 2010 a Susep encaminhou sua primeira versão do plano de ação para o desenvolvimento das tarefas. 
Este plano de ação embora envolvesse muitos itens, tinha como pontos-chave alguns itens específicos que iriam 
impactar o desenvolvimento de outros. O primeiro deles foi o planejamento estratégico que a Susep apresentou em sua 
primeira fase em Dezembro/2010, mas que apresentou problemas em seu desenvolvimento. O segundo item 
importante foi o PDTI sem o qual ficaria prejudicado o andamento de vários itens do Acórdão. Neste ponto, ocorreu 
uma grande dificuldade da Susep em desenvolver o projeto dentro do prazo. O acordo firmado com o Serpro para 
assessoramento no desenvolvimento do Plano não foi suficiente para que a Autarquia produzisse o documento até 
maio/2011, o que acarretou dificuldades para o cumprimento de outros itens do Acórdão. A Metodogia de Gestão e 
Desenvolvimento de Software (MGDS) e a criação e aplicação da Posic também cruciais para o trabalho foram 
apresentadas no segundo semestre de 2011. 
Observa-se também que as duas recomendações da Audit, de revisão do Plano de Ação e a indicação de uma pessoa 
para acompanhar o andamento das tarefas foram seguidas. 
Ainda no segundo semestre ocorreram diversas mudanças nas chefias das equipes de TI, cujo impacto na evolução das 
tarefas ainda não pode ser mensurado. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

4 033.490/2008-0 2920/2010 – Plenário 9.2 DE 
Ofício no 544/2010 – TCU/9a 
SECEX de 11.11.2010 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Deliberação: 
9.2 Determinou à Susep que adote providências com vistas à estrita observância do princípio constitucional da 
publicidade, em especial, promova ampla divulgação das seguradoras cadastradas no consórcio DPVAT, bem como 
dos direitos e dos deveres dos segurados; informando ao Tribunal no prazo de até sessenta dias, a respeito das medidas 
adotadas. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Fiscalização Direta - CGFIS 106511 

Coordenação de Supervisão Contínua 1 - COSU1 106514 

Coordenação de Supervisão Contínua 2 - COSU2 106513 

Procuradoria Federal junto à Susep 4492 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
A Susep, em 07/12/2010 protocolou recurso junto ao TCU, com efeito suspensivo da decisão. Através do Ofício 
111/2011-TCU/SECEX-9 de 28/03/2011 foi encaminhado o Acórdão 664/2011 no qual foi julgado o pedido de 
reexame interposto pela Susep, o qual foi negado provimento.  
Dando continuidade ao cumprimento da determinação do Acórdão 2920/2010, a Susep encaminhou o Ofício 
SUSEP/GABIN no 346/2011 de 30/05/2011 apresentando as medidas a serem adotadas para cumprimento do 
Acórdão. 
Em resposta ao Ofício Susep/GABIN no 346/2011, o TCU, por meio do Ofício no 294/2011-TCU/SECEX-9, solicitou 
à Susep a preparação de um plano de ação visando o cumprimento dos compromissos assumidos no Ofício Susep em 
referência. 
A Susep encaminhou o Ofício 545/2011/SUSEP/GABIN, de 24/08/2011, onde foi anexada a NOTA TÉCNICA 
SUSEP/AUDIT/ no 04/2011 de 12/08/2011, apresentando o plano de ação solicitado. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5 005.624/2011-8 3130/2011 – Plenário 9.2 DE 
Ofício no 557/2011 – TCU/9a 
SECEX de 07.12.2011 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Deliberação: 
9.2. determinar, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno e de acordo com as competências constantes 
no art. 36 do Decreto-Lei no 73/66, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) que: 
9.2.1. efetue no prazo de 90 (noventa) dias fiscalização na Seguradora Líder, com os seguintes objetivos: 
9.2.1.1. verificar a legalidade e adequação da constituição das provisões para pagamentos de ações judiciais (PSL 
Judicial), comunicadas em anos anteriores, em discordância com o que determina a Resolução CNSP 153/2006, e que 
influenciarão na formação do valor do premio do Seguro DPVAT, para o ano de 2012; 
9.2.1.2. efetuar levantamento das ações referentes a sinistros ocorridos antes da criação do Convenio DPVAT, cuja 
responsabilidade esteja sendo indevidamente repassada a Seguradora Líder, haja vista tratar-se de responsabilidade 
exclusiva da seguradora que contratou, de forma independente, o referido seguro; 
9.2.1.3. avaliar a adequação das despesas administrativas do Consorcio DPVAT, em especial as despesas com 
convênios, que influirão na formação do valor da tarifa do Seguro DPVAT para o ano de 2012, verificando a 
motivação para a celebração dos contratos, critérios para a escolha do prestador, justificativa dos preços, definição dos 
objetivos dos contratos, adequação do serviço contratado aos objetivos do convenio e efetivo cumprimento das 
obrigações; 
9.2.1.4. verificar a procedência de acordos judiciais que estão sendo firmados entre a Seguradora Líder e acidentados, 
antes do termino da ação, para complementação de indenizações já pagas pela via administrativa; 
9.2.2. realize no prazo de 90 (noventa) dias fiscalização na Seguradora Líder e nas seguradoras participantes dos 
Consórcios DPVAT, com o propósito de verificar se o proprietário de veiculo automotor de via terrestre esta pagando 
dois prêmios pelo mesmo objeto segurado, visto que tanto o Seguro DPVAT como o seguro facultativo de danos 
pessoais contratado com companhia participante de Consorcio DPVAT objetivam indenizar danos pessoais causados 
por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga. a pessoas transportadas ou não; 
9.2.3. findos os prazos previstos nos subitens 9.4.3. 9.4.2. acima, encaminhe os relatórios produzidos e o resultado do 
que foi apurado a este Tribunal, por intermédio da 9a Secretaria de Controle Externo; 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Fiscalização Direta - CGFIS 106511 

Coordenação-Geral de Produtos - CGPRO 106497 

Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência - CGSOA 106529 

Coordenação de Supervisão Contínua 2 - COSU2 106513 

Procuradoria Federal junto à Susep 4492 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
A Audit/Copac, por meio de mensagem eletrônica de 08.12.2011 encaminhou cópia do Acórdão aos Srs. Diretores e 
Coordenadores Gerais das áreas técnicas envolvidas, solicitando a realização de reunião para o dia 12.12.2011, tendo 
por objetivo, a avaliação preliminar dos termos do Acórdão, visando estabelecer a melhor forma de buscar o 
cumprimento do mesmo.  
 
Através dos Ofícios PRESI 204/2011, 01/2012 e 07/2012 a Seguradora Líder informou à Susep que deu entrada em 
pedido de reexame dos termos do Acórdão 3130/2011 junto ao Plenário do TCU. Tal pedido de reexame levou à 
suspensão dos efeitos do Acórdão até o seu julgamento. 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não se aplica. 
Fonte: Susep / Quadro A.15.2. da Portaria-TCU no 123/2011 
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15.3. RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Quadro LXIX – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 Relatório de Inspeção Correcional no 01/2008 A a I 
Ofício no 12.879/2009 – 
CRG/CGU-PR, de 04/05/2009 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Recomendação: 
a) Em complemento à legislação aplicável, que seja buscado um maior aprimoramento na legislação interna da Susep 
que disciplina a matéria correcional atentando-se, sobretudo, à regulamentação de atribuições e competências para 
condução de processos disciplinares no âmbito da Autarquia, sem prejuízo da legislação aplicável. 
b) Que seja estimulada a participação de servidores da Susep em eventuais treinamentos em matéria disciplinar, bem 
como seja dada continuidade na indicação de servidores em novas capacitações a serem promovidas pela CGU, 
sempre que surgirem oportunidades. 
c) Que os Procuradores Federais sejam indicados para comporem as Comissões disciplinares instauradas no âmbito da 
unidade inspecionada não apenas como membros, mas atuem presidindo os trabalhos de apuração uma vez que se 
caracterizam como mão-de-obra qualificada, cujos conhecimentos jurídicos são afetos ao objeto das apurações.  
d) Que seja sempre perseguida uma maior celeridade na condução dos processos, sobretudo no que se refere à 
instauração dos procedimentos disciplinares, não permitindo um lapso temporal demasiado entre o conhecimento do 
fato e a abertura do processo, bem como em relação ao seu desfecho e julgamento para que eventual morosidade não 
venha a prejudicar todo o trabalho de apuração, sob pena de por em risco eventual ação punitiva da Administração.  
e) Que sejam padronizados os Termos de Julgamento dos Processos de Sindicância ou Administrativos Disciplinares, 
com o objetivo de sistematizar os procedimentos no âmbito da Susep, pautando-se pela legislação em vigor.  
f) Que seja dada especial atenção à publicação da Portaria de Instauração dos procedimentos disciplinares, sobretudo 
que haja expressa menção da referida providência nos autos evitando eventuais dúvidas quanto à publicidade do ato. 
g) Que seja publicada com a devida antecedência, sempre que necessário prosseguir com os trabalhos pela Comissão, 
a Portaria de prorrogação do procedimento disciplinar sob pena de viciar os atos posteriores. Caso esgotado o prazo 
legal, em hipótese alguma deve a Comissão prosseguir os trabalhos de apuração sem que haja a publicação da Portaria 
de prorrogação respectiva. 
h) Que ao se tratar de Sindicância a ser instaurada, seja especificada a sua natureza, se investigativa ou punitiva, o que 
pode ser feito na própria Portaria que a instaurou. Em caso de ser de natureza punitiva é obrigatória a presença de 
notificação prévia, bem como que o procedimento seja revestido de contraditório e da ampla defesa, sob pena de gerar 
vicio insanável.  
i) Com relação aos processos que se enquadrem nas hipóteses definidas na Instrução Normativa CGU no 04/2009, 
publicada no DOU de 18 de fevereiro de 2009 – extravio ou dano de pequeno valor (até o limite estabelecido como de 
licitação dispensável, nos termos da Lei no 8.666/1993) e ausência de dolo -, a apuração poderá ser realizada por 
Termo Circunstanciado Administrativo – TCA, o qual possibilita a apuração de extravio ou dano que implique 
prejuízo de pequeno valor. A Portaria no 513/2009, publicada no DOU de 06 de março de 2009, tem como anexo 
formulário destinado a regulamentar o emprego do TCA. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Corregedoria – Coger 106458 

Síntese da providência adotada:  
Foi encaminhada no dia 21/01/2010 a CI AUDIT no 08/2010 solicitando a informação sobre as providências tomadas 
em relação às recomendações do relatório. 
Em 28/01/2010, o novo Corregedor da Susep, informou através da CI Coger no 02/2010, complementada 
posteriormente pelas CIs nos 05/10 e 51/11 que foi criada, na nova estrutura elaborada pela Susep em 2010, a 
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Corregedoria-Geral; que a Susep vem buscando capacitar seus servidores em matéria disciplinar, sendo treinados 11 
servidores entre 2009 e 2010; que com relação ao item C não foi possível atender a recomendação, pois o 
Procuradores Federais alegaram que sua presença não era obrigatória nas comissões e que o acumulo de outras 
atribuições não os permitiria participar dos trabalhos; que com relação aos itens D, F, G e H as recomendações estão 
sendo cumpridas e que com relação ao item E, não houve julgamentos em 2010. Informa ainda que foram criadas em 
2010 quatro comissões de sindicância. 
Por meio da CI Coger no 81/11 e mensagem eletrônica de 25.10.2011, o Corregedor apresentou as seguintes 
informações complementares: Com relação ao item C, informa que em função da resposta anterior, procura indicar, 
sempre que possível, membros que já tenham feito curso de PAD na CGU e/ou funcionários estáveis, com formação 
em direito, conforme artigo 149 da Lei no 8.112/90.  No tocante ao item I, informa que foi aberto o processo Susep no 
15414.004038/2009-11, contemplando denúncia elaborada por funcionário, sendo proposto o arquivamento dos autos 
em virtude de não haver provas ou fatos de que houve falta funcional passível de punição administrativa. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não há. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 Relatório CGU no 20877/2008. 1.1.3.1 
Ofício no 37.697/2010/NAC-
1/CGU-Regional/RJ/CGU-PR de 
18/11/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Recomendação: 
Recomendação 001: Recomendamos que a Susep apure a responsabilidade pela escolha de proposta menos vantajosa 
para a Administração Publica no âmbito da Dispensa de Licitação no 18/2007 e efetue o devido ressarcimento ao 
erário. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Corregedoria – Coger 106458 

Síntese da providência adotada:  
A Corregedoria-Geral da Susep informa que foi constituída Comissão de Sindicância através da Portaria Susep no 
3752/2010, cujas conclusões foram: “Não existência de fatos ou indícios de atos praticados pelos servidores 
envolvidos na instauração do processo licitatório que indiquem desídia funcional; Embora o trâmite processual tenha 
sido excessivo, ficou evidente que o mesmo se deu em razão dos equívocos encontrados no Termo de Referência em 
relação às normas infralegais do MPOG; O certame licitatório não foi concluído no prazo da contratação emergencial 
devido às reiteradas adequações no Termo de Referência e aos recursos existentes na fase de habilitação do certame, 
que só foi concluído em 16/7/2007, aliados aos seus desdobramentos; A necessidade de qualificar os servidores de 
modo a não repetir equívocos quando da elaboração do Termo de Referência.” 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não há. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 Relatório CGU no 20877/2008. 1.1.3.2 
Ofício no 37.697/2010/NAC-
1/CGU-Regional/RJ/CGU-PR de 
18/11/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Recomendação: 
Recomendação 003: Reiteramos a recomendação da Procuradoria Jurídica da Susep para que seja apurada 
responsabilidade acerca da contratação de serviços de limpeza mediante Dispensa de Licitação no 74/2007 em 
situação emergencial provocada por falta de planejamento e por um valor acima do limite previsto da Portaria no 
04/2006. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Corregedoria – Coger 106458 

Síntese da providência adotada:  
A Corregedoria-Geral da Susep informa que a “Comissão de Sindicância referente ao processo Susep no 
15414.000390/2007-16 constatou a ocorrência de erro material que não afetou a escolha da empresa vencedora da 
dispensa de licitação, não configurando prejuízo ao erário público, nem ter sido constatado nenhum indício de má fé 
ou prática ilícita, entendendo não caber a aplicação de ressarcimento ao erário, nem qualquer sanção ao funcionário 
que participou da escolha da proposta vencedora, a Comissão de Sindicância propôs o arquivamento do processo, 
sendo tal proposição acatada pelo Superintendente em seu julgamento. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não há. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 Relatório CGU no 201114965 001 
Ofício no 34.554/2011/NAC-
1/CGU-Regional/RJ/CGU-PR de 
21/11/2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Recomendação: 
Em face do disposto no art.14 do Decreto no 3.591/200, a Auditoria Interna deverá alertar o Dirigente máximo da 
Susep sobre suas necessidades de recursos humanos e materiais, tendo em vista a atual incapacidade de desenvolver 
plenamente suas ações de apoio à gestão, especialmente na área de TI, bem como de acompanhar à implementação 
das próprias recomendações expedidas.  
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Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Síntese da providência adotada:  
Por meio da CI-Audit no 05/2012, de 25/01/2012, a Auditoria Interna alertou o Dirigente máximo da Susep sobre suas 
necessidades, tendo em vista a atual incapacidade de desenvolver plenamente suas ações de apoio à gestão, 
especialmente na área de TI, bem como de acompanhar à implementação das próprias recomendações expedidas. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não há. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 Relatório CGU no 201114967 001 
Ofício no 35.349/2011/NAC-
1/CGU-Regional/RJ/CGU-PR de 
25/11/2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Recomendação: 
Em face do disposto no Inciso IV do art. 2o da IN no 01, de 03/01/2007, a unidade de Auditoria Interna deverá incluir 
na versão definitiva do PAINT a forma como espera reduzir as vulnerabilidades dos objetos a serem auditados. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Auditoria Interna – Audit 4490 

Síntese da providência adotada:  
Em decorrência da recomendação acima, a Audit procedeu aos ajustes na coluna “Objetivos da Auditoria”, constante 
do “Anexo A – Cronograma Anual por Áreas de Exame”, incluindo a descrição detalhada dos objetivos da auditoria, 
os resultados esperados e de que forma as vulnerabilidades dos objetos a serem auditados poderão ser mitigadas. 

Neste sentido, por meio da CI Audit/Susep no 70/2011, o PAINT/2012 foi submetido ao Conselho Diretor da Susep 
para aprovação, e posterior envio do PAINT definitivo à Controladoria Geral da União - CGU. 

Por meio do Termo de Julgamento, de 12.12.2011, o Conselho Diretor da Susep, em reunião ordinária realizada em 
08.12.2011, aprovou o PAINT/2012. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não há. 
Fonte: Susep / Quadro A.15.3. da Portaria-TCU no 123/2011 
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15.4. RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 
EXERCÍCIO 

Quadro LXX – Situação das Recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento 
no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 OS no 208771 - 

Ofício no 
33336/2011/NAC1/CGU-
Regional/RJ/CGU-PR de 
08/11/2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Descrição da Recomendação: 
Encaminha, para conhecimento e adoção de providências, a Nota Técnica no 2.936/2011/NAC1/CGU-Regional/RJ, 
contendo análise acerca da implementação das recomendações referentes às constatações no  006 (Recomendação 
002); no 008 (Recomendações 001 e 002); e no 014 (Recomendações 001, 002 e 003). 
- Posição da Secretaria Federal de Controle em relação à constatação 006: Prorrogação (solicitação Gestor). 
- Posição da Secretaria Federal de Controle em relação às constatações 008 e 014: Recomendações atendidas. 
 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Justificativa para o seu não cumprimento:  
Por meio do ofício no 7342011/SUSEP-GABIN, de 19 de dezembro de 2011, a Susep encaminhou a atualização Plano 
de Providências Permanente, contemplando  observação da Audit e posicionamento da área responsável em relação à 
constatação 006. 
Aguardando análise pela CGU. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não há. 
Fonte: Susep / Quadro A.15.4. da Portaria-TCU no 123/2011 
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16. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕE S 
REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

16.1. RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE 
AUDITORIA INTERNA ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Relatório de Auditoria no 03/2009 

Data do Relatório de Auditoria 23/12/2009 
Item do Relatório de Auditoria Recomendação 01 
Comunicação Expedida/Data 23/12/2009 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que sejam providenciados os acertos das divergências 
apontadas pela AUDIT nos itens 4, 6 e 7.3 (subitem 5) do Anexo 
“Demonstrativo das Constatações”.  
 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
 Item 4 – Por meio da CI no 023/10, de 18.01.2010, a Gerpe anexou resposta do Ministério do Planejamento, 
orientando a não cobrar os valores pagos a maior. 
Item 6 - Por meio da CI no 023/10, de 18.01.2010, a Gerpe informou que cobrou dos servidores, na folha de 
janeiro/2010, os valores de R$ 361, 50 e R$ 16,99, respectivamente, referentes à mudança de faixa etária de seus 
dependentes. 
Na mesma CI, é informado que outras duas servidoras solicitaram o cancelamento do Golden Med a partir de 
janeiro/2010. 
Item 7.3 (subitem 5) - Por meio da CI no 023/10, de 18.01.2010, a Gerpe informa que foi aberto o Processo Susep 
no 15414.004177/2009-37, de exercícios anteriores, já autorizando e incluindo no módulo Siape. Esclarece ainda 
que o pagamento de exercícios anteriores será liberado pelo Ministério do Planejamento quando houver 
disponibilidade orçamentária e que não há previsão de data. 
Na CI-CORPE 65/2011, a unidade informou que a dívida à servidora foi reconhecida por meio do Processo 
Susep n no 15414.004177/2009-37, o valor foi lançado no modulo de exercícios anteriores do Siape e o 
pagamento foi efetivado em folha suplementar do mês de fevereiro/2010, anexando à CI copia das fls. 1 e 12 do 
referido processo e dos dados financeiros da servidora, referente ao mês de fevereiro/2010. Verificamos os 
documentos anexados e constatamos a regularização.                                                             
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2009 

Data do Relatório de Auditoria  23/12/2009 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 02 
Comunicação Expedida/Data  23/12/2009 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 
Recomendamos que os descontos das mensalidades referentes à 
adesão ao plano de saúde contratado com a Golden Cross Assistência 
Internacional de Saúde Ltda sejam registrados na rubrica específica 
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Golden Cross – Plano de Saúde (código 32214).  
 
 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI nº 023/10, de 18.01.2010, a Gerpe informou que está aguardando a decisão da Administração. 
Durante nossos trabalhos que deram origem ao Relatório de Auditoria 04/2010, a Corpe informou que a rubrica 
Participação Assistência a Saúde – 73397 deixou de ser utilizada a partir da Folha de Pagamento de outubro de 
2010. Concluímos que, considerando as medidas adotadas, visando à solução da irregularidade, aceitamos como 
sanada a falha, em que pese ter ficado caracterizada durante o período auditado.                                           

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do 
Relatório de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2009 

Data do Relatório de 
Auditoria 

 23/12/2009 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 04 

Comunicação 
Expedida/Data 

 23/12/2009 

Nome da unidade 
interna da UJ 
 destinatária da 
recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da 
Recomendação 

Recomendamos que os atos de autorização da redução da jornada de trabalho das 
servidoras citadas no item 13 do Anexo “Demonstrativo das Constatações”, sejam 
convalidados pelo Sr. Superintendente, considerando o estabelecido no § 2o do artigo 
5o da MP 2.174-28 e no inciso I do artigo 6o da Deliberação Susep 126/2008. 
Recomendamos, ainda, que o inciso III da Portaria Susep no 2.785, de 9 de novembro 
de 2007, que atribui, dentre outras, competência ao Conselho Diretor para autorizar 
concessão de redução de jornada de trabalho, seja revisado, excluindo-se tal 
competência, por contrariar os dispositivos mencionados na recomendação anterior. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI no 023/10, de 18.01.2010, a GERPE informou que a servidora solicitou retorno para a carga 
horária de 8 horas diárias, a partir de 1º de janeiro/2010 e que o Processo Susep nº 15414.0025554/2005-70, 
referente à concessão de horário especial de outra servidora, foi encaminhado ao Sr. Superintendente, para 
convalidar o horário concedido pelo Conselho Diretor. 
Na CI-Corpe 65/2011, a unidade anexou cópia das fls. 14 e 15 do processo de redução de Jornada de trabalho de 
uma servidora, com a convalidação do Superintendente e copia da CI/Corpe no 61/2011, com a solicitação ao 
Superintendente de revisão da Portaria Susep no 2.785/2007. A unidade informou também que uma outra 
servidora retornou para a Jornada de 40 horas semanais a partir de 1o de Janeiro de 2010. Verificamos os 
documentos anexados e a folha de pagamentos do mês de janeiro/2010 e constatamos a regularização da situação 
das servidoras. A Portaria Susep 3.960, de 24/03/11, revogou a Portaria Susep 2.785. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
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Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2009 

Data do Relatório de Auditoria  23/12/2009 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 05 
Comunicação Expedida/Data  23/12/2009 
Nome da unidade interna da UJ 
destinatária da recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que a Gerpe, em conjunto com a Getre e os Chefes de 
Departamento da Susep adotem as providências no sentido de 
regularizar os registros de ocorrência nas folhas de ponto mencionadas 
nos itens 7.1 e 7.2 do Anexo “Demonstrativo das Constatações”, e 
demais casos porventura existentes, de acordo com as disposições 
contidas nos artigos 12, 14 e 16 da Deliberação Susep no 126/2008. 
Recomendamos ainda, que a Gerpe intensifique as orientações junto 
às chefias imediatas sobre o correto cumprimento das disposições 
contidas na Deliberação acima, em especial quanto aos artigos 12, 14 
e 16. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI no 023/10, de 18.01.2010, a Gerpe informou que adotará providências para que as fichas de 
frequências sejam corrigidas os afastamentos assinalados. Esclarece ainda que enviou orientação a todos os 
servidores e alertou as chefias imediatas sobre o correto preenchimento das folhas de ponto (e-mail enviado para 
a “Lista da Susep”). Recomendação parcialmente atendida. 
Na CI-CORPE 65/2011, a unidade informou que “Dado o tempo decorrido e visto que não e recomendável que 
se substitua folhas de ponto, estamos solicitando a Codes, copia dos certificados de treinamento para serem 
arquivados junto as referidas folhas de ponto. Verificaremos também se houve efetivamente substituição nestes 
períodos e solicitaremos aos interessados que preencham o formulário de solicitação de pagamento de 
substituição para abertura de processo de pagamento de exercícios anteriores. Acrescentamos que um servidor, 
em substituição ao titular, solicitou pagamento de substituição, referentes a vários períodos, inclusive do período 
de 14 a 18/5/09, relativo a férias do titular. Esta solicitação foi incluída no processo de exercícios anteriores n° 
15414.001509/2010-65 e incluído no modulo de exercícios anteriores do Siape, sendo que ate o momento não 
houve a liberação do pagamento pelo MP.” 
Por meio da CI 112/2011, a Corpe informa que está fazendo levantamento nas pastas funcionais dos servidores 
apontados, retirando cópia dos certificados de treinamentos efetuados nos períodos especificados e solicitaremos 
à Codes os que não forem encontrados.  
Nos casos em que ficar comprovada a efetiva substituição, solicitaremos destes servidores o preenchimento do 
pedido de substituição e em seguida, abriremos processo de reconhecimento de dívida para pagamento de 
exercícios anteriores até o final deste exercício. Acrescentou que tão logo estiver concluído, informará a Audit. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do 
Relatório de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2009 

Data do Relatório de 
Auditoria 

 23/12/2009 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 06 

Comunicação 
Expedida/Data 

 23/12/2009 
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Nome da unidade 
interna da UJ 
 destinatária da 
recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da 
Recomendação 

Recomendamos que a Gerpe reavalie os procedimentos atualmente adotados para 
pagamento de substituição/interino, possibilitando que a automaticidade da 
obrigação assumida pelo servidor seja acompanhada da respectiva remuneração, sem 
a necessidade de quaisquer espécies de requerimentos. 
Recomendamos, ainda, a adoção de providências no sentido de regularizar os 
pagamentos de substituição relacionados no item 7.1 do Anexo “Demonstrativo das 
Constatações”, e demais casos porventura existentes, tendo por base as disposições 
contidas no Ofício-Circular nº 01/SRH/MP, de 28 de janeiro de 2005 e no Ofício nº 
146/2005/COGES/SRH/MP, de 29 de julho de 2005. 
Diante das recomendações 5 e 6, sugerimos que a Gerpe, em conjunto com a Getre e 
com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação (Ceden) avaliem a 
necessidade e a viabilidade de implementação de um sistema informatizado que 
permita o controle efetivo dos afastamentos e/ou impedimentos legais dos titulares 
de cargos comissionados, conforme discriminados no Ofício nº 
146/2005/COGES/SRH/MP, de 29 de julho de 2005. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI no 023/10, de 18.01.2010, a Gerpe informou que pedirá aos servidores que preencham os 
formulários de substituição para que possa abrir processo de exercícios anteriores.  
Esclarece ainda que, considerando a aprovação da nova estrutura da Susep, a Gerpe levará o assunto para 
conhecimento das chefias das áreas envolvidas, a fim de avaliar a criação de sistema que permita o controle 
efetivo dos afastamentos dos titulares e de seus substitutos, para automatizar o pagamento de substituição. 
Enquanto isso, a Gerpe continuará solicitando o pedido de pagamento, ressaltando ainda que, em consulta feita 
por telefone ao Ministério do Planejamento e à CVM, foi informada que ambos fazem uso do mesmo 
procedimento adotado pela Susep para pagamento de substituição, ou seja, só efetuam o pagamento mediante 
solicitação do servidor interessado. 
Reavaliamos nosso entendimento sobre o tema, e consideramos o procedimento adotado pela Unidade Auditada 
como regular, pois observamos que o fato de a substituição ser automática e ocorrer nos casos de afastamento e 
impedimento legal ou regulamentar do titular e de vacância do cargo ou função, não significa necessariamente 
que o pagamento da substituição prescinde de requerimento. Dessa forma, consideramos que essa recomendação, 
no tocante à reavaliação de procedimentos pela Corpe, encontra-se sem efeito. Porém, no que concerne à adoção 
de providências para a regularização dos pagamentos de substituição relacionados no item 7.1 do Anexo ao 
Relatório 03/2009, a Audit não foi informada sobre a regularização das ocorrências apontadas. Solicitamos, 
portanto, confirmação quanto à regularização dessas ocorrências.Na CI-Corpe 65/2011, a unidade informou que 
“Dado o tempo decorrido e visto que não é recomendável que se substitua folhas de ponto, estamos solicitando a 
Codes, copia dos certificados de treinamento para serem arquivados junto as referidas folhas de ponto. 
Verificaremos também se houve efetivamente substituição nestes períodos e solicitaremos aos interessados que 
preencham o formulário de solicitação de pagamento de substituição para abertura de processo de pagamento de 
exercícios anteriores. Acrescentamos que um servidor em exercício na PF/SUSEP, solicitou pagamento de 
substituição, referentes a vários períodos, inclusive do período de 14 a 18/5/09, relativo a férias do titular. 
Esta solicitação foi incluída no processo de exercícios anteriores n° 15414.001509/2010-65 e incluído no modulo 
de exercícios anteriores do SIAPE, sendo que ate o momento não houve a liberação do pagamento pelo MP.” 
Por meio da CI 112/2011, a Corpe informa que está fazendo levantamento nas pastas funcionais dos servidores 
apontados, retirando cópia dos certificados de treinamentos efetuados nos períodos especificados e solicitaremos 
à Codes os que não forem encontrados. Nos casos em que ficar comprovada a efetiva substituição, solicitaremos 
destes servidores o preenchimento do pedido de substituição e em seguida, abriremos processo de 
reconhecimento de dívida para pagamento de exercícios anteriores até o final deste exercício. Acrescentou que 
tão logo estiver concluído, informará a Audit. 
Síntese dos resultados obtidos 
No tópico “Cumprimento das recomendações efetuadas nos últimos trabalhos realizados” do RA 04/2010, a 
Audit reavaliou seu entendimento sobre o procedimento adotado pela Unidade Auditada para o pagamento de 
substituição/interino, passando a considerar o procedimento adotado regular.  Dessa forma, consideramos que 
essa recomendação, no tocante à reavaliação de procedimentos pela Corpe, encontra-se sem efeito.. 
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Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do 
Relatório de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2009 

Data do Relatório de 
Auditoria 

 31/03/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 02 

Comunicação 
Expedida/Data 

 CI – Audit 026/2010, de 31/03/2010 

Nome da unidade 
interna da UJ 
 destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da 
Recomendação 

Recomendamos que todos os servidores que atuem com contratações de bens e 
serviços por suprimentos de fundos sejam orientados quanto à necessidade da 
realização de pesquisa prévia de preços simplificada, a qual deve ser efetuada de 
forma a garantir a opção mais vantajosa para a Administração. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
A CGADM enviou a CI 31/2010 de 20/04/2010, a qual encaminhou, como anexo, CI’s das áreas competentes e 
os respectivos Processos Administrativos, conforme descrito a seguir: 
Por meio da CI-Coasp 043/2010, de 19/01/2010, a Coasp informou que nos próximos processos de suprimento de 
fundos realizará cotação prévia. 
Por meio da CI-/ADM.RS 075/10, de 15/04/10, a Regional alegou ter realizado pesquisa informal de preços, 
embora não tivesse encontrado na legislação a obrigatoriedade de sua realização. No entanto, comprometeu-se a 
realizar a pesquisa prévia em processos futuros.  
Por meio da CI 29/2010 de 15/04/2010 a CGADM solicita à Diate/ ADM.RS e à ADM.SP que observem esta 
recomendação “daqui por diante”. 
A Coasp enviou email em 19/01/2011, no qual anexou a CI-COASP 041/2010 que orienta as servidoras 
autorizadas a utilizar suprimento de fundos a realizar pesquisa prévia de preços. Consta ainda nessa CI a ciência 
por parte das servidoras. 
A CGADM enviou a CI-Cgadm 17/11 aos setores localizados na Sede autorizados a utilizar suprimento de 
fundos, orientando para que observem essa recomendação da Audit futuramente. A Unidade esclareceu, ainda, na 
CI-CGADM 15/11, destinada à Audit, que em 2010 não houve concessão de suprimento de fundos no âmbito da 
Sede. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do 
Relatório de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2009 

Data do Relatório de 
Auditoria 

 31/03/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 03 

Comunicação 
Expedida/Data 

 CI – Audit 026/2010, de 31/03/2010 
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Nome da unidade 
interna da UJ 
 destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da 
Recomendação 

Recomendamos que, nas próximas realizações de despesas, os comprovantes 
apresentados sejam preenchidos com os elementos exigidos no inciso V do artigo 16 
da Instrução SUSEP/DEAFI no 001/2009 e no item 11.4.5 do Manual do Siafi 
(Transação CONMANMF, Código 02.11.21). 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
A CGADM enviou a CI 31/2010 de 20/04/2010, a qual encaminhou, como anexo, CI’s das áreas competentes e 
os respectivos Processos Administrativos, conforme descrito a seguir: 
Por meio da CI/Coasp no 043/2010, de 19/01/2010, a Coasp informou a adoção de providências para que, nas 
próximas realizações de despesas, os comprovantes apresentados sejam preenchidos com os elementos exigidos 
no inciso V do artigo 16 da Instrução SUSEP/DEAFI no 001/2009 e no item 11.4.5 do Manual do Siafi. 
Por meio da CI /SEGER/COATE/DIATE/ ADM.RS no 075/2010, de 15/04/2010, a COATE/ADM.RS, 
comprometeu-se a utilizar esta recomendação como orientação em processos futuros. 
Por meio da CI 29/2010 de 15/04/2010 a CGADM solicita à SEGER/COATE /DIATE/ ADM.RS e à ADM.SP 
que observem esta recomendação “daqui por diante”. 
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM acatou a recomendação, esclarecendo que em 
processos futuros de suprimento de fundos observará tal recomendação. 
Por fim, informa que não houve concessão de suprimento de fundos neste exercício. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2009 

Data do Relatório de Auditoria  31/03/2010 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 04 
Comunicação Expedida/Data  CI – Audit 026/2010, de 31/03/2010 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos a instrução do processo 15414.100025/2009-64 com a 
Ordem de Serviço no 162750 e com o orçamento 83549, documentos 
citados na nota fiscal da empresa M K Leste que são referentes aos 
serviços prestados, de forma que conste nos autos informações 
detalhadas da despesa, em atendimento ao subitem XIV.f da Instrução 
SUSEP/SEGER no 01/2009, vigente à época da concessão. 
Recomendamos, ainda, que os processos 15414.100025/2009-64 e 
15414.100902/2009-05 sejam instruídos com as respectivas Notas de 
Sistema (NS), de forma que fique evidenciada a adequada 
reclassificação das despesas. 
Ainda, em relação ao processo 15414.100025/2009-64, 
recomendamos a sua instrução com documentação comprobatória 
referente à garantia do fogão. Ressaltamos que, em futuras despesas 
realizadas por suprimento de fundos em que sejam necessários os 
serviços de uma autorizada, os processos sejam instruídos com a 
justificativa para o preço praticado, mediante comparação da proposta 
apresentada com os preços de mercado. 
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Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
A CGADM enviou a CI 31/2010 de 20/04/2010, a qual encaminhou, como anexo, CI’s das áreas competentes e 
os respectivos Processos Administrativos, conforme descrito a seguir: 
Por meio da CI/COASP no 043/2010, de 19/01/2010, a Coasp informou que não localizou a ordem de serviço nº 
162750, nem o orçamento nº 83549, no entanto anexou ao processo 15414.100025/2009-64 informações que, no 
seu entendimento, detalhavam a despesa. Foram anexadas ao processo a Nota Sistema (NS) e a nota fiscal, esta 
com intuito de comprovar que o fogão encontrava-se em garantia. 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida. 
Considerando a impossibilidade da Coasp de recuperar a documentação requerida na recomendação, a Audit 
entendeu que o atendimento a essa recomendação no tocante à recuperação da Ordem de Serviço encontra-se 
prejudicada. Dessa forma, a Audit decidiu por tornar sem efeito este item da recomendação, sem desconsiderar o 
alerta à unidade auditada para que, nas próximas realizações de despesas, os comprovantes apresentados sejam 
preenchidos com os elementos exigidos no inciso V do artigo 16 da Instrução SUSEP/DEAFI nº 001/2009 e no 
item 11.4.5 do Manual do SIAFI (Transação CONMANMF, Código 02.11.21). 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 01/2010 

Data do Relatório de Auditoria  15/07/2010 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 02 
Comunicação Expedida/Data  CI – Audit 050/2010, de19/07/2010 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que sejam observados os prazos para formalização 
das solicitações de afastamento, prestação de contas e pagamento das 
indenizações, conforme demonstrado a seguir: 
• Solicitação de Afastamento - § 1o do art. 8o da Deliberação Susep no 
137/2009 c/c inciso I do art. 2o da Portaria MPOG no 
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98/2003(revogada pela Portaria MPOG no 505/2009 de 29/12/2009 
cujo inciso I do artigo 1o passou a tratar do tema em questão). 
Estabelece que todas as solicitações de afastamento deverão ser 
encaminhadas com a antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação 
à data de início da viagem. As ocorrências relacionadas a esta 
recomendação encontram-se detalhadas no item 3.1 do Anexo 
“Demonstrativo das Constatações”; 
• Pagamento de Diárias - Artigo 5o do Decreto 5.992/2006, c/c Artigo 
8o da Deliberação Susep no 137/2009. Estabelece que as diárias serão 
pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nos seguintes casos, à 
critério da autoridade concedente: situações de urgência, devidamente 
caracterizada e quando o afastamento compreender período superior a 
15 (quinze) dias, caso em que poderá ser efetuado parceladamente. As 
ocorrências relacionadas a esta recomendação encontram-se 
detalhadas no item 3.3 do Anexo “Demonstrativo das Constatações”; 
• Prestação de Contas - Artigo 18 da Deliberação SUSEP no 137/2009. 
Estabelece que, para fins de prestação de contas, o servidor deverá 
encaminhar ao solicitante que cadastrou o deslocamento no SCDP, 
o(s) cartão(ões) de embarque e relatório de viagem, para incorporação 
ao respectivo processo no SCDP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
após o retorno da viagem, sob pena de ficar prejudicada a autorização 
para novo afastamento. As ocorrências relacionadas a esta 
recomendação encontram-se detalhadas no item 3.2 do Anexo 
“Demonstrativo das Constatações”. 
• Artigo 3o da Portaria MPOG no 98/2003 (revogada pela Portaria 
MPOG no 505/2009 de 30/12/2009 cujo artigo 4o passou a tratar do 
tema em questão). Estabelece que o servidor deverá apresentar, no 
prazo máximo de cinco dias, contado do retorno da viagem, os 
canhotos dos cartões de embarque, visando compor o processo de 
prestação de contas. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM acatou a recomendação, anexando cópia da CI 
CGADM no 87/2011, de 23/12/2011, encaminhada à Corfi, solicitando observância e cumprimento da 
recomendação. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
O pleno atendimento a esta recomendação será verificado em auditorias futuras, uma vez que esse objeto, apesar 
de estar incluso na matriz de risco, não foi selecionado para as ações previstas no PAINT/ 2011. Essa 
recomendação geral também constou no RA 02/2009 (Recomendação 06). 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 01/2010 

Data do Relatório de Auditoria  15/07/2010 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 03 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 050/2010, de19/07/2010 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos proceder à publicação dos atos de 
concessão de diárias e passagens, das PCDP’s  015/10, 
022/10-1C, 052/10, 053/10, 065/2010, 067/10, 068/10, 
069/10, 070/10-2C, 071/10, 079/10, 080/10, 084/10 e 
085/10, referentes a deslocamentos no território 
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nacional, e das PCDP’s 339/09, 350/09, 476/09, 477/09, 
599/09, 035/10, 48/10 e 73/10, relacionadas a viagens 
internacionais. 
Recomendamos ainda republicar os atos de concessão 
de diárias e passagens, das PCDP’s 389/09, 472/09 e 
515/09, com as devidas correções.   
As ocorrências relacionadas a esta recomendação 
encontram-se detalhadas no item 9 do Anexo 
“Demonstrativo das Constatações”. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Verificamos os Boletins de Pessoal do exercício de 2010 e constatamos a publicação das PCDP’s 015/10, 
022/10-1C, 052/10, 053/10, 065/2010, 067/10, 068/10, 069/10, 070/10-2C, 071/10, 079/10, 080/10, 084/10 e 
085/10, 339/09, 350/09, 476/09, 477/09, 599/09, 035/10, 48/10 e 73/10. Observamos, porém, que a PCDP 350/09 
foi publicada com um dado incorreto. 
As PCDP’s 472/09 e 515/09 foram republicadas, porém persistem as incorreções apontadas. 
Por meio da CI-CGADM 52/2011, a CGADM informa que as PCDP's 472/09 e 515/09 foram republicadas no BP 
01- Especial de 19/01/2011, porém verificamos que persistem as incorreções apontadas. 
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informou que foi encaminhada a CI CGADM nº 
84, de 19/12/2011 à CGPLA/Corpe (cópia em anexo) solicitando a republicação das diárias de forma correta. 
Por meio da CI CGADM 01/2012, de 02/01/2012, a CGADM encaminhou cópia do BP 33-Especial, com as 
publicações corretas das PCDP's 350/09, 472/09 e 515/09. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 01/2010 

Data do Relatório de Auditoria  15/07/2010 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 05 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 050/2010, de19/07/2010 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que, para fins de prestação de contas de 
viagem, as Propostas de Concessão de Diárias e 
Passagens – PCDP`s sejam instruídas com o Relatório 
de Viagens, os canhotos dos cartões de embarque e 
demais documentos que atestem a realização da viagem 
(certificado de conclusão, ata de reunião, dentre outros); 
No caso de alegação de extravio dos canhotos dos 
cartões de embarque, recomendamos que o servidor 
providencie outro elemento de comprovação de suas 
datas de viagem, como por exemplo, a declaração da 
companhia aérea.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM acatou a recomendação, anexando cópia da CI 
CGADM no 86/2011, de 23/12/2011, encaminhada à Secretaria da CGADM, solicitando observância e 
cumprimento da recomendação.                       
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Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
O pleno atendimento a esta recomendação será verificado em auditorias futuras, uma vez que esse objeto, apesar 
de estar incluso na matriz de risco, não foi selecionado para as ações previstas no PAINT/ 2011. 
Essa recomendação geral também constou no RA 02/2009 (Recomendação 03). 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 01/2010 

Data do Relatório de Auditoria  15/07/2010 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 06 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 050/2010, de19/07/2010 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que as Propostas de Concessão de 
Diárias e Passagens – PCDP`s sejam instruídas com a 
relação dos voos existentes (fornecida pela agência de 
viagem contratada) para os itinerários e horários 
específicos da missão de serviço, utilizando-se como 
parâmetros, o horário e o período do afastamento do 
servidor no evento, a pontualidade, o tempo de 
translado e a otimização do trabalho, visando garantir 
condição laborativa produtiva, conforme estabelecidos 
no incisos III do artigo 1o da Portaria MPOG no 
505/2009 c/c o parágrafo 2o do Art. 13 da Deliberação 
Susep no 137/2009.  
Recomendamos, ainda, que a escolha do voo (horário e 
companhia) seja realizada, utilizando-se, também, os 
critérios previstos no inciso IV, artigo 2o da Portaria 
MPOG no 505/2009, os quais foram ratificados no 
parágrafo 4o do Art. 13 da Deliberação Susep no 
137/2009, garantindo a aquisição de bilhetes de 
passagem pelo menor preço dentre aqueles oferecidos 
pelas companhias aéreas, inclusive os decorrentes da 
aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para 
horários compatíveis com a programação da viagem.  
Ressaltamos que qualquer escolha de voo realizada pelo 
agente responsável (Representante Administrativo e/ou 
Proponente e/ou Ordenador de Despesa e/ou 
Autoridade Superior) cuja opção não seja pela menor 
tarifa deve ser formalmente justificada nas PCDP`s, 
indicando-se as necessidades de serviço que motivaram 
a opção mais onerosa, caracterizando a observância dos 
princípios da economicidade e da razoabilidade. 
Por fim, alertamos que, preferências pessoais por 
determinado horário, companhia aérea ou tipo de 
aeronave só poderão ser contempladas se a tarifa 
praticada na opção escolhida for a menor na faixa 
definida pela Administração, salvo ressarcimento de 
eventual diferença por parte do servidor.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM acatou a recomendação, anexando cópia da CI 
CGADM no 86/2011, de 23/12/2011, encaminhada à Secretaria da CGADM, solicitando observância e 
cumprimento da recomendação. 
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Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
O pleno atendimento a esta recomendação será verificado em auditorias futuras, uma vez que esse objeto, apesar 
de estar incluso na matriz de risco, não foi selecionado para as ações previstas no PAINT/ 2011. 
Essa recomendação geral também constou no RA 02/2009 (Recomendação 04). 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 01/2010 

Data do Relatório de Auditoria  15/07/2010 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 07 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 050/2010, de19/07/2010 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que por ocasião da Prestação de Contas 
sejam efetuados registros, nos campos apropriados das 
PCDP`s, com os dados relativos aos deslocamentos 
efetivamente ocorridos, como por exemplo, mudanças 
em horários de voos, alterações de rota, retorno 
antecipado ou prorrogação do afastamento, de forma a 
permitir que o sistema processe as correções 
necessárias, inclusive quanto à restituição de diárias 
recebidas a maior ou pagamento complementar de 
valores devidos. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM acatou a recomendação, anexando cópia da CI 
CGADM no 86/2011, de 23/12/2011, encaminhada à Secretaria da CGADM, solicitando observância e 
cumprimento da recomendação.                       
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
O pleno atendimento a esta recomendação será verificado em auditorias futuras, uma vez que esse objeto, apesar 
de estar incluso na matriz de risco, não foi selecionado para as ações previstas no PAINT/ 2011. 
Essa recomendação geral também constou no RA 02/2009 (Recomendação 05). 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 02/2010 

Data do Relatório de Auditoria  25/01/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 03 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do 
Sul e à Regional São Paulo que orientem formalmente 
seus servidores e implementem as medidas eficazes de 
planejamento, iniciando os procedimentos licitatórios 
com antecedência suficiente de forma a possibilitar, 
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sempre, a conclusão das licitações em tempo hábil, 
evitando contratações diretas por dispensa de licitação, 
em detrimento ao regular procedimento licitatório. 
Cópia da documentação gerada no atendimento a esta 
recomendação deverá ser enviada à AUDIT para 
controle e acompanhamento. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-CGADM 27/2011, na qual 
solicita à CGADM/COSER; CGADM/COMAP, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e 
cumprimento desta recomendação. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul encaminhou, para ciência da AUDIT, cópia 
do comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da ADM.RS a 
observação e cumprimento desta recomendação. 
 
No tópico "Monitoramento das recomendações efetuadas pela Audit em Relatórios de Auditoria anteriores" do 
Relatório de Auditoria SUSEP/AUDIT/COAUD no 05/2011constou: 
"As Recomendações 03 e 04 tratam, respectivamente, da necessidade de um planejamento adequado e da 
necessidade da especificação do objeto de forma precisa suficiente e clara, bem como de justificativas para a 
necessidade da contratação. No decorrer dos trabalhos, de acordo com as considerações dos tópicos 
“Planejamento da contratação” e “Definição/Especificação do objeto contratado”, e por não havermos observado 
ocorrências que pudessem ocasionar fragilidades nos temas abordados, em nosso entendimento, consideramos 
que as recomendações encontram-se atendidas."          
 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 02/2010 

Data do Relatório de Auditoria  25/01/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 04 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do 
Sul e à Regional São Paulo que orientem formalmente 
seus servidores e implementem ações no sentido de que 
os processos licitatórios sejam instruídos, em sua 
abertura, com uma especificação do objeto a ser 
licitado, precisa, suficiente e clara, evitando 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição, bem como 
apresentem as justificativas contendo o diagnóstico da 
necessidade da contratação e da adequação do objeto 
aos interesses da Susep. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
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Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da AUDIT, cópia da CI-CGADM 27/2011, na 
qual solicita à CGADM/COSER; CGADM/COMAP, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e 
cumprimento desta recomendação. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul encaminhou, para ciência da AUDIT, cópia 
do comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da ADM.RS a 
observação e cumprimento desta recomendação. 
No tópico "Monitoramento das recomendações efetuadas pela AUDIT em Relatórios de Auditoria anteriores" do 
Relatório de Auditoria SUSEP/AUDIT/COAUD no 05/2011constou: 
"As Recomendações 03 e 04 tratam, respectivamente, da necessidade de um planejamento adequado e da 
necessidade da especificação do objeto de forma precisa suficiente e clara, bem como de justificativas para a 
necessidade da contratação. No decorrer dos trabalhos, de acordo com as considerações dos tópicos 
“Planejamento da contratação” e “Definição/Especificação do objeto contratado”, e por não havermos observado 
ocorrências que pudessem ocasionar fragilidades nos temas abordados, em nosso entendimento, consideramos 
que as recomendações encontram-se atendidas."                                                                                                                                                     
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 02/2010 

Data do Relatório de Auditoria  25/01/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 11 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do 
Sul e à Regional São Paulo que orientem os servidores 
envolvidos com contratações de bens e serviços sejam 
formalmente orientados para que, em futuras 
contratações, realizem sempre detalhada estimativa de 
preços, com base em pesquisa fundamentada em 
informações de diversas fontes propriamente avaliadas, 
como, por exemplo, cotações específicas com 
fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, 
contratos de outros órgãos e, em especial, os valores 
registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG 
e nas atas de registro de preços da Administração 
Pública Federal, de forma a possibilitar a estimativa 
mais real possível, em conformidade com os artigos 6o, 
inciso IX, alínea ‘f’, e 43, inciso IV, da Lei no 8.666/97. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da AUDIT, cópia da CI-CGADM 27/2011, na 
qual solicita à CGADM/COSER; CGADM/COMAP, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e 
cumprimento desta recomendação. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul encaminhou, para ciência da AUDIT, cópia 
do comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da ADM.RS a 
observação e cumprimento desta recomendação. 
Quanto à Regional Rio Grande do Sul e às coordenações vinculadas à CGADM observamos a ciência da 
orientação recebida. 
Por meio da CI-COASP 202/11, a Regional São Paulo encaminhou, para ciência da AUDIT, cópia do 
comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da regional observação e 
cumprimento desta recomendação. 



Relatório de Gestão da Susep – 2011 
 
 

131 
 
 

Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 02/2010 

Data do Relatório de Auditoria  25/01/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 12 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do 
Sul e à Regional São Paulo que orientem, formalmente, 
os servidores responsáveis pela realização de 
procedimentos administrativos para contratação de 
serviços para que, doravante, observem os ditames da 
Instrução Normativa SLTI 02/2008, procedendo à 
correta interpretação do preenchimento da Planilha de 
Custos e Formação de Preços quanto aos itens 
necessários a serem preenchidos pelas empresas 
interessadas para a participação em licitações, de forma 
a não prejudicar, dentre outros, o princípio da ampla 
concorrência, da isonomia e do interesse público. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da AUDIT, cópia da CI-CGADM 27/2011, na 
qual solicita à CGADM/COSER; CGADM/COMAP, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e 
cumprimento desta recomendação. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul encaminhou, para ciência da AUDIT, cópia 
do comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da ADM.RS a 
observação e cumprimento desta recomendação. 
Quanto à Regional Rio Grande do Sul e às coordenações vinculadas à CGADM observamos a ciência da 
orientação recebida.                                               
Por meio da CI-COASP 202/11, a regional orienta seus servidores quanto à observação ao procedimento 
emanado desta recomendação. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 02/2010 

Data do Relatório de Auditoria  25/01/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 14 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à CGADM que, em futuras 
contratações por Adesão a ata de registro de preços, 
instrua os autos com os respectivos editais dos 
procedimentos licitatórios realizados pelo Órgão 
Gerenciador. 
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Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da AUDIT, cópia da CI-CGADM 27/2011, na 
qual solicita à CGADM/COSER; CGADM/COMAP, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e 
cumprimento desta recomendação. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
O pleno atendimento a esta recomendação será verificado em auditorias futuras, uma vez que no exercício de 
2011 não houve contratação por adesão a ata de registro de preços. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 02/2010 

Data do Relatório de Auditoria  25/01/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 17 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à Regional São Paulo que, em futuras 
contratações de seguros de equipamentos de 
informática, faça constar na apólice informações que 
possam individualizar os equipamentos, tais como, 
número de série e registro patrimonial (tombo), entre 
outras. 
 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Esta recomendação foi reiterada e pela CI-AUDIT 065/2011, de 17.11.2011. 
No tópico "Monitoramento das recomendações efetuadas pela AUDIT em Relatórios de Auditoria anteriores" do 
Relatório de Auditoria SUSEP/AUDIT/COAUD no 05/2011constou: 
"A Recomendação 17 encontra-se atendida, pois constatamos que, na contratação de seguros para notebooks 
atualmente em vigor, consta, na apólice, informação que individualiza o equipamento segurado (número de 
série)." 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 03/2010 

Data do Relatório de Auditoria  22/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 02 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 017/2011, de 22/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à CGADM que os servidores 
envolvidos com contratações de bens e serviços sejam 
formalmente orientados para que, em futuras 
prorrogações contratuais, realizem sempre detalhada 
estimativa de preços, com base em pesquisa 
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fundamentada em informações de diversas fontes 
propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações 
específicas com fornecedores, contratos anteriores do 
próprio órgão, contratos de outros órgãos e, em 
especial, os valores registrados no Sistema de Preços 
Praticados do SIASG e nas atas de registro de preços da 
Administração Pública Federal, de forma a possibilitar 
a estimativa mais real possível, em conformidade com 
os artigos 6o, inciso IX, alínea ‘f’, e 43, inciso IV, da 
Lei no 8.666/97. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informa que acatou a recomendação, anexando 
cópia da CI CGADM no 88/2011, de 23/12/2011, encaminhada à COSER e COMAP,   para observem em futuras 
prorrogações contratuais o cumprimento da recomendação. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 03/2010 

Data do Relatório de Auditoria  22/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 03 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 017/2011, de 22/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do 
Sul e à Regional São Paulo que, em futuras 
contratações, exijam das empresas contratadas a 
designação formal do preposto e procedam à instrução 
dos respectivos processos com a documentação 
comprobatória, inclusive com o registro do aceite pela 
Susep do preposto indicado pela contratada. 
Quando a natureza do serviço a ser prestado exigir, a 
empresa deverá manter o preposto no local dos 
serviços, para representá-la durante a execução 
contratual. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informa que acatou a recomendação, anexando 
cópia da CI CGADM no 89/2011, de 23/12/2011, encaminhada à COSER, SEGER/COATE/DIATE/ADM/RS e 
CGADM/COASP, para observarem em futuras contratações o cumprimento da recomendação. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Considerando as orientações repassadas pela CGADM aos setores responsáveis por contratações na Susep, a 
AUDIT avaliou como atendida a recomendação, apesar da necessidade da verificação em auditorias futuras. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 03/2010 
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Data do Relatório de Auditoria  22/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 05 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 017/2011, de 22/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à Regional São Paulo que ao estipular 
as sanções contratuais previstas na lei, estabeleça a 
necessária correlação com as condutas transgressoras, 
de forma graduada e proporcional à sua gravidade, de 
modo que essas, efetivamente, prestem-se como 
instrumento a coibir o inadimplemento contratual, 
mormente no que diz respeito ao atraso e à lentidão no 
cumprimento do seu objeto.  
Quanto à tomada da decisão pela penalidade à 
contratada, instrua os futuros processos administrativos 
para que apresentem todas as evidências que 
fundamentaram a decisão, incluindo a cronologia das 
ocorrências indevidas na execução do contrato, 
deixando claros os motivos da sanção aplicada. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informa que acatou a recomendação, anexando 
cópia da CI CGADM no 90/2011, de 23/12/2011, encaminhada à CGADM/COASP e 
CGADM/COMAP/DICON, para observarem em futuras aplicações de sanções contratuais o cumprimento da 
recomendação. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Considerando as orientações repassadas pela CGADM aos setores responsáveis por contratações na Susep, a 
AUDIT avaliou como atendida a recomendação, apesar da necessidade da verificação em auditorias futuras. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 03/2010 

Data do Relatório de Auditoria  22/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 06 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 017/2011, de 22/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que a CGADM, a Regional Rio Grande 
do Sul, e a Regional São Paulo, no recebimento dos 
bens adquiridos e dos serviços prestados, observem às 
disposições contidas na Lei 8.666/1993. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGADM 
Síntese das providências adotadas  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informa que acatou a recomendação, anexando 
cópia da CI CGADM no 91/2011, de 23/12/2011, encaminhada à COSER, COMAP, SEGER/DIATE/ADM/RS e 
CGADM/COASP, solicitando observância e cumprimento da recomendação. 
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Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Considerando as orientações repassadas pela CGADM aos setores responsáveis por contratações na Susep, a 
AUDIT avaliou como atendida a recomendação, apesar da necessidade da verificação em auditorias futuras. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 04/2010 

Data do Relatório de Auditoria  22/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 01 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 016/2011, de 22/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à Corpe que, conforme regulamentado 
no Decreto no 7.133/2010, implemente os critérios e 
procedimentos gerais para a realização das avaliações 
de desempenho individual e institucional e para o 
pagamento da gratificação de desempenho 
(GDFASUSEP) de que trata a Lei 11.890/2008. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
Na CI-CORPE 65/2011, a unidade informou que a criação do regulamento para pagamento da GDASUSEP 
depende de metas institucionais relacionadas ao Planejamento Estratégico, as quais estão em fase de 
desenvolvimento, e da Gestão por Competência, que está sendo implementada. Enquanto essas providências não 
se finalizam, a unidade esclarece que está obedecendo ao estabelecido no § 5º, do art.56 e no caput do art. 57 da 
Lei 11.890/2008.  Por meio da CI 112/2011, a Corpe informa que a criação do regulamento para pagamento da 
GDASUSEP depende de metas institucionais relacionadas ao Planejamento Estratégico, que está em fase de 
desenvolvimento, e da Gestão por Competência, que está sendo implementada. Por meio da CI CGPLA 
027/2011, a CGPLA informa que deverá iniciar o projeto para implementação da Gestão por Competências na 
Susep. Acrescentou que, no segundo semestre de 2011, deverão ser realizadas as primeiras reuniões de trabalho e 
eventos de capacitação em gestão por competências para os profissionais envolvidos. Informa ainda que estima a 
capacitação dos profissionais e os estudos iniciais entre julho de 2011 e julho de 2012 e a elaboração do Projeto 
de Gestão por Competências com cronograma de execução de julho de 2012 a abril de 2013.A Portaria Susep no 
4343 foi publicada no DOU de 28/12/2011, regulamentado os critérios e procedimentos para avaliação de 
desempenho individual e institucional visando à atribuição da GDASUSEP aos servidores ocupantes do cargo de 
provimento efetivo do Plano de Cargos da Susep. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 04/2010 

Data do Relatório de Auditoria  22/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 02 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 016/2011, de 22/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que a Corpe elabore consulta ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre 
as diferenças no desconto da cota-parte apontadas pela 
Auditoria Interna, no item 4 do anexo a este Relatório, 
para que seja efetuada a correção do valor mensal 
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descontado do servidor matricula SIAPE 777683. 
Informar a AUDIT sobre a resposta à consulta 
formulada e a correção do valor descontado. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
Na CI-CORPE 65/2011, a unidade esclareceu que não há necessidade de consulta ao MP, uma vez que o acerto 
foi feito pelo próprio sistema SIAPE a partir de julho/2010, quando houve alteração na remuneração do servidor. 
Adicionalmente a unidade informou que nesse mesmo mês, houve alteração na tabela de base de cálculo da cota 
parte pré-escolar, a qual foi anexada à CI. 
Verificamos a folha de julho/2010 e constamos a regularização. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 04/2010 

Data do Relatório de Auditoria  22/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 03 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 016/2011, de 22/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que a Corpe envie à AUDIT os 
comprovantes de quitação das GRU’s relacionadas à 
conciliação das divergências apuradas que se encontram 
pendentes de quitação, conforme relatado no item 6 do 
anexo a este Relatório. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
Na CI-CORPE 65/2011, a unidade informou que anexou comprovante de pagamento efetuado pela servidora 
matricula SIAPE 1195967 e GRU com nova data de vencimento para a servidora matricula SIAPE 777212, que 
não efetuou o pagamento na data prevista. 
Verificamos os documentos anexados e constatamos a regularidade do pagamento com relação à servidora 
matricula SIAPE 1195967, porém persiste pendente de pagamento a GRU da servidora matricula SIAPE 777212. 
Verificamos a quitação da GRU no Relatório de GRU/Parcelas do SIAS em 17/03/11. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 04/2010 

Data do Relatório de Auditoria  22/02/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 04 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 016/2011, de 22/02/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à Corpe que comunique aos servidores 
designados como substitutos eventuais sobre a 
necessidade de preenchimento do requerimento para 
que o pagamento da substituição possa ser efetuado. 
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Neste comunicado deverão estar esclarecidos os casos 
que constituem substituição remunerada. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
Na CI-CORPE 65/2011, a unidade informou que comunicou aos servidores, via correio eletrônico, sobre 
procedimento para solicitação de pagamento de substituição. O email anexado para comprovação consta como 
não enviado. Em 05/05/2011, a unidade enviou email para a lista da Susep com as orientações devidas. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de Auditoria  Relatório de Auditoria no 04/2011 

Data do Relatório de Auditoria  09/12/2011 
Item do Relatório de Auditoria  Recomendação 01 
Comunicação Expedida/Data  CI – AUDIT 71/11, de 12/12/2011 
Nome da unidade interna da UJ 
 destinatária da recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 

Gratificação de Desempenho - GDASUSEP - 
Reiteramos a recomendação 01 do Relatório de 
Auditoria 04/2010, conforme transcrito a seguir:  
“Recomendamos à Corpe que, conforme regulamentado 
no Decreto no 7.133/2010, implemente os critérios e 
procedimentos gerais para a realização das avaliações 
de desempenho individual e institucional e para o 
pagamento da gratificação de desempenho 
(GDASUSEP) de que trata a Lei 11.890/2008.” 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
 CGPLA/Corpe 
Síntese das providências adotadas  
A Portaria Susep no 4343 foi publicada no DOU de 28/12/2011, regulamentado os critérios e procedimentos para 
avaliação de desempenho individual e institucional visando à atribuição da GDASUSEP aos servidores ocupantes 
do cargo de provimento efetivo do Plano de Cargos da Susep. 
Síntese dos resultados obtidos 
Recomendação atendida.  
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
Não há. 

Fonte: Susep / Quadro A.16.1. da Portaria-TCU no 123/2011 
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16.2. RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE 
AUDITORIA INTERNA PENDENTES DE ATENDIMENTO 

Quadro LXXI - Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de 
atendimento no final do exercício de referência 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Relatório de Auditoria no 02/2009 

Item do Relatório de 
Auditoria 

Recomendação 01 

Comunicação Expedida CI – AUDIT 026/2010, de 31//03/2010 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

DEAFI (atual CGADM) 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que sejam providenciados os acertos das divergências 
apontadas pela Audit nas Solicitações de Auditoria nos 12/2009 e 13/2009 e 
listadas detalhadamente nos itens 1.1; 1.3; 2 e 4 do Anexo “Demonstrativo das 
Constatações”. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DEAFI (atual CGADM) 

Justificativas para o não atendimento  
Recomendação parcialmente atendida. 
Considerando que o item 1.1 do anexo foi objeto de auditoria no exercício de 2010 (Relatório 01/2010) e que 
houve substancial evolução positiva nos resultados apurados (três ocorrências registradas), na comparação com 
os trabalhos realizados em 2009 (35 ocorrências) e, ainda, o fato de contatarmos o nexo entre a missão e as 
atividades dos servidores nos casos apontados, avaliamos este item como atendido. 
- Item 1.3 do anexo - PCDP 02/09 - atendida. PCDP 03/09 - Considerando que foi anexada à PCDP 03/09 
documentação, em nosso entendimento, suficiente para comprovar o período de afastamento do servidor, 
decidimos por dar como atendida em que pese a fragilidade apontada.   PCDP 217/09 - Embora a documentação 
anexada à PCDP comprove os motivos da viagem (tramitação da MP 451), e a Administração até a presente 
data não tenha logrado êxito em obter com o ex-servidor a documentação comprobatória do retorno, 
entendemos que persiste a fragilidade apontada. PCDP's 286/09 e 309/09 - Apesar dos esforços da 
Administração no sentido de obter documentação comprobatória da presença do servidor nos eventos, fomos 
informados na CI 52/2011 que não havia informação nova a acrescentar com relação a essas PCDP's, 
persistindo a fragilidade apontada.      
- item 2 do anexo – atendido. 
- item 4 do anexo - atendido. 
Recomendação reiterada pela CI-AUDIT 008/2011. 
Com exceção do item 1.3, (PCDP 217/09, 286/09 e 309/09) a Recomendação encontra-se atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2009 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 07 

Comunicação Expedida   CI – AUDIT 026/2010, de 31/03/2010 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 

 CGADM 
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recomendação 

Descrição da Recomendação 

 Recomendamos que sejam adotadas providências para a revisão da Instrução 
SUSEP/DEAFI no 001/2009, de forma a estabelecer um formulário padrão de 
relatório de prestação de contas e a fixar um procedimento padronizado de 
solicitação de suprimento de fundos, contemplando todas as unidades da 
Susep. 
 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
 Por meio da CI 30/2010 de 15/04/2010 a CGADM informou que está avaliando a recomendação da Audit no 
sentido de propor alterações no normativo. 
 
Por meio da CI-CGADM 15/11, a unidade informou que acatou a recomendação e solicitará à CGADM/CORFI 
para apresentar proposta de atualização da Instrução SUSEP/DEAFI no 001/2009. Essa solicitação foi 
formalizada na CI-CGADM 16/11. 
Por meio da CI-CGADM 52/2011, a CGADM informa que a CORFI fará a revisão, alteração e atualização da 
Deliberação, informando como prazo para publicação dezembro/2011. 
 
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM esclareceu que  a Instrução SUSEP/DEAFI no 
001/2009 está sendo revisada e será apresentada à DIRAD, a fim de avaliar a pertinência  da publicação, e que, 
diante da impossibilidade  de atender o prazo inicial  (dez/2011) em virtude de outras demandas urgentes, com 
carência de servidores e ausência do titular, o prazo previsto será março de 2012. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2009 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 08 

Comunicação Expedida   CI – AUDIT 026/2010, de 31/03/2010 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

 Considerando a necessidade de garantir a padronização de procedimentos no 
âmbito da Susep, e de permitir o mesmo nível de informações a todos os 
executantes, além de agilizar e facilitar o entendimento dos procedimentos e 
rotinas pelos novos servidores, recomendamos a elaboração de Manual de 
Procedimentos e Rotinas para aquisições e contratações por suprimento de 
fundos (CPGF), o qual deverá conter o detalhamento das ações em cada fase 
do processo, com a descrição dos atos e documentos necessários à concessão, 
à aplicação de recursos e à prestação de contas. Na elaboração do referido 
documento, sugerimos que sejam observadas, no que couber, as disposições 
contidas na Deliberação Susep no 007, de 05 de julho de 1996, a qual aprova 
as Normas para a Elaboração de Manuais de Procedimentos e Rotinas (MPR). 
Por fim, ressaltamos que a Audit comunicará, ao Superintendente-substituto, a 
necessidade de padronização e manualização de todos os procedimentos no 
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âmbito da Autarquia, sugerindo a revisão e aplicação da Deliberação Susep no 
007/1996.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
 Por meio da CI 30/2010 de 15/04/2010 a CGADM acatou a recomendação da Audit, informando que 
submeterá o assunto à SEGER, com a sugestão para a contratação de uma empresa especializada na elaboração 
dos manuais. 
Por meio da CI-CGADM 15/11, a unidade informou que acatou a recomendação e solicitará à CGADM/CORFI 
para elaborar o referido manual. 
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM se reporta a resposta da recomendação 18 do 
Relatório de Auditoria no 02/2010, enviada no anexo à CI CGADM no 52/11 (cópia em anexo).  
De acordo com as informações apresentadas pela CGADM no anexo à CI, a elaboração do manual requer 
definições de metodologia, critérios e normas técnicas que possam ser utilizados como referência no processo 
de padronização da manualização dos procedimentos, inclusive no que se refere à definição dos formulários a 
serem utilizados na consecução das rotinas de trabalho. Acrescenta que, em reunião realizada em 12/04/2001 
com a Audit, foi esclarecido, pela então Diretora da DIRAD, que a Susep estaria trabalhando no sentido de 
promover a padronização dos procedimentos de suas diversas áreas, contemplando inicialmente as áreas 
finalísticas. Por fim, informa que a unidade está efetuando levantamento das normas internas, visando à 
elaboração, revisão ou revogação. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 01/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 01 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 050/2010, de19//07/2010 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos que sejam providenciados os acertos das divergências 
apontadas pela Audit/Coaud nos itens 1.1, 1.2.3, 1.2.5, 1.3, 2, 3.4, 4 e 7 do 
Anexo “Demonstrativo das Constatações”. Com relação aos itens 4 e 7, após o 
saneamento das divergências, inserir as informações pertinentes no SCDP. 
Recomendamos ainda a adoção das providências a seguir, para a regularização 
das ocorrências apontadas: 
Instruir a PCDP 048/2010 com informações sobre o procedimento adotado na 
cotação e escolha dos voos, para que fique evidenciada a utilização da opção 
mais vantajosa para a Administração, uma vez que a justificativa apresentada 
na CI-CGADM nº 34 de 11/06/10 não nos possibilitou atestar a regularidade 
do ato, conforme detalhado no item 1.2.2 do Anexo “Demonstrativo das 
Constatações”.  
Instruir as PCDP’s 571/2009, 585/2009, 625/2009, 626/2009 e 071/2010 com 
as pesquisas de tarifas, realizadas na ocasião da escolha dos voos, para que 
fique evidenciada a utilização da opção mais vantajosa para a Administração, 
conforme detalhado no item 1.2.1 do Anexo “Demonstrativo das 
Constatações”. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 
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Justificativas para o não atendimento  
Item 1.2.3 do anexo: Por meio da CI-CGADM/SECRET 11/11, a unidade informou a antecipação da reunião 
para 9h30, anexando documentação que demonstra essa remarcação. A recomendação para esse item permanece 
sem atendimento, uma vez que o questionamento se refere ao voo remarcado para o horário de 18h20. 
Em complementação à informação acima e em resposta à CI – AUDIT 006/2011 o servidor apresentou 
justificativas complementares, por email enviado à CGADM e Audit. 
Item 1.2.5 do anexo: PCDP 511/09 – consta no “Histórico da Viagem” que houve reembolso de R$ 1.514,28 
creditado na fatura no 31450, com vencimento em 10/12/2010; PCDP 8/10 - consta no “Histórico da Viagem” 
que houve reembolso de R$ 380,18 creditado na fatura no 31450, com vencimento em 10/12/2010. 
Item 1.3 do anexo: PCDP’s 436/09 – documento anexado à CI-COFOR 11/2010 de 29/07/2010, enviada à 
Audit; PCDP’s 531/09, 599/09 e 634/09 - documentos anexados no SCPD; PCDP 522/09 – a unidade informa, 
por meio da CI-CGADM/SECRET 11/11, que o servidor já foi cobrado; PCPD 530/09 -  a unidade informou, 
por meio da CI-CGADM/SECRET 11/11, que o servidor já foi cobrado e se comprometeu a providenciar o 
documento; PCDP 634/09 - a unidade informou, por meio da CI-CGADM/SECRET 11/11, que o documento se 
encontra anexado ao SCDP, porém verificamos que os arquivos se referem ao bilhete de ida, permanecendo 
pendente o bilhete de retorno; PCDP’s 8/10 e 11/10 - a unidade informou, por meio da CI-CGADM/SECRET  
11/11, de 18/01/2011, que os documentos foram entregues a servidores da unidade que se encontram em férias, 
no momento. 
Por meio da CI CGADM 52/2011, a CGADM informa que, na PCPD 522/09, anexou declaração da Cia aérea, 
que, na PCPD 530/09, anexou Certificado de participação do servidor fornecido pelo SINCOR e que, na PCDP 
1/10, anexou pesquisa na internet confirmando a realização da cerimônia para a regulamentação da PREVIC, 
esclarecendo ainda que nada foi acrescentado à PCDP 8/10. Verificamos as PCDP's informadas e confirmamos 
os documentos anexados. 
Item 2 do anexo: PCPD’s 314/09, 391/09, 392/09, 511/09, 650/09, 657/09, 667/09 – verificamos a correção dos 
dados dos voos no SCDP. PCDP 511/09 – a unidade informou, por meio da CI-CGADM/SECRET 11/11, que 
os dados do voo de volta foram corrigidos no sistema e que os dados do voo de ida não puderam ser corrigidos 
porque o servidor não utilizou a passagem. 
Item 3.4 do anexo – PCDP 403/09 – verificamos a aprovação da prestação de contas no sistema. PCPD 599/09 
– verificamos que o status atual da PCDP no SCDP é “viagem encerrada”. 
Subitem 4.1.2 do anexo: PCDP’s 15/10, 65/10, 67/10, 68/10 – os comprovantes de pagamento das GRU foram 
anexados ao SCDP; PCDP 22/10-1c – foi anexada ao SCDP página do SIAFI com comprovação de pagamento;  
Subitens 4.1.1 e 4.2.2 do anexo: PCDP 472/09 e 35/10 – a unidade anexou à CI-CGADM/SECRET 11/11 
enviada à Audit Relatórios de GRU’s pagas emitido pelo Sistema Integrado de Arrecadação da Susep. 
Subitem 4.2.1 do anexo: Por despacho no processo 15414.003955/2009-71, a CGADM/CORFI apresentou a 
memória de calculo referente à diária paga indevidamente. Acrescentou que a diária ainda não havia sido 
devolvida e juntou ao processo cópia da GRU emitida no valor de R$ 428,17, sem a comprovação de seu 
pagamento. Verificamos posteriormente o pagamento da GRU, em 10/02/11, pelo Relatório de GRU/Parcelas 
do SIAS - Sistema Integrado de Arrecadação da Susep. 
PCDP 048/2010 - Por meio da CI-CGADM/SECRET 11/11, a CGADM encaminhou cotação que demonstra 
que a opção mais vantajosa foi a utilizada. 
Verificamos as PCDP’s 571/2009, 585/2009, 625/2009, 626/2009 e 071/2010 no SCDP e constatamos que 
foram instruídas com as pesquisas de tarifas, realizadas na ocasião da escolha dos voos. 
Por meio da CI CGADM nº 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM esclareceu que, quanto às PCDP’s 08/10 e 
11/10, permanece a resposta encaminhada na CI CGADM no 52/11, de 18/06/11 no que se refere aos 
documentos. Em complemento as informações prestadas, a CGADM encaminhou o Processo Susep nº 
15414.002318/2008-04 à Audit, com o despacho do fiscal do contrato à época (fls 61), onde o mesmo esclarece 
os motivos pelos quais não foi pedido o reembolso.  
Após ciência da manifestação do fiscal do contrato, a Audit encaminhou o referido processo à CGADM para 
atendimento da recomendação constante do item "ii" do despacho Audit de fl. 55. 
Reanalisamos as PCDP’s que continham apontamentos da Audit/Coaud, conforme descrevemos a seguir: 
- item 1.1 do anexo: verificamos que as PCDP’s 366/09, 668/09 e 22/10-1C continuam sem os comprovantes do 
motivo das viagens, porém, considerando a evolução positiva deste item, na comparação dos trabalhos 
realizados em 2009 (com 35 ocorrências) e a situação atual - exercício 2010 (com apenas três) e, ainda, o nexo 
entre a missão e as atividades dos servidores, avaliamos este apontamento como atendido. 
- item 1.2.3 do anexo: atendido. 
- item 1.2.5 do anexo: atendido. 
- item 1.3 do anexo: não atendido (atendidos somente os apontamentos relativos às PCDP’s 436/09, 599/09, 
531/09 e 634/09). PCDP's 522/09 e 530/09 - atendidas. PCDP 03/09 - Considerando que foi anexada à PCDP 
03/09 documentação, em nosso entendimento, suficiente para comprovar o período de afastamento do servidor, 
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decidimos por dar como atendida em que pese a fragilidade apontada.   PCDP 11/10 - Embora a documentação 
anexada à PCDP comprove a realização do evento (cerimônia para regulamentação da PREVIC), e a 
Administração até a presente data não tenha logrado êxito em obter com o ex-servidor a documentação 
comprobatória do retorno, entendemos que persiste a fragilidade apontada. PCDP's 08/10 - Apesar dos esforços 
da Administração no sentido de obter documentação comprobatória da presença do servidor nos eventos, fomos 
informados na CI 52/2011 que não havia informação nova a acrescentar com relação a essa PCDP, persistindo a 
fragilidade apontada.      
- item 2 do anexo: atendido 
- item 3.4 do anexo: atendido 
- item 4 do anexo: atendido  
'- item 7 do anexo: atendido 
Recomendação reiterada pela CI-AUDIT 006/2011 e pela CI-AUDIT 065/2011, de 17.11.2011. 
Com exceção do item 1.3, (PCDP 08/10 e 11/10) a Recomendação encontra-se atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 01/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 04 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 050/2010, de19/07/2010 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

Reiteramos a Recomendação 08 do Relatório de Auditoria 002/2009, para que 
a Deliberação Susep no 137/2009 seja revisada, de forma a contemplar as 
alterações e revogações estabelecidas pelos normativos em vigor. 
Em função do presente trabalho de auditoria, acrescentamos à recomendação 
descrita acima a necessidade de revisão e de atualização do referido normativo 
interno, em virtude da edição das Portarias MPOG 505/09 e 42/10 e MF 
530/09, 1/10 e 20/10, de forma a observar a conformidade, com a legislação 
em vigor. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI-CGADM 15/11, a CGADM informou que solicitará à CGADM/CORFI para apresentar 
proposta de atualização da Deliberação 137/2009. 
Por meio da CI-CGADM 52/2011, a CGADM informa que a CORFI fará a revisão, alteração e atualização da 
Deliberação, informando como prazo para publicação a data de 31/08/2011. 
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informa que a recomendação foi acatada e a 
Deliberação Susep no 137/2009 estará sendo revisada. Entretanto, devido às ausências simultâneas do titular e 
do substituto, esclarece que o prazo para finalização será março/2012. 
Recomendação reiterada pela CI-AUDIT 006/2011 e pela CI-AUDIT 065/2011, de 17.11.2011. 
Essa recomendação geral também constou no RA 02/2009 (Recomendações 08 e 09). 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 
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Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 01 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

 Recomendamos que, a CGADM tome providências para que as unidades 
responsáveis instruam os autos com justificativas apropriadas para as 
ocorrências observadas nos subitens 2.1.1, 2.1.4 e 2.1.5 do anexo a este 
Relatório, de modo a atender o estabelecido no item 14 da Deliberação Susep 
no 5/96. Quanto ao subitem 2.1.3 do anexo a este Relatório, recomendamos 
que sejam rubricadas as páginas 01, 06 e 54 do processo. 
Recomendamos, ainda, que, a DIRAD oriente, formalmente, as unidades da 
Susep para que os processos sejam devidamente autuados, com obediência à 
seqüência de numeração cronológica, observando-se as instruções contidas na 
Deliberação Susep no 5/96 nos casos de qualquer cancelamento ou alteração 
de numeração dos autos, para garantir a segurança dos atos registrados.  
Após o atendimento a esta recomendação, os autos devidamente instruídos 
deverão ser encaminhados para a Audit para controle e acompanhamento. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
 Subitem 2.1.1 do anexo - por despacho no processo 15414.001028/2009-16 a CGADM/Coser informou que, ao 
verificar as impropriedades apontadas pela Audit, decidiu por não corrigir a numeração das folhas 191 à 234 
aposta sobre corretivo, uma vez que a mesma encontra-se legível, correta e rubricada.  
Verificamos no processo a pertinência da opção pela não renumeração, constando, no referido despacho, a 
justificativa para esta decisão da Coser. Assim, acatamos a justificativa apresentada, uma vez que a 
sobreposição de nova numeração poderia causar confusão no entendimento. 
No mesmo despacho, a CGADM acrescentou que o setor (Coser) foi informado sobre a necessidade de 
observação e cumprimento do disposto na Deliberação Susep 05/1996. 
Subitem 2.1.3 do anexo - por despacho no processo 15414.003035/2009-52 a CGADM/Coser informou que 
foram rubricadas as folhas 01, 06 e 54.  
constatamos no processo a aposição da rubrica nas páginas citadas. 
Subitem 2.1.4 do anexo – por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-
CGADM 30/2011, na qual solicita à CGPLA/Codes que atenda ao solicitado, pela Audit, neste subitem. 
Em16/06/2011, a Coordenadora da CGADM encaminhou despacho para conhecimento da Audit sobre 
despacho da Secretaria da CGPLA no qual a unidade se responsabilizou pela renumeração do processo e 
declarou que não houve violação da integridade do processo pela execução desse procedimento. 
Item 2.1.5 do anexo - Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informou que, após a 
verificação dos processos Susep nos 15414.004254/2009-59 e 15414.002496/2006-65, que constatou que a 
fragilidade permanece e que a falha ocorreu em decorrência da reduzida quantidade de servidores no Setor. 
Entretanto, passará a observar o conteúdo da recomendação da Audit, a fim de evitar novas fragilidades 
processuais. 
Com exceção do subitem 2.1.5 do anexo ao Relatório, a Recomendação encontra-se atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 02 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 DIRAD 
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Descrição da Recomendação 

 Recomendamos, a DIRAD, que proceda à revisão e/ou atualização da 
Deliberação Susep no 05/1996, que aprova os procedimentos para organização 
de processos administrativos no âmbito da Susep. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DIRAD 

Justificativas para o não atendimento  
Esta recomendação foi reiterada e pela CI-AUDIT 065/2011, de 17.11.2011. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 05 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

 Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do Sul e à Regional São 
Paulo que orientem os servidores envolvidos e implementem ações nas futuras 
contratações de bens e serviços para que o projeto básico do serviço ou o 
termo de referência contemple a motivação para a necessidade da contratação, 
bem como todas as estimativas de valores envolvidos, quer de custos, quer de 
receita, necessários para o planejamento das áreas orçamentária e financeira.  
 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-CGADM 27/2011, na qual 
solicita à CGADM/Coser; CGADM/Comap, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e cumprimento 
desta recomendação. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul encaminhou, para ciência da Audit, cópia do 
comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da ADM.RS a 
observação e cumprimento desta recomendação. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 06 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 
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Descrição da Recomendação 

 Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do Sul e à Regional São 
Paulo que orientem os servidores envolvidos e implementem ações em futuras 
contratações de bens e serviços para que, nos casos de contratação direta 
(dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação ou adesão à ata de registro 
de preços), os processos sejam devidamente instruídos com a decisão e a 
motivação da autoridade competente por esse tipo de contratação. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-CGADM 27/2011, na qual 
solicita à CGADM/Coser; CGADM/Comap, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e cumprimento 
desta recomendação. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul encaminhou, para ciência da Audit, cópia do 
comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da ADM.RS a 
observação e cumprimento desta recomendação. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 07 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 DIRAD 

Descrição da Recomendação 

 Recomendamos à DIRAD que proceda à revisão dos normativos da Susep 
para que seja incluída atribuição de competência para decidir sobre 
contratações por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços e aprovação de 
Projeto Básico e Termo de Referência. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DIRAD 

Justificativas para o não atendimento  
Esta recomendação foi reiterada e pela CI-AUDIT 065/2011, de 17.11.2011. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 08 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 
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Descrição da Recomendação 

 Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do Sul e à Regional São 
Paulo que orientem os servidores envolvidos e implementem ações em futuras 
contratações amparadas no inciso V do artigo 24 da Lei no 8.666/93, para que 
sejam mantidas as mesmas condições estabelecidas nas licitações desertas, 
quando da seleção de fornecedor.  
Cópia da documentação gerada no atendimento a esta recomendação deverá 
ser enviada à Audit para controle e acompanhamento.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-CGADM 27/2011, na qual 
solicita à CGADM/Coser; CGADM/Comap, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e cumprimento 
desta recomendação. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul encaminhou, para ciência da Audit, cópia do 
comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da ADM.RS a 
observação e cumprimento desta recomendação. 
Recomendação parcialmente atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 09 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

 Recomendamos à CGADM que, em futuras contratações amparadas no inciso 
X do artigo 24 da Lei no 8.666/93, observe a instrução do correspondente 
processo de forma que fique bem definida a situação de excepcionalidade, a 
característica única do imóvel e a impossibilidade de competição.  
Recomendamos, ainda, em futuras contratações, a comprovação, nos autos, de 
que o preço praticado encontra-se compatível com o de mercado, uma vez que 
o referido inciso estabelece ser dispensável a licitação para a compra ou 
locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a 
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-CGADM 27/2011, na qual 
solicita à CGADM/Coser; CGADM/Comap, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e cumprimento 
desta recomendação. 
Recomendação parcialmente atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 10 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 
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Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

 Recomendamos à CGADM e à CGPLA que, em futuras contratações 
amparadas no inciso XIII do artigo 24 da Lei no 8.666/93, observe a instrução 
nos autos a comprovação do nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a 
natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada a 
compatibilidade com os preços de mercado.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI DIRAD/CGPLA no 104/2011, de 09/12/2011, a Unidade esclarece que encaminhou à todas as 
suas unidades internas a CI CGPLA no 108 /2011, de 09/12/2011, solicitando que, em futuras contratações, 
amparadas no inciso XIII do Artigo no 24 da Lei no 8.666/93, seja observada, na instrução processual, a 
comprovação do nexo efetivo entre o mencionado dispositivo legal, a natureza da instituição e o objeto 
contratado, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado. 
Recomendação parcialmente atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 13 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

 Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do Sul e à Regional São 
Paulo que observem as disposições da Instrução Normativa SLTI 02/2008 na 
elaboração dos Termos de Referências, nas futuras contratações que tenham 
por objeto a prestação de serviços. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-CGADM 27/2011, na qual 
solicita à CGADM/Coser; CGADM/Comap, ERGDF, ERSMG, ERSPA E CGETI a observação e cumprimento 
desta recomendação. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul encaminhou, para ciência da Audit, cópia do 
comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da ADM.RS a 
observação e cumprimento desta recomendação. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 
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Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 15 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 

 Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do Sul e à Regional São 
Paulo que orientem, formalmente, os servidores responsáveis pela elaboração 
dos editais de licitação que, em futuras contratações, os editais contenham o 
prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos e a 
indicação das instruções e normas para os recursos previstos na Lei 8.666/93. 
Recomendamos, também, que, na elaboração de editais dos próximos pregões, 
conste cláusula alertando aos licitantes que, nos casos de propostas em que os 
percentuais de incidência dos encargos sociais estipulados em normativos 
legais não correspondam àqueles apresentados e/ou os valores indicados não 
atinjam os mínimos dos benefícios e/ou auxílios pactuados no mais recente 
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, a empresa declarada 
vencedora que se recusar a corrigir os eventuais erros na planilha de formação 
de preços deverá suportar o ônus do seu erro, continuando obrigada a cumprir 
a legislação e os acordos firmados. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-CGADM 25/2011, na qual 
solicita à CGADM/Comap/Dilic a observação e cumprimento desta recomendação na elaboração dos próximos 
editais. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul encaminhou, para ciência da Audit, cópia do 
comunicado, no qual solicita aos servidores responsáveis por aquisições e contratações da ADM.RS a 
observação e cumprimento desta recomendação. 
Por meio da CI-COASP 202/11, a regional orienta seus servidores, que cientificam esta orientação, quanto à 
observação desta recomendação. 
Por meio da CI-CGADM 52/2011, a CGADM informa que a Coasp enviou a CI 202, conforme relatamos no 
parágrafo acima. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 16 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 
 

Recomendamos à CGADM que, em futuras contratações de serviços de 
telefonia para a Regional Minas Gerais, formalize o termo de contrato. 
 
 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI 35/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-CGADM 26/2011, na qual 
solicita à CGADM/Comap/Dicon a observação e cumprimento desta recomendação. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 18 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 009/2011, de 26/01/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 
 

Considerando a necessidade de garantir a padronização de procedimentos no 
âmbito da Susep, e de permitir o mesmo nível de informações a todos os 
executantes, além de agilizar e facilitar o entendimento dos procedimentos e 
rotinas pelos novos servidores, recomendamos a elaboração de Manual de 
Procedimentos e Rotinas para procedimentos licitatórios e contratações 
diretas, o qual deverá conter o detalhamento das ações em cada fase do 
processo, com a descrição dos atos e documentos necessários à concessão, à 
aplicação de recursos e à prestação de contas.  Na elaboração do referido 
documento, sugerimos que sejam observadas, no que couber, as disposições 
contidas na Deliberação Susep Nº 007, de 05 de julho de 1996, a qual aprova 
as Normas para a Elaboração de Manuais de Procedimentos e Rotinas (MPR). 
Recomendamos também que os Manuais de Procedimentos e Rotinas de 
Procedimento Licitatório contemplem o atendimento ao Princípio da 
Segregação de Funções.  
 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI 35/2011 de 08/02/2011, a CGADM encaminhou, para ciência da Audit, cópia da CI-CGADM 
28/2011 de 28/01/2011, na qual solicita à CGADM/Comap/Coser a apresentação do referido Manual no prazo 
de 180 dias. 
Por meio da CI-ADM.RS 039/2011, a Regional Rio Grande do Sul esclarece que, embora concorde com a 
necessidade de elaboração de Manual de Procedimentos e Rotinas, considera que não cabe à ADM.RS sua 
elaboração, já que a Sede da Susep encontra-se mais equipada para realizar essa tarefa. 
Por meio da CI-CGADM 52/2011, a CGADM esclarece que está realizando levantamento de normas internas 
existentes a fim de elaborar um planejamento visando à revisão alteração e/ou revogação, cujo prazo é o final 
do exercício de 2011. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 01 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 017/2011, de 22/02/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 
 

Recomendamos que a CGADM tome providências para que os autos sejam 
instruídos com a documentação comprobatória da realização do empenho 
prévio das despesas relacionadas aos contratos 01 e 02/2010 (Rio Grande do 
Sul), regularizando as ocorrências observadas no subitem 3.1 do anexo a este 
Relatório, de modo a comprovar o atendimento ao estabelecido no artigo 60 da 
Lei 4.320/1964. 
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Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI CGADM nº 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informa que, em consulta ao sistema de 
processos, foi verificado que o processo no 15414.200368/2009-28 encontra-se em análise na PF-Susep.  Neste 
sentido, tão logo retorne à CGADM, a unidade providenciará a solução para a pendência e encaminhará os 
autos à Audit para ciência. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 04 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 017/2011, de 22/02/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 

Descrição da Recomendação 
 

Recomendamos à CGADM, à Regional Rio Grande do Sul e à Regional São 
Paulo que implementem instrumentos de controle a serem aplicados na 
execução dos contratos firmados pela Susep, conforme estabelece o artigo 34 
da IN SLTI02/2008. Os mecanismos de controle da execução contratual 
devem propiciar a possibilidade de rastrear os serviços efetivamente prestados 
pelas empresas contratadas para fins de atesto e pagamento. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informa que acatou a recomendação, anexando 
cópia da CI CGADM no 89/2011, de 23/12/2011, encaminhada à Coser, SEGER/COATE/DIATE/ADM/RS e 
CGADM/COASP, para  observarem o disposto na recomendação e adotarem os procedimentos para a 
implantação dos mecanismos de controle.  
Esclarece ainda, que já foi implementado um check-list que é preenchido pelos fiscais na ocasião do atesto e 
pagamento das faturas, o que poderá ser verificado por essa Audit, nos processos, em futuras auditorias. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 07 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 017/2011, de 22/02/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGADM 
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Descrição da Recomendação 
 

Considerando a necessidade de garantir a padronização de procedimentos no 
âmbito da Susep, e de permitir o mesmo nível de informações a todos os 
executantes, além de agilizar e facilitar o entendimento dos procedimentos e 
rotinas pelos novos servidores, recomendamos à CGADM a elaboração de 
Manual de Procedimentos e Rotinas para execução dos contratos firmados 
pela Susep, o qual deverá conter o detalhamento das ações em cada fase do 
procedimento. Na elaboração do referido documento, sugerimos que sejam 
observadas, no que couber, as disposições contidas na Deliberação Susep no 
007/1996, a qual aprova as Normas para a Elaboração de Manuais de 
Procedimentos e Rotinas (MPR). 
Recomendamos também que os Manuais de Procedimentos e Rotinas de 
Execução Contratual contemplem o atendimento ao Princípio da Segregação 
de Funções. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGADM 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI CGADM no 85/2011, de 23/12/2011, a CGADM informa que, conforme já respondido na CI 
CGADM no 52/11 (cópia em anexo) permanecem as manifestações da CGADM constantes na referida CI.  
Em síntese, a CGADM esclarece, na CI em referência, que está realizando levantamento de normas internas 
existentes a fim de elaborar um planejamento visando à revisão, alteração e/ou revogação, cujo prazo é o final 
do exercício de 2011. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 05 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 016/2011, de 22/02/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 
 

Recomendamos, a Corpe, que promova as ações necessárias para que todas as 
recomendações detalhadas no tópico “Cumprimento das recomendações 
efetuadas nos últimos trabalhos realizados”, que não foram plenamente 
atendidas pela unidade responsável, sejam prontamente atendidas. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Respostas ao Relatório 03/2009: 
Recomendação 01: Item 7.3, subitem 5A do Anexo – Na CI-CORPE 65/2011, a unidade informou que a dívida 
à servidora foi reconhecida por meio do Processo Susep no 15414.004177/2009-37. O valor foi lançado no 
modulo de exercícios anteriores do SIAPE e o pagamento foi efetivado em folha suplementar do mês de 
fevereiro/2010, anexando à CI copia das fls. 1 e 12 do referido processo e dos dados financeiros da servidora, 
referente ao mês de fevereiro/2010. Verificamos os documentos anexados e constatamos a regularização. 
Recomendação 04: Na CI-CORPE 65/2011, a unidade anexou cópia das fls. 14 e 15 do processo de redução de 
Jornada de trabalho da servidora, com a convalidação do Superintendente e copia da CI/CORPE N° 61/2011, 
com a solicitação ao Superintendente de revisão da Portaria Susep no 2.785/2007. A unidade informou também 
que outra servidora retornou para a Jornada de 40 horas semanais a partir de 1o de Janeiro de 2010. Verificamos 
os documentos anexados e a folha de pagamentos do mês de janeiro/2010 e constatamos a regularização da 
situação das servidoras.A Portaria Susep 3.960, de 24/03/11, revogou a Portaria Susep 2.785. 
Recomendações 05 e 06: Na CI-CORPE 65/2011, a unidade informou que “Dado o tempo decorrido e visto que 
não e recomendável que se substitua folhas de ponto, estamos solicitando a Codes, copia dos certificados de 
treinamento para serem arquivados junto as referidas folhas de ponto. Verificaremos também se houve 
efetivamente substituição nestes períodos e solicitaremos aos interessados que preencham o formulário de 
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solicitação de pagamento de substituição para abertura de processo de pagamento de exercícios anteriores. 
Acrescentamos que um servidor solicitou pagamento de substituição, referente a vários períodos, inclusive do 
período de 14 a 18/5/09, relativo a férias do titular. Esta solicitação foi incluída no processo de exercícios 
anteriores no 15414.001509/2010-65 e também no modulo de exercícios anteriores do SIAPE, sendo que ate o 
momento não houve a liberação do pagamento pelo MP.” 
Recomendações 01 à 06 atendidas, conforme consta no tópico " Monitoramento das recomendações efetuadas 
pela Audit em relatórios de auditorias anteriores", constante do Relatório 004/2011. 
A elaboração de manuais de procedimentos e rotinas para elaboração da folha de pagamento (Recomendação 07 
do RA 03/2009, única pendência para o atendimento à presente recomendação) também constou, como 
recomendação,no RA 04/2011. Sendo assim, de forma a evitar multiplicidade de recomendações similares, a 
Auditoria Interna decidiu que as medidas adotadas pela unidade auditada serão registradas na Recomendação 06 
do RA 04/2011, assim como a avaliação do atendimento a essas recomendações. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 06 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 016/2011, de 22/02/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 
 

Recomendamos a elaboração de manuais de procedimentos e rotinas para a 
utilização da rubricas que compõem os comandos utilizados pela Susep no 
SIAPE para elaboração da folha de pagamento. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI 112/2011, a Corpe informa que tem a previsão de que até o final do exercício atualizará seus 
manuais e encaminhará anualmente a atualização deles para Audit. 
A elaboração de manuais de procedimentos e rotinas para elaboração da folha de pagamento também constou, 
como recomendação, no RA 03/2009 (Recomendação 07) e no RA 04/2011 (Recomendação 06).  Sendo assim, 
de forma a evitar multiplicidade de recomendações similares, a Auditoria Interna decidiu que as medidas 
adotadas pela unidade auditada serão registradas na Recomendação 06 do RA 04/2011, assim como a avaliação 
do atendimento a essas recomendações. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 01/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 01 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 30/11, de 09/06/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 
 

Consistência das informações cadastradas no SISAC e Prazos de envio das 
informações. 
Recomendamos à Corpe que, em futuras admissões de pessoal ou concessões 
de aposentadoria ou pensão, todos os cadastramentos de dados no SISAC e 
envio das informações pertinentes atendam ao prazo de 60 dias após a 
publicação dos atos, estabelecido no artigo 7o da IN – TCU 55/2007. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 
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Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI CGPLA/CORPE no 166, de 7/7/2011, a Corpe informa que cumprirá o prazo máximo de 60 dias 
após a publicação dos atos no D.O.U. para inclusão no SISAC. 
O pleno atendimento a esta recomendação será verificado, pela Audit, por ocasião da realização da ação 02 
prevista no PAINT/2012. 
Recomendação parcialmente atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 01/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 02 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 30/11, de 09/06/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 
 

Estrutura de Pessoal da Unidade Auditada. 
Considerando o aumento de volume de trabalho da Corpe e a possibilidade de 
aposentadoria de servidores dessa Unidade no curto prazo, recomendamos à 
CGPLA e à DIRAD que adotem medidas de modo a alocar profissionais na 
Corpe previamente à concretização das aposentadorias citadas, de maneira a 
antecipar a reposição da força de trabalho, possibilitando o 
aprendizado/capacitação dos novos servidores para realização das rotinas, 
evitando o risco de descontinuidade das atividades operacionais. 
Adicionalmente, recomendamos que a CGADM e a DIRAD adotem 
providências para o mapeamento dos processos da Corpe de forma a 
compreender o fluxo de suas atividades, as informações utilizadas em seus 
processos e seus sistemas informatizados, a fim de dimensionar 
adequadamente a força de trabalho necessária à Corpe para a execução das 
suas atribuições previstas no Regimento Interno. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio CI/CGPLA no 284/2011, de 08/07/2011, a CGPLA manifestou concordância com a recomendação 
feita pela Audit, apresentando informações sobre as providências que estão sendo adotadas no âmbito daquela 
Unidade: 
1) Em razão dos sérios problemas estruturais da Corpe e da falta de condições para demonstrar para a 
Administração da Susep todos os processos e procedimentos realizados naquela Coordenação e, 
consequentemente, fundamentar e indicar  a força de trabalho mínima para a execução de cada urn deles, foi 
criado urn grupo de trabalho, composto por servidores de outras unidades da CGPLA, com os seguintes 
objetivos: a) Mapear os processos atualmente executados e verificar se o seu fluxo está adequado; b) Atualizar 
os manuais de procedimentos; c) Apresentar à DIRAD o quantitativo de pessoal ideal na Corpe. Esclareceu 
ainda que o grupo de trabalho estava realizando a validação dos fluxogramas dos processos mapeados. Tal 
validação estaria sendo feita por meio de entrevistas com a Coordenadora da Corpe, e em seguida,tais 
informações seriam consolidadas em relatório, demonstrando a necessidade de servidores por processos de 
trabalho da Corpe. 
2) A fim de promover a lotação tempestiva de novos servidores na Corpe, a CGPLA solicitou a cessão de dois 
servidores de outras Unidades, no entanto, os pedidos foram negados. Logo em seguida, houve a troca da 
administração da Susep. Após novo contato com atual Administração, a CGPLA foi orientada a aguardar o 
período de transição e as mudanças estruturais a serem implementadas na Susep; 
3) Proposta de alteração no Regimento Interno, incluindo a  criação da Divisão de Pagamentos na Corpe, em 
função da transferência da Divisão de Controles Internos para a Coordenação; e  
4) Transferência provisória das atribuições de fiscalização e gestão do contrato de estagiários para uma 
servidora lotada na CGPLA, tendo por objetivo  desafogar o fluxo de trabalho na Corpe.   
Por meio da CI DIRAD/CGPLA no 104/11, de 09/12/2011, a Unidade complementa as informações prestadas 
anteriormente, esclarecendo que os processos de trabalho internos da Corpe foram mapeados, visando detectar a 
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força de trabalho necessária aquela Coordenação e elaborar os Manuais de Procedimentos. O resultado do 
mapeamento executado foi anexado à CI. 
Por fim, informa que, a demanda por aumento do quadro de servidores da Corpe foi encaminhada à  DIRAD, e 
a Diretora devera agendar reunião com a  CGPLA e  a equipe da Corpe, com a finalidade de buscar soluções 
para o problema. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 01/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 03 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 30/11, de 09/06/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 
 

Estrutura de Controles Internos 
Recomendamos a elaboração de manuais de procedimentos e rotinas para 
admissão de pessoal e concessões de aposentadoria e pensão, de forma 
detalhada e específica para as tarefas operacionais, explicitando os 
mecanismos e procedimentos de controle interno utilizados pela Corpe.  

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI CGPLA/CORPE no 166, de 7/7/2011, a Corpe informa que, conforme respondido na CI CORPE 
no 112/2011, o prazo previsto para conclusão da atualização do Manual de Rotinas será dezembro/2011. 
Por meio da CI DIRAD/CGPLA no 104/11, de 09/12/2011, a Unidade complementa as informações prestadas 
anteriormente, esclarecendo que os Manuais de Procedimentos e Rotinas para Admissão de Pessoal e 
Concessão de Aposentadoria e Pensão deveriam estar formalizados na CGPLA até o dia 30/12/2011. No 
entanto, em virtude da licença da titular da Corpe, e consequente diminuição da força de trabalho da unidade, a 
validação dos mesmos ficará pendente. O objetivo seria não prejudicar a execução de outras tarefas importantes, 
como: elaboração de Folhas de Pagamentos, análise de processos relativos a pessoal e elaboração de Boletins de 
Pessoal. Ainda assim, em Janeiro de 2012, os Manuais serão disponibilizados aos servidores da Corpe e 
enviados à Audit.  Por meio da CI/SUSEP/DIRAD/ CGPLA no 119/11 de 29/12/11 a unidade encaminhou, em 
anexo à CI-CGPLA 112/11, os manuais de rotinas internas para concessão de aposentadoria, para concessão de 
pensão e para admissão de pessoal, porém ainda pendentes de validação pelo titular da Corpe. 
Esta recomendação geral também constou no RA 01/2009 (Recomendações 01 e 02).    
Recomendação parcialmente atendida                                                                   

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 01/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 04 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 30/11, de 09/06/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGPLA/Corpe 

Descrição da Recomendação 
 

Estrutura de Controles Internos 
Recomendamos que, na elaboração dos manuais de procedimentos 
mencionados no item anterior, sejam estabelecidos critérios objetivos e 
uniformes para a apuração da contagem de tempo de serviço, para fins de 
preenchimento do Mapa de Tempo de Serviço e cadastramento no SISAC, em 
observância à legislação vigente, de forma a garantir precisão e uniformidade 
no registro das informações.  
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Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI CGPLA/CORPE no 166, de 7/7/2011, a Corpe informa que, conforme respondido na CI CORPE 
no 112/2011, o prazo previsto para conclusão da atualização do Manual de Rotinas será dezembro/2011. 
Por meio da CI DIRAD/CGPLA no 104/11, de 09/12/2011, a Unidade complementa as informações prestadas 
anteriormente, esclarecendo que os Manuais de Procedimentos e Rotinas para Admissão de Pessoal e 
Concessão de Aposentadoria e Pensão deveriam estar formalizados na CGPLA até o dia 30/12/2011. No 
entanto, em virtude da licença da titular da Corpe, e consequente diminuição da força de trabalho da unidade, a 
validação dos mesmos ficará pendente. O objetivo seria não prejudicar a execução de outras tarefas importantes, 
como: elaboração de Folhas de Pagamentos, análise de processos relativos a pessoal e elaboração de Boletins de 
Pessoal. Ainda assim, em Janeiro de 2012, os Manuais serão disponibilizados aos servidores da Corpe e 
enviados à Audit. Por meio da CI/SUSEP/DIRAD/ CGPLA no 119/11 de 29/12/11 a unidade encaminhou, em 
anexo à CI-CGPLA 112/11, os manuais de rotinas internas para concessão de aposentadoria, para concessão de 
pensão e para admissão de pessoal, porém ainda pendentes de validação pelo titular da Corpe. 
Esta recomendação geral também constou no RA 01/2009 (Recomendações 01 e 02).    
Recomendação parcialmente atendida                                                                   

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 01 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 48/11, de 01/08/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 CGFIS 

Descrição da Recomendação 
 

Conciliação entre a fiscalização realizada no exercício de 2010 e as ações 
planejadas para o período 
Recomendamos que, a CGFIS promova a padronização dos Relatórios 
Gerenciais (Planilhas de Fiscalizações Realizadas) produzidos por suas 
coordenações (COSU1, COSU2 e COESP), de forma a evidenciar a correlação 
entre as fiscalizações realizadas e as ações de fiscalização previstas no 
Planejamento Anual, identificando, inclusive, as inspeções provenientes de 
situações que se apresentaram no decorrer do exercício. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGFIS 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIFIS/CGFIS no 97/11, de 22/12/2011, a CGFIS informa que solicitou ao COINF o 
desenvolvimento de um sistema de gestão das fiscalizações (copia em anexo - DOC 01) e está aguardando 
retorno da área de TI sobre a viabilidade/prioridade de desenvolvimento desse sistema no próximo ano, e que 
durante esse período, tentará adiantar o projeto, realizando reuniões na CGFIS para avaliar os requisitos do 
sistema. 
Informa ainda que,  na falta do sistema informatizado, mantém o acompanhamento das fiscalizações realizadas 
por meio de planilha eletrônica (copia em anexo - DOC 02). 
Por fim, esclarece que, juntamente com a demanda de desenvolvimento do sistema de gestão das fiscalizações, 
foram formuladas outras três demandas de sistema, visando não somente as necessidades e objetivos da CGFIS, 
mas de toda a Susep (cópia em anexo DOC 01, 03, 04, 05). 
A CGFIS demonstrou, por meio da planilha constante do anexo 2, a correlação entre as fiscalizações planejadas 
e executadas no exercício de 2011. No entanto, a Unidade acompanhou o entendimento da Audit, no que se 
refere à necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos de controles existentes. Neste sentido, o pleno 
atendimento a esta recomendação fica condicionado ao desenvolvimento dos sistemas constantes dos anexos 1, 
3, 4 e 5. 
Recomendação parcialmente atendida                                                               
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 02 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 48/11, de 01/08/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 DIFIS/CGFIS 

Descrição da Recomendação 
 

Movimentação dos processos – cumprimento dos prazos legais 
 
Considerando as justificativas apresentadas pela COSU1, COSU2 e COESP 
para o não cumprimento dos prazos legais na tramitação de processos 
administrativos relacionados a atividades de fiscalização e à aplicação de autos 
de infração, recomendamos à CGFIS e à DIFIS que adotem providências para 
mapear os processos de trabalho, na citadas coordenações, de forma a 
conhecer o fluxo de suas atividades, as informações utilizadas em seus 
processos e seus sistemas informatizados, dimensionando adequadamente a 
força de trabalho necessária a cada coordenação para a execução das 
atribuições previstas no Regimento Interno. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DIFIS/CGFIS 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIFIS/CGFIS no 97/11, de 22/12/2011, a CGFIS informa que, devido ao grande número 
de processos que existiam na fiscalização, ficava quase impossível atender ao prazo previsto nos normativos 
vigentes. 
Para sanear o problema, foi efetuado um trabalho para diminuir de forma significativa o número de processos 
nas gerências, dando ênfase aos Processos de Auto de Infração, de Representação e de demandas provenientes 
do Ministério Publico. 
Uma das medidas adotadas pela unidade foi a de gerar planilhas em Excel, no sistema de controles de processo, 
e dar ênfase nos processos mencionados acima. 
Em que pesem os argumentos apresentados, a Unidade não comprovou a correção das ocorrências apontadas 
pela Audit. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 03 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 48/11, de 01/08/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 DIFIS/CGFIS 

Descrição da Recomendação 
 

Conteúdo dos Relatórios Prévios 
Considerando o recebimento intempestivo pela CGFIS das análises de liquidez 
e solvência, das análises dos ativos e das análises das provisões técnicas, 
enviadas pela CGSOA, recomendamos à DIFIS e à DITEC providências no 
sentido de que essas coordenações gerais realizem um Planejamento 
Integrado, de forma a garantir que os referidos Relatórios Técnicos sejam 
disponibilizados anteriormente ao início dos trabalhos de fiscalização pela 
CGFIS. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DIFIS/CGFIS 
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Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIFIS/CGFIS no 97/11, de 22/12/2011, a CGFIS informa que já está em andamento 
reunião entre a CGFIS e a CGSOA, tendo por objetivo a troca de informações e experiências, e a busca de 
soluções conjuntas. A princípio as reuniões serão mensais, mas com possibilidade de períodos mais curtos, caso 
sejam necessárias (copia em anexo - DOC 07). 
Por meio da CI SUSEP/DITEC 22/11, o Diretor Técnico esclarece que foi retomada a rotina de disponibilização 
da CGSOA para a CGFIS, do rating anual de sociedades supervisionadas pelo nível de gravidade de problemas 
relacionados à liquidez, solvência, ativos e provisões, com antecedência para elaboração do Plano Anual de 
Fiscalização da CGFIS. 
Em dezembro de 2011, iniciaram-se as atividades da comissão interna de solvência, da qual participam os 
Coordenadores-Gerais da CGSOA, CGFIS, CGPRO e CGRAT, além de analistas destas áreas, com a finalidade 
de debater, previamente, sobre os trabalhos de fiscalização da CGFIS, casos de empresas selecionadas, conforne 
o rating de gravidade de problemas. 
Por fim, entende que tais medidas venham à dinamizar e consolidar os canais de comunicação entre as áreas, ao 
mesmo tempo em que serão submetidas à avaliação continua da Diretoria Técnica e da Diretoria de Fiscalização 
para certificar o atendimento da meta proposta. 
Os argumentos/comprovantes apresentados, demonstram que as unidades iniciaram os procedimentos para 
integração dos trabalhos de fiscalização prévia. 
Recomendação parcialmente atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 04 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 48/11, de 01/08/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 DIFIS/CGFIS 

Descrição da Recomendação 
 

Conteúdo dos Relatórios de Fiscalização 
Após a finalização das análises, tanto pela COSU1 como pelas unidades da 
Susep que tenham a contribuir tecnicamente com os assuntos tratados, 
recomendamos à CGFIS que encaminhe à Auditoria Interna toda a 
documentação pertinente à conclusão do trabalhos relacionados às ocorrências 
apontadas no Relatório de Fiscalização SUSEP/CGFIS/COSU1 no 44/2010 
(processo 15414.100645/2010-37), especialmente quanto à análise dos 
aspectos não usuais na transação de venda de uma aeronave e da insuficiência 
de capital em torno de R$ 21 milhões, apurada em junho de 2010 na 
Companhia Mutual de Seguros. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DIFIS/CGFIS 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIFIS/CGFIS no 97/11, de 22/12/2011, a CGFIS informa que, foi feita uma nova 
fiscalização na Companhia Mutual, para atualizar as questões apontadas. A fiscalização encontra-se em 
andamento. 
No que diz respeito à venda da aeronave, a proposta da equipe de fiscalização foi no sentido de comunicar os 
fatos ao COAF (cópia em anexo - DOC 09). 
A Unidade apresentou cópia da CI CGFIS/COSU1/DIRJ2 no 11, de 22/12/2011, contendo informações 
atualizadas sobre a fiscalização realizada na Cia. Mutual de Seguros. De acordo com informações prestadas 
pelo equipe de fiscalização, as conclusões dos trabalhos foram submetidas à chefia imediata, para as medidas 
cabíveis. Neste sentido, o pleno atendimento a esta recomendação fica condicionado à adoção das medidas 
propostas pela equipe de fiscalização e o encaminhamento de tais providências à Audit para ciência. 
Recomendação parcialmente atendida. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 05 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 48/11, de 01/08/2011 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

CGFIS/COSU1 

Descrição da Recomendação 
 

Aplicação de penalidades - motivação dos atos 
Recomendamos à COSU1 que, nas aplicações dos autos de infração 
provenientes de itens constantes de Tabela de Deficiências, as irregularidades 
descritas nos autos de infração retratem de forma clara e com fidelidade o 
descrito nas Tabelas de Deficiências, sob pena da prevalência de indícios de 
que houve apenas uma penalização para fatos/irregularidades distintos. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGFIS/COSU1 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIFIS/CGFIS no 97/11, de 22/12/2011, a CGFIS informa que haverá reunião com as 
equipes de fiscalização para acertar este detalhe. 
Recomendação não atendida 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 02/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 06 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 48/11, de 01/08/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

CGFIS 

Descrição da 
Recomendação 
 

Sistema informatizado que atenda às necessidades da CGFIS 
Considerando que a não disponibilidade de  um sistema informatizado 
customizado para as necessidades da CGFIS prejudica a integração dos dados e 
a disponibilização de informações gerenciais, fragilizando o bom desempenho 
das atividades de fiscalização, recomendamos à CGFIS que tome as 
providências necessárias para que essa Coordenação-Geral esteja equipada com 
um sistema informatizado que garanta o acompanhamento/monitoramento do 
fluxo das atividades desenvolvidas pelo setor. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGFIS 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIFIS/CGFIS no 97/11, de 22/12/2011, a CGFIS informa que a CGFIS possui uma 
demanda junto ao CGETI para a elaboração de quatro sistemas informatizados. Entretanto, está aguardando 
retorno da área de TI sobre a viabilidade/prioridade de desenvolvimento desses sistemas no próximo ano, e que 
durante esse período, tentará adiantar o projeto, realizando reuniões na CGFIS para avaliar os requisitos do 
sistema(cópia em anexo - DOC 01, 03, 04, 05). 
A Unidade acompanhou o entendimento da Audit, no que se refere à necessidade de elaboração de sistema 
informatizado customizado para as necessidades da CGFIS, apresentando, por meio dos anexos 1, 3, 4 e 5, as 
demandas para informatização de seus processos.  Neste sentido, o pleno atendimento a esta recomendação fica 
condicionado ao desenvolvimento dos sistemas constantes dos anexos 1, 3, 4 e 5. 
Recomendação parcialmente atendida. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 01 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 56/11, de 04/10/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

CGRAT 

Descrição da 
Recomendação 
 

Cobrança por parte da Fenacor de valores para a concessão de registro de 
corretor de seguro 
Considerando as evidências de cobrança de "taxa de serviço" pela Fenacor na 
colocação dos pedidos dos corretores de seguro, sem que haja previsão no 
Acordo firmado com a Susep, recomendamos à CGRAT que as conclusões da 
Procuradoria Federal, em resposta à consulta formulada, sejam encaminhadas à 
Audit para conhecimento e acompanhamento. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGRAT 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIRAT/CGRAT no 74/11, de 02/12/201, a Unidade informa que, em algumas ocasiões, 
esse fato foi efetivamente observado pela CGRAT, o que motivou a expedição de correspondências à Fenacor, 
com o objetivo de coibir tal prática, a exemplo do Ofício SUSEP/DIRAT/CGRAT/ No 43/10, de 20 de agosto de 
2010; da mensagem eletrônica de 25 de novembro de 2010; e da Carta SUSEP/DIRAT/CGRAT/ No 553/11, de 
06 de outubro de 2011. 
Esclarece ainda, que realizou consulta específica à Procuradoria Federal junto à Susep sobre a possibilidade de 
conflito entre a prática de cobrança de “taxa de serviço” por aquela Federação, na colocação de pedido de 
corretor de seguros, e os termos do Acordo de Cooperação Técnico-Operacional assinado com esta Autarquia. 
A referida consulta foi objeto do processo Susep no 15414.004013/2011-24, ainda sob análise daquela 
Procuradoria. 
Com base nas informações prestadas, o pleno atendimento a essa recomendação fica condicionado ao 
entendimento jurídico, baseado no qual a Unidade auditada adotará ou não as providências necessárias para 
regularização da ocorrência apontada pela Audit. 
Recomendação não atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 02 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 56/11, de 04/10/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

DIRAT/CGRAT 

Descrição da 
Recomendação 
 

Estrutura de controles internos 
Considerando o pronunciamento do auditado sobre a insuficiência de servidores 
para o cumprimento de suas atribuições, recomendamos à CGRAT e à DIRAT 
que seja dimensionada a força de trabalho necessária à CGRAT para a execução 
das atribuições previstas no Regimento Interno, com a urgência que o caso 
requer, considerando, inclusive, a demanda gerada pela mudança de rotina 
promovida pelo Acordo de Cooperação Técnica com a Fenacor 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DIRAT/CGRAT 
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Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIRAT/CGRAT no 74/11, de 02/12/201, a Unidade informa que o assunto está sendo 
objeto de apreciação no âmbito da Diretoria desta Autarquia, com vistas à busca de alternativa viável para a 
solução do problema, o que certamente demandará substanciais alterações nas estruturas física, de 
equipamentos e de pessoal da Divisão de Registro de Corretores - Direc, alterações essas que dependem da 
disponibilidade de dotações orçamentárias e, consequentemente, autorizações ministeriais. 
Com base nas informações prestadas, o atendimento a essa recomendação encontra-se condicionado à decisão 
da Diretoria da Susep sobre uma alternativa viável para a solução do problema. 
Recomendação não atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 03 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 56/11, de 04/10/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

DIRAT/CGRAT 

Descrição da 
Recomendação 
 

Divulgação das alternativas para colocação dos pedidos pelos requerentes 
(corretagem de seguros) 
 
Após a necessária reestruturação da Direc, nos termos da Recomendação 02 
deste Relatório de Auditoria, recomendamos à CGRAT e à Dirat que sejam 
implementadas ações que garantam a ampla divulgação, ao público em geral, da 
possibilidade de recebimento diretamente pela Autarquia de pedidos referentes 
ao registro de corretores de seguro. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
DIRAT/CGRAT 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIRAT/CGRAT no 74/11, de 02/12/201, a Unidade informa que o cumprimento dessa 
recomendação encontra-se condicionada à implementação da “Recomendação 02” do Relatório de Auditoria.  
Recomendação não atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 03/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 04 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 56/11, de 04/10/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

Dirat e Dirad 

Descrição da 
Recomendação 
 

Estrutura de controles internos 
Recomendamos a Dirat e a Dirad que elaborem um Plano de Ação, em conjunto 
com a Fenacor, para a implementação das medidas necessárias à conclusão do 
processo de migração do sistema informatizado, indicando o prazo e o 
responsável (Unidade da Susep / Fenacor) pelo desenvolvimento das ações. 
Após sua conclusão o Plano de Ação deverá ser encaminhado à Audit para 
acompanhamento. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Dirat e Dirad 
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Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIRAT/CGRAT no 74/11, de 02/12/201, a Unidade informa que, logo após a assinatura 
do Acordo de Cooperação Técnico-Operacional, a Susep e a Fenacor deram início às reuniões de trabalho para a 
implementação do processo de migração do sistema informatizado, conforme atas de reuniões anexas. 
Devido à complexidade do assunto, a Diretoria da Susep está analisando e avaliando qual a melhor alternativa 
para a implementação das ações, cabendo ser observado que essa decisão deverá guardar coerência com as 
ações concernentes ao contido na recomendação no 02.  
Recomendação não atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 02 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 71/11, de 12/12/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

CGPLA/Corpe 

Descrição da 
Recomendação 
 

Gratificação de Desempenho - GDASUSEP 
Recomendamos que a Corpe efetue manifestação em ato próprio ratificando a 
decisão da Comissão Gestora da GDSUSEP de  atribuir nota 95 aos servidores 
cedidos. Recomendamos, ainda, que este ato seja validado pelo Conselho 
Diretor, tendo em vista as disposições do artigo 10, VI da Resolução CNSP 
229/2010, uma vez que os esforços para a localização da documentação que 
ampara essa decisão administrativa não lograram êxito até o momento, de forma 
a minimizar os riscos da fragilidade apontada. 
Adicionalmente, recomendamos à Corpe que persista no esforço para a 
localização da referida documentação e encaminhe para conhecimento e registro 
na Audit, de maneira a eliminar a fragilidade apontada. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI/CGPLA/CORPE no 353/11, de 26/12/11, encaminhada pela CI/SUSEP/DIRAD/ CGPLA no 
119/11, a unidade informa que solicitará à SEGER a realização de novas diligências para a localização da ata da 
Comissão Gestora, na qual foi tomada a decisão de atribuir nota 95 aos servidores cedidos. Adicionalmente, 
solicita à CGPLA orientação no que se refere a forma de sanar essa pendência.  
Recomendação não atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 03 

Comunicação Expedida CI – AUDIT 71/11, de 12/12/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

CGPLA/Corpe 

Descrição da 
Recomendação 
 

Substituição/Interino 
Considerando nossa ratificação do entendimento da Corpe, quanto ao 
pagamento de substituição não amparado por portaria de designação e o 
vencimento do prazo para pagamento da GRU emitida pela Corpe, 
recomendamos à Corar que tome as providências necessárias para garantir a 
devolução ao erário do valor pago indevidamente a um servidor, a título de 
substituição, referente ao período de 17 a 26 de janeiro de 2011. Após a 
devolução, encaminhe-se à Audit a documentação comprobatória. 



Relatório de Gestão da Susep – 2011 
 
 

162 
 
 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI SUSEP/DIRAD/CGADM/CORAR no 82/11, de 14/12/2011, a unidade argumenta inicialmente 
que, de acordo com o disposto item IV do art. 32 da Resolução Susep no 229/10, compete à  CORAR emitir e 
controlar o documento de arrecadação da Susep, pertinente a sua área de atuação,  cabendo à coordenação 
emitir as GRU's a partir de solicitação das diversas áreas da Autarquia e, posteriormente, promover a 
conciliação diária dos pagamentos efetuados. 
Esclarece ainda que, mensalmente, informa aos setores solicitantes as guias vencidas no mês anterior e que 
ficaram pendentes de pagamento, para que gerenciem a questão com a pessoa em débito.  
Diante dos fatos apresentados, a unidade contesta a recomendação formulada pela Audit, considerando que não 
é competência da Corar a análise sobre a pertinência de cobranças, entendendo que cada situação deve ser 
avaliada pelo setor solicitante, de acordo com a legislação específica de cada assunto.  
Neste sentido, entende que, dentro do que compete à Corar, está efetivamente realizando a emissão, alterações e 
cancelamentos de guias, bem como a conciliação diária dos pagamentos e o informe aos setores. Por esse 
motivo, solicita a reavaliação da Audit quanto a recomendação em questão. 
Por fim, solicita ter conhecimento do entendimento da Corpe, ratificado por esta Audit, uma vez que em 
momento algum foi demandada a se pronunciar sobre esse assunto. 
Recomendação não atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 04 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 71/11, de 12/12/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

CGPLA/Corpe 

Descrição da 
Recomendação 
 

Publicidade dos atos 
Recomendamos à Corpe que providencie a publicação, em Boletim de Pessoal, 
das concessões de assistência pré-escolar, das concessões de indenização de 
transporte e dos pagamentos a título de substituição que se encontram pendentes 
de publicação, conforme relatado no tópico “Publicidade dos atos” deste 
Relatório de Auditoria. 
Considerando o número de ocorrências relacionadas à falta de publicação em 
Boletim de Pessoal de atos relativos aos servidores da Susep, solicitamos à 
Corpe a definição de prazo para a regularização de todas as publicações em 
Boletim de Pessoal, atualmente pendentes, para o efetivo cumprimento das 
disposições contidas na Lei 4.965, de 5 de maio de 1966, de forma a garantir a 
validade jurídica dos atos praticados. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI/CGPLA/CORPE no 353/11, de 26/12/11, encaminhada pela CI/SUSEP/DIRAD/ CGPLA no 
119/11, a unidade informa que a regularização das publicações foi concluída. Apesar da manifestação da Corpe, 
quanto à regularidade das publicações dos Boletins de Pessoal, não pudemos apurar a regularização das 
publicações dos atos citados no tópico “Publicidade dos atos” do Relatório de Auditoria. 
Recomendação não atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2011 
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Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 05 

Comunicação Expedida  CI – AUDIT 71/11, de 12/12/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

CGPLA/Corpe 

Descrição da 
Recomendação 
 

Cumprimento das recomendações efetuadas nos últimos trabalhos realizados 
Recomendamos à Corpe que promova as ações necessárias para que todas as 
recomendações detalhadas no tópico “Cumprimento das recomendações 
efetuadas nos últimos trabalhos realizados”, que não foram plenamente 
atendidas pela unidade responsável, sejam prontamente atendidas. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI/SUSEP/DIRAD/ CGPLA no 119/11 de 29/12/11 a unidade informa que a conclusão do manual 
de procedimentos e rotinas para a elaboração da folha de pagamento está prevista para final de março/2012. 
Recomendação parcialmente atendida. 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 
de Auditoria 

 Relatório de Auditoria no 04/2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 Recomendação 06 

Comunicação Expedida CI – AUDIT 71/11, de 12/12/2011 

Nome da unidade interna 
da UJ destinatária da 
recomendação 

CGPLA/Corpe 

Descrição da 
Recomendação 
 

Procedimentos e Rotinas 
Considerando a proximidade do prazo previsto, pela Unidade Auditada, para 
conclusão do Manual de Procedimentos e Rotinas para a elaboração da folha de 
pagamento e o conteúdo apresentado à Audit nesse trabalho de auditoria, 
recomendamos à CGPLA e à Corpe a criação de um Plano de Ação, visando um 
melhor monitoramento das ações a serem implementadas para a conclusão do 
referido Manual. 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
CGPLA/Corpe 

Justificativas para o não atendimento  
Por meio da CI/SUSEP/DIRAD/ CGPLA no 119/11 de 29/12/11 a unidade informa que a conclusão do manual 
de procedimentos e rotinas para a elaboração da folha de pagamento está prevista para final de março/2012. 
Recomendação não atendida. 

Fonte: Susep / Quadro A.16.2. da Portaria-TCU no 123/2011 
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17. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
JURISDICIONADA ATESTANDO QUE OS DEMONSTRATIVOS CONT ÁBEIS E 
O DEMONSTRATIVO LEVANTADO POR UNIDADE GESTORA RESPO NSÁVEL 
- UGR REFLETEM A ADEQUADA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FI NANCEIRA 
E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA  

 

17.1. DECLARAÇÃO PLENA 

Ver Anexo II 
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18. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI Nº 4.320/64 

Ver Anexo III 

 

18.1. ANÁLISE CRÍTICA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS D A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA FEDERAL DIRETA 

Não se aplica à Susep. 



Relatório de Gestão da Susep – 2011 
 
 

166 
 
 

19. PARTE B, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010 

 
Não se aplica à Susep 
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20. PARTE B, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N° 108, DE 24/11/2010  

Não se aplica à Susep. 
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21. PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/2010 

Não se aplica à Susep. 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A Susep continuará, no ano de 2012, com o objetivo de estimular e fomentar a 
expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, resseguros, capitalização 
e previdência complementar aberta, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da 
sociedade em geral.  

O significativo crescimento e a diversificação dos mercados supervisionados têm 
dado ensejo a mudanças em termos de produtos, novas instituições e surgimento de canais de 
comercialização diferenciados. Mudanças no perfil de distribuição da venda nacional e a introdução 
de novas tecnologias convergem para novos padrões de produtos massificados e uso de ferramentas 
de comercialização com aplicações inéditas em nosso mercado. Neste contexto, foi encaminhado ao 
Ministério da Fazenda projeto de reestruturação da Autarquia, englobando a constituição de uma 
área encarregada de estimular e desenhar produtos compatíveis com o novo momento, de modo a 
atender às demandas da sociedade. 

Também em 2012, ficará mantida a estratégia de supervisão baseada em risco. O 
plano de fiscalização que está sendo proposto para o exercício continuará a priorizar ações 
destinadas à verificação da solvência das empresas. Essas ações serão determinadas com base em 
informações geradas pela área de Fiscalização, a partir dos trabalhos realizados pela área de 
Monitoramento e Solvência, bem como, pelas outras áreas de atuação da Susep. 

Adicionalmente, direcionaremos alguns trabalhos para a fiscalização de produtos 
comercializados pelo mercado supervisionado, entre os quais, podemos citar os produtos de 
garantia estendida, capitalização e assistência financeira a participantes. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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