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INTRODUÇÃO 

Os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta mantiveram, 

em 2014, a tendência de crescimento observada nos últimos anos. Entre janeiro e novembro de 2014, 

esses mercados contabilizaram R$ 184,1 bilhões em receitas. Trata-se de aumento de 11,3% em 

relação ao mesmo período do exercício anterior, representando cerca de 3,8% do PIB, percentual que 

não considera os recursos captados pelos planos de saúde e a Previdência Complementar Fechada. 

Nesse período, as reservas técnicas totais constituídas somaram, aproximadamente, R$ 552,6 bilhões, 

proporcionando expressiva contribuição para a construção da poupança nacional e para o 

desenvolvimento econômico. 

O mercado supervisionado pela Susep vem passando por profundas transformações. A ascensão de 

expressivas parcelas da população à classe média vem não só ampliando o mercado consumidor como 

levando à necessidade de desenvolvimento de novos produtos, adaptados às expectativas desse 

público. Somam-se a isso as mudanças no perfil demográfico da população, com impactos 

significativos, em especial no setor de previdência complementar. Por outro lado, os avanços 

tecnológicos vêm possibilitando o surgimento de produtos financeiros a cada dia mais complexos e 

sofisticados, com novas formas de comercialização. A realização de grandes obras de infraestrutura 

também impacta profundamente o mercado segurador, trazendo novos desafios para as seguradoras 

e o órgão regulador e fiscalizador da atividade. 

Atenta a essa realidade, a Susep vem aprimorando seus requerimentos regulatórios, acompanhando o 

cenário internacional da supervisão prudencial baseada em riscos, buscando aprimorar o 

funcionamento dos mercados e também preservar os interesses dos segurados/participantes, uma vez 

que, ao se estabelecer requerimentos mais prudenciais para investimentos em ativos, cálculo de 

provisões e aferição de solvência, entre outros, mais garantias se tem de que a finalidade última de 

pagamento de sinistros e benefícios será alcançada. Paralelamente, a Susep vem se estruturando para 

aprimorar sua supervisão de conduta de mercado, buscando fortalecer suas atividades de atendimento 

ao consumidor e aprovação de produtos, esta última por meio do Sistema de Registro Eletrônico de 

Produtos – REP. 

Em suas ações de supervisão direta, houve intensificação da fiscalização in loco e do monitoramento 

da solvência visando ao saneamento do mercado supervisionado.  

O Plano Anual de Supervisão Direta para 2014 foi integralmente cumprido, envolvendo fiscalizações 

ordinárias, especiais, modulares e diligências programadas, sendo realizadas 238 ações de 

fiscalização, incluindo ações planejadas e diligências em resposta a demandas de trabalho internas e 

externas (Ministério Público, Poder Judiciário etc).  

Foi mantida como uma das prioridades o combate aos agentes que funcionam no mercado sem a 

autorização da Autarquia. Este combate se deu por meio de abertura de processo com base em 

denúncias recebidas, processos judiciais de ação civil pública e cooperação com as atividades dos 

Ministérios Públicos e da Polícia Federal. No exercício, foram abertos mais de 80 processos de 

denúncia e lavradas cerca de 50 representações. Em conjunto com a Procuradoria Federal, foram 

ajuizadas dezenas de Ações Civis Públicas, a maioria com decisão favorável à Susep, suspendendo a 

atividade marginal de seguros das empresas denunciadas. 

Outra frente de atuação é o fomento de produtos que têm impacto direto na melhoria da qualidade de 

vida da população, tal como o microsseguro. 

A Susep tem também se empenhado na proteção dos interesses dos consumidores, não apenas em sua 

atuação como regulador e fiscalizador desse mercado, como também contribuindo, através de suas 

ações de educação financeira, para que os consumidores detenham as informações necessárias para 

fazer suas escolhas de consumo de seguros, planos de previdência complementar aberta e títulos de 
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capitalização de forma consciente, sabedores de seus direitos e deveres, sendo capazes de identificar 

quais produtos atendem efetivamente suas necessidades.  

Para manter-se capacitada a responder aos desafios representados por um mercado em constante 

evolução, a Susep está implementando um programa de modernização da Autarquia, buscando a 

adequação da governança, da estrutura e dos procedimentos operacionais ao novo ambiente em que 

atua. 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES 

COMPÕEM O RELATÓRIO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA – UJ 

1.1.1. 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 

Natureza Jurídica: Autarquia CNPJ: 42.354.068/0001-19 

Principal Atividade: Regulamentação e Fiscalização Código CNAE: 8413-2/00 

Telefones/Fax de contato:  (21) 3233-4102 (21) 3233-4105 (21) 3233-4149 

Endereço Eletrônico: seger.rj@susep.gov.br 

Página na Internet: http://www.susep.gov.br 

Endereço Postal: Av. Presidente Vargas, 730 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20071-001  

Normas Relacionadas à 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 

320, de 12 de dezembro de 2014, publicada no DOU de 23 de dezembro de 2014; e demais atos normativos aplicáveis. 

Manuais e Publicações Relacionadas às Atividades da Unidade Jurisdicionada 

Portaria Susep nº 5.520, de 9 de setembro de 2013 (Aprova os pilares estratégicos para o Planejamento Estratégico  da 

Susep, ciclo 2012 a 2015); Portaria Susep nº 6.004, de 28 de agosto de 2014; Deliberação Susep nº 135, de 20 de abril 

de 2009 (Código de Ética Profissional do Servidor da Superintendência de Seguros Privados – Susep).  

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código Siafi Nome 

173039 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ 

173031 REPRESENTAÇÃO DA SUSEP/PA 

173032 REPRESENTAÇÃO DA SUSEP/BA 

173033 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA SUSEP-MG 

173034 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE NO DF 

173035 GERÊNCIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SP 

173036 REPRESENTAÇÃO DA SUSEP/PR 

173037 REPRESENTAÇÃO DA SUSEP/SC 

173038 GERÊNCIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA SUSEP/RS 

173040 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS-PROJETOS 

173041 DEPARTAMENTO REGIONAL DA SUSEP/PE 

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 

173031 17203 

173032 17203 

173033 17203 

173034 17203 

173035 17203 

http://www.susep.gov.br/
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173036 17203 

173037 17203 

173038 17203 

173040 17203 

173041 17203 

Fonte: SIAFI2014 
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1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

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.  

 

1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL  

Figura I – Organograma Funcional da Susep 

 

CONSELHO DIRETOR 

SUPERINTENDENTE 

Gabinente - GABIN Corregedoria - COGER 

Secretaria-Geral - SEGER Procuradoria Federal Junto à Susep 

Diretoria de Administração - 

DIRAD 

Diretoria de Autorizações - 

DIRAT 

Diretoria de Fiscalização - 

DIFIS 

Diretoria Técnica - DITEC 

CGPLA CGADM 

Auditoria Interna - AUDIT 

CGETI CGRAT CGPRO CGFIS CGJUL CGSOA 

 

CGPLA – Coordenação-Geral de Planejamento 

CGADM – Coordenação-Geral de Administração 

CGETI – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 

CGRAT – Coordenação-Geral de Registros e Autorizações 

CGPRO – Coordenação-Geral de Produtos 

CGFIS – Coordenação-Geral de Fiscalização Direta 

CGJUL – Coordenação-Geral de Julgamentos 

CGSOA – Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência 
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Quadro II - Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Conselho Diretor 

Fixar diretrizes e planejar as 

atividades inerentes à 

Autarquia, com vistas ao 

cumprimento da sua atribuição 

legal. 

O Conselho 

Diretor é 

composto pelo 

Superintendente, 

que o preside, e os 

quatro diretores 

da Autarquia. (*) 

  

Superintendente 

Planejar, dirigir, coordenar e 

controlar as atividades da Susep, 

em consonância com a 

legislação e regulamentação 

vigentes, cumprindo e fazendo 

cumprir as deliberações do 

Conselho Diretor.  

Luciano Portal 

Santanna 

Superintendente 

De 10/06/2011 a 

28/02/2014 

Roberto 

Westenberger 

A partir de 

28/03/2014 

Secretaria – Geral - 

Seger 

Coordenar a política de 

comunicação interna e externa, 

inclusive o atendimento ao 

público; participar das ações da 

Susep no âmbito da Enef; 

coordenar o relacionamento da 

Susep com órgãos e organismos 

nacionais e internacionais; e 

coordenar os trabalhos da CPN. 

(**) 

Osiane 

Nascimento 

Arieira 

Chefe da 

Secretaria-Geral 

De 17/04/2013 a 

03/06/2014 

Natalie 

Haanwinckel 

Hurtado 

A partir de 

03/06/2014 

Diretoria de 

Autorizações – Dirat 

Administrar os processos de 

autorização e cadastramento das 

sociedades e entidades 

supervisionadas, bem como dos 

produtos comercializados, e a 

manutenção do controle dos 

respectivos atos societários. 

Nelson Victor Le 

Cocq d'Oliveira 

Diretor de 

Autorizações 

A partir de 

26/08/2011 

Coordenação-Geral 

de Registros e 

Autorizações – 

CGRAT 

Analisar a constituição, a 

transferência de controle 

societário, a reorganização 

societária e o cancelamento da 

autorização para funcionamento 

das entidades supervisionadas, 

mantendo o controle de suas 

alterações estatutárias; analisar e 

atualizar o cadastro de 

resseguradores admitidos e 

eventuais, e os registros de 

corretores de seguros e de 

resseguros. 

Cássio Cabral 

Kelly 

Coordenador-

Geral de 

Registros e 

Autorizações 

A partir de 

19/07/2012 

Coordenação-Geral 

de Produtos – 

CGPRO 

Autorizar produtos e contratos 

comercializados pelos mercados 

supervisionados; desenvolver 

estudos e controles atuariais e 

estatísticas internas e externas e 

propor a alteração e a 

elaboração de normas técnicas 

relativas a produtos. 

Regina Lídia 

Giordano Simões 

Coordenador-

Geral de 

Produtos 

A partir de 

19/06/2012 
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Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Diretoria de 

Fiscalização – Difis 

Fiscalizar as sociedades e 

entidades supervisionadas em 

relação ao cumprimento da 

regulamentação aplicável, assim 

como quanto às práticas de 

governança, gestão e controles 

internos; acompanhar a 

condução dos Regimes 

Especiais; e apresentar ao 

Conselho Diretor os Processos 

Administrativos Sancionadores-

PAS. 

Carlos Roberto 

Amorelli de 

Freitas 

Diretor de 

Fiscalização 

De 29/08/2011 a 

13/05/2014 

Helena Mulim 

Venceslau 

A partir de 

23/05/2014 

Coordenação-Geral 

de Fiscalização 

Direta – CGFIS 

Coordenar e executar as 

atividades de fiscalização direta 

das sociedades e entidades 

supervisionadas e executar as 

atividades relacionadas aos 

regimes especiais. 

Benísio José da 

Silva Filho 

Coordenador-

Geral de 

Fiscalização 

Direta 

A partir de 

08/07/2011 

Coordenação-Geral 

de Julgamentos – 

CGJUL 

Decidir ou encaminhar ao 

Conselho Diretor os Processos 

Administrativos Sancionadores 

– PAS e pedidos de revisão, 

reconsideração e recurso. 

Luis Fernando 

Barroso Pillar Coordenador-

Geral de 

Julgamentos 

De 04/06/2012 a 

16/06/2014 

Alberto Eduardo 

Fernandes Ribeiro 

A partir de 

16/06/2014 

Diretoria Técnica – 

Ditec 

Monitorar as operações e o 

funcionamento das sociedades e 

entidades supervisionadas, por 

meio do acompanhamento de 

indicadores e informações 

financeiras, e a estabilidade 

sistêmica do mercado 

supervisionado, através do 

estabelecimento e da atualização 

de ferramentas de supervisão 

macroprudencial. 

Danilo Cláudio da 

Silva 
Diretor Técnico 

A partir de 

29/08/2011 

Coordenação-Geral 

de Monitoramento de 

Solvência – CGSOA 

Monitorar à distância as 

operações e o funcionamento 

das sociedades e entidades 

supervisionadas em relação à 

solvência, tanto sob o ponto de 

vista individual quanto do grupo 

ou conglomerado a que 

pertençam, considerando a 

política de supervisão baseada 

em riscos, e a estabilidade 

sistêmica e a solvência dos 

mercados supervisionados. 

Elder Vieira 

Salles 

Coordenador-

Geral de 

Monitoramento 

de Solvência 

A partir de 

04/03/2013 

(*) Apesar de não constar isoladamente como área estratégica para o desenvolvimento das atribuições finalísticas da 

Susep, a Diretoria de Administração - Dirad faz parte do Conselho Diretor. Por isso, relacionamos abaixo as titulares do 

cargo de Diretor de Administração e respectivos períodos de atuação: 

- Helena Mulim Venceslau - de 17/08/2011 a 23/05/2014 

- Dilma Costa Rebello - a partir de 24/06/2014 

(**) A partir de 1º de janeiro de 2015, as competências da Secretaria-Geral foram ampliadas, passando a incluir também 

a coordenação e execução do Programa de Educação Financeira da Susep. 
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1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

No exercício de 2013, considerando as diretrizes traçadas no PPA 2012-2015, foi aprovada a revisão 

do Plano Estratégico, ciclo 2012-2015. Nesse plano, foram identificados os macroprocessos 

finalísticos da Susep abaixo relacionados, aprovados por meio da Portaria Susep nº 5.520, de 9 de 

setembro de 2013. 

 Autorização. 

 Fiscalização. 

 Normatização. 

 Relacionamento com a Sociedade. 

A Susep, orientada pelos Planos Plurianual e Estratégico, conduziu os macroprocessos finalísticos 

acima elencados com o objetivo de desempenhar sua missão institucional. O quadro abaixo sintetiza 

os produtos e serviços, principais clientes e subunidades responsáveis pela execução dos 

macroprocessos finalísticos. 

 

Quadro III – Macroprocessos Finalísticos 

Macroprocessos Descrição 
Produtos e 

Serviços 

Principais 

Clientes 

Subunidades 

Responsáveis 

Autorização 

Concessão de autorização às 

sociedades sujeitas à supervisão 

da Susep e aos corretores de 

seguros. Estudos para fomento 

de novos produtos no mercado e 

verificação da conformidade 

com a legislação em vigor e 

adequabilidade técnica dos 

produtos a serem 

comercializados. 

Sociedades e 

corretores 

autorizados. 

Produtos alterados 

e liberados. 

Sociedade e 

mercado sujeito à 

supervisão da 

Susep. 

Dirat 

Fiscalização 

Análise econômico-financeira a 

partir de provisões técnicas, 

ativos, capital, demonstrações 

contábeis, relatórios de 

fiscalização e auditoria. 

Realização de fiscalizações 

diretas nas sociedades 

supervisionadas e aplicar 

instrumentos corretivos, 

sancionadores e regimes 

especiais. 

Supervisão e 

saneamento do 

mercado sujeito à 

supervisão da 

Susep. 

Sociedade e 

mercado sujeito à 

supervisão da 

Susep. 

Difis/Ditec 

Normatização 

Elaboração de normativos a 

serem aprovados pelo Conselho 

Diretor e, dependendo do tema, 

pelo CNSP e pelo CMN. 

Normativos 

elaborados e 

divulgados. 

Sociedade e 

mercado sujeito à 

supervisão da 

Susep. 

Dirat/Ditec/Difis 

Relacionamento 

com a Sociedade 

Promover o relacionamento 

institucional com a sociedade, 

os mercados supervisionados, as 

instituições internacionais e o 

poder público. 

Relacionamento 

institucional 

provido. 

Sociedade e 

mercado sujeito à 

supervisão da 

Susep. 

Seger 

 

O macroprocesso de Autorização foi conduzido segundo as seguintes ações: 

 De janeiro a dezembro de 2014, foram registrados 2.374 novos produtos no Sistema de Registro 

Eletrônico de Produtos - REP (1.212 de seguros, 596 de Previdência complementar aberta e 566 

de capitalização), um aumento de 2,7% em relação a 2013, e migrados 3.097 produtos físicos 

(1.789 de seguros, 1.091 de previdência complementar aberta e 217 de capitalização), totalizando 
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5.471 produtos registrados eletronicamente no período, que podem ser acessados diretamente pelo 

consumidor no sítio eletrônico da Susep. 

 Criação de Laboratório de Produtos, com objetivo de estimular o mercado com a criação de 

normas para produtos que ainda não estão sendo comercializados. Encontram-se em análise e em 

fase de desenvolvimento quatro propostas para novos produtos: Seguro Auto Popular, “Universal 

Life”, VGBL Saúde e Risco de Longevidade para Fundos de Pensão. 

Em relação ao macroprocesso de Fiscalização, observamos as seguintes realizações: 

 Realização de 238 ações de fiscalização, incluindo ações planejadas e diligências em resposta a 

demandas de trabalho internas e externas (Ministério Público, Poder Judiciário etc). 

 Intensificação da fiscalização in loco e do monitoramento da solvência visando ao saneamento do 

mercado supervisionado. Foram decretadas as liquidações extrajudiciais das empresas Federal de 

Seguros S.A., Federal Vida e Previdência S.A e Blazei Participações S.A. e a inclusão das 

empresas Mutual Cia de Seguros e GBOEX – Grêmio Beneficente no regime de direção fiscal. A 

empresa Confiança Cia de Seguros foi incluída no regime de direção fiscal e teve a liquidação 

extrajudicial decretada.  

 Criação do Comitê Permanente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Coibição ao 

Financiamento do Terrorismo nos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência 

Privada Aberta – CPLD, com objetivo propor normas, procedimentos, estudos, novos padrões e 

uso de novas tecnologias. 

Já o macroprocesso de Normatização obteve os seguintes avanços: 

 Instalação da Comissão Permanente de Normas – CPN. Composto pelos Coordenadores-Gerais, 

pelo Chefe da Secretaria-Geral, pelo Chefe de Gabinete, pelo Coordenador da Coordenação de 

Estudos e Normas e pelo Procurador-Chefe, tem por finalidade principal analisar e opinar acerca 

de propostas de normativos da Susep e do CNSP que tenham conteúdo regulatório e 

multidisciplinar, bem como os projetos de lei que versem sobre o mercado supervisionado pela 

Susep. 

 Início do processo de consolidação de atos normativos, com a finalidade de simplificar o 

arcabouço regulatório de Susep. Num primeiro momento, houve a revogação de 14 normas da 

Ditec, em dezembro. Em seguida, serão consolidadas as normas afeitas às demais diretorias da 

Autarquia. 

 Edição de 294 atos de cunho regulatório em 2014, sendo 15 Resoluções CNSP, 25 Circulares, 2 

Instruções, 244 Portarias e 8 Cartas-Circular, com destaque para a exigência de auditoria atuarial 

independente para as empresas supervisionadas, a regulação do Seguro Viagem e o 

estabelecimento dos elementos mínimos a serem observados na emissão de apólices e certificados 

de seguro. 

Na seara do macroprocesso de Relacionamento com a Sociedade, foram envidados os seguintes 

esforços: 

 Entrada em operação do novo Sistema de Atendimento ao Público da Susep, cujo principal 

incremento permite que as reclamações feitas pelo site sejam encaminhadas automaticamente 

para as ouvidorias das empresas reclamadas, proporcionando maior celeridade no atendimento 

aos cidadãos. 

 Atendimento de 26.471 reclamações, com instauração de 877 processos administrativos 

(aproximadamente 3% do total de reclamações), nos casos em que o consumidor teve mantida 

sua insatisfação mesmo após o encaminhamento do caso à ouvidoria da empresa reclamada.  
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 Realização de palestras sobre educação securitária e previdenciária, revisão do Guia de 

Orientação e Defesa do Segurado, com atualização de seu conteúdo, desenvolvimento da ação 

Torcedor Seguro, com informações e teatro em praças públicas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Porto Alegre e São Paulo, na I Semana Nacional de Educação Financeira. 

 Aprovação do Plano de Ação 2015 - Educação Financeira, pelo Conselho Diretor, prevendo a 

criação de  um site de Educação Financeira da Susep, o desenvolvimento de cartilhas a partir do 

Guia de Orientação e Defesa do Segurado, um Programa de Palestras e Seminários, além de 

Programa de Educação Securitária e Previdenciária nas Escolas. 

No exercício de 2013, em cumprimento à ação “Redesenhar os processos de trabalho da Susep” do 

Plano Estratégico 2012-2015, foi estabelecida metodologia para identificar e descrever os processos 

de trabalho da Susep, tendo sido priorizados os processos a serem redesenhados em 2014. Em 7 de 

fevereiro de 2014 foi publicada no Boletim de Pessoal da Susep a Portaria nº 5.714, de 31 de janeiro 

de 2014, constituindo grupo de trabalho com a finalidade de redesenhar o processo “Atendimento ao 

Consumidor”. No entanto, na Reunião de Análise Estratégica realizada em 21 de julho de 2014, a 

Alta Administração decidiu por descontinuar o grupo de trabalho e alterar a ação estratégica de 

redesenho de processos, que passou a ter como objetivo a construção da Cadeia de Valor da Susep. 

A construção da Cadeia de Valor foi iniciada em outubro de 2014, com previsão de conclusão para 

fevereiro de 2015. Essa ferramenta de gestão (com foco no valor público entregue pela Susep para 

seus clientes, parceiros e servidores) redefinirá o conjunto de processos da Autarquia, inclusive os 

macroprocessos finalísticos e de apoio. 
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2. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

2.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

A Susep é administrada por um Conselho Diretor, também denominado Colegiado, composto pelo 

Superintendente, que o preside, e por quatro Diretores. Também integram o Colegiado, sem direito a 

voto, o Chefe da Secretaria-Geral e o Procurador-Chefe. Compete ao Colegiado fixar as políticas 

gerais da Autarquia, com vistas à ordenação das atividades do mercado, cumprir e fazer cumprir as 

deliberações do CNSP e aprovar instruções, circulares e pareceres de orientação em matérias de sua 

competência. O Conselho Diretor foi instituído pelo Decreto nº 7.094, de 23 de dezembro de 2009. 

A governança da Susep é apoiada por diversos comitês interdepartamentais, destacando-se a CPN, o 

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC e a Reunião Interna de Coordenação. 

A CPN analisa as propostas de normativos da Susep e do CNSP de conteúdo regulatório e 

multidisciplinar, avaliando seu impacto regulatório interno e externo à Autarquia, bem como os 

projetos de lei que versem sobre o mercado supervisionado pela Susep, tendo sido criada pela 

Deliberação Susep nº 168, de 29 de outubro de 2014. 

O CTIC, criado pela Deliberação Susep nº 140, de 13 de dezembro de 2010, tem a finalidade de 

alinhar os investimentos em tecnologias da informação e comunicação aos objetivos institucionais da 

Susep, e apoiar a priorização de projetos a serem implantados. 

A Reunião Interna de Coordenação, regulamentada pela Instrução Susep nº 73, de 25 de setembro de 

2014, é realizada uma vez por mês. Contando com a participação do Superintendente, dos Diretores, 

dos Coordenadores-Gerais, do Chefe da Secretaria-Geral, do Chefe de Gabinete e do Procurador-

Chefe, tem por objetivo apoiar as unidades organizacionais na implementação de ações conjuntas.  

A Susep conta também com a Auditoria Interna, que tem por objetivo apurar a regularidade e 

conformidade dos atos e fatos de gestão que regulam e permeiam as atividades técnicas e 

administrativas da Susep, apontando mecanismos de correção para eventuais desvios. Já a 

Corregedoria exerce as atividades de órgão seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo 

Federal, em conformidade com o Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005.  

 

2.2. ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

No organograma da Susep, a Auditoria Interna – Audit encontra-se estruturalmente subordinada ao 

Superintendente, conforme estabelecido no Regimento Interno da Autarquia (Resolução CNSP nº 

320, de 12 de dezembro de 2014), estando sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e prestando apoio aos órgãos e às unidades 

que o integram. 

A estratégia de atuação da Auditoria Interna da Susep é consubstanciada no planejamento de suas 

atividades, na forma consignada no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint, que 

contém a programação dos trabalhos da unidade para um determinado exercício.  

Para a elaboração do Paint, a Audit leva em consideração, entre outros critérios: 

 os planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciados ou executados pela Susep; 

 a legislação aplicável à Autarquia; 

 o grau de risco relacionado a cada objeto auditável; 

 os resultados de trabalhos de auditoria anteriores; 

 as diligências pendentes de atendimento; especialmente aquelas oriundas da Controladoria-

Geral da União – CGU, como órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder 
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Executivo Federal; dos órgãos setoriais do mesmo Sistema; e do Tribunal de Contas da União 

– TCU. 

A atuação da Auditoria Interna é respaldada por suas competências, estabelecidas no Regimento 

Interno, dentre as quais destacam-se: 

 realizar auditorias nos sistemas, processos e rotinas da Susep;  

 propor ao Conselho Diretor a adoção de medidas necessárias ao aperfeiçoamento do 

funcionamento das unidades administrativas da Susep;  

 examinar e emitir parecer sobre a Prestação de Contas Anual da Autarquia e Tomadas de 

Contas Especiais;  

 elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint, bem como o Relatório 

Anual de Atividades de Auditoria Interna – Raint; 

 acompanhar as auditorias dos órgãos externos de controle realizadas na Susep. 

A Audit possui duas coordenações, as quais assessoram o Auditor-Chefe no processo de elaboração, 

acompanhamento e avaliação do Paint e do Raint. A seguir, em descrição sintética, são relacionadas 

algumas das competências específicas das coordenações que integram a estrutura da Audit: 

 Coordenação de Planejamento e Atendimento aos Órgãos Externos de Controle – Copac: 

 desenvolver estudos sobre técnicas de auditoria, controles internos e gestão de riscos; 

 acompanhar os trabalhos de auditoria realizados pelos órgãos externos de controle; 

 monitorar o atendimento, pelos órgãos e unidades da Susep, das recomendações ou 

determinações oriundas dos órgãos externos de controle. 

 Coordenação de Execução de Auditoria – Coaud: 

 planejar, coordenar e executar auditorias; 

 monitorar o atendimento, pelas unidades da Susep, das recomendações formuladas 

pela própria Audit. 

Na execução do Paint/2014, foram realizados trabalhos de auditoria interna que abrangeram as áreas 

de suprimentos de bens e serviços, de recursos humanos, de tecnologia da informação, orçamentária, 

financeira e finalística da Susep. A Audit realizou, ainda, auditoria de avaliação dos indicadores de 

desempenho institucionais utilizados pela Autarquia. Nesse contexto, são relacionados, no quadro a 

seguir, os trabalhos de auditoria executados, referentes ao Paint/2014: 

 

Quadro IV – Trabalhos de Auditoria Referentes ao Paint/2014 

Objeto 
Unidade 

auditada 

Indicadores de desempenho utilizados pela Susep  CGPLA 

Análise e acompanhamento das Notas Técnicas Atuariais de Carteira CGPRO 

Atos de aposentadoria, pensão e admissão CGPLA 

Execução dos convênios, acordos e ajustes firmados CGADM 

Consistência da Folha de pagamento de Pessoal CGPLA 

Regularidade dos procedimentos Licitatórios CGADM 

Sistema de controle interno referente aos processos finalísticos (Macroprocesso 

Fiscalização) 

CGFIS 

CGSOA 

CGJUL 

Planejamento orçamentário e do acompanhamento da execução orçamentária e 

financeira 
CGPLA 

Gestão de Mudanças de TI CGETI 

Gestão de aquisições e contratações de serviços de TI CGETI 

Fonte: SUSEP/AUDIT 
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A atuação da Auditoria Interna da Susep contemplou a execução de todas as ações de auditoria 

planejadas para o exercício de 2014. Dentre essas ações, destaca-se a execução de auditoria de 

avaliação do sistema de controle interno instituído pela Susep para os processos organizacionais 

finalísticos pertencentes ao Macroprocesso Fiscalização. A ação em questão foi incluída no 

Paint/2014 para atender a proposta formulada pela CGU, visando subsidiar os trabalhos de 

acompanhamento permanente da gestão, realizados pelo órgão de controle. 

Nesse contexto, destacam-se os seguintes apontamentos: precariedade na implementação do 

mapeamento dos processos organizacionais que compõem o Macroprocesso Fiscalização; 

fragilidades na instrução dos processos sancionadores originados por autos de infração, na 

identificação e classificação dos riscos relacionados ao Macroprocesso Fiscalização, no critério de 

seleção das empresas fiscalizadas, e no processo de designação dos liquidantes das entidades em 

liquidação extrajudicial. Foi pontuada, ainda, a inexistência de normativo que discipline os pontos 

mínimos obrigatórios a serem observados nas fiscalizações programadas. Em função das ocorrências 

apontadas, a Audit efetuou recomendações que constaram do Relatório de Auditoria Susep/Audit nº 

09, de 1º de setembro de 2014. A verificação quanto ao atendimento a essas recomendações ocorrerá 

no exercício de 2015. 

A atual estrutura organizacional da Auditoria Interna foi estabelecida no âmbito da reestruturação da 

Susep, instituída por meio do Decreto no 7.049, de 23 de dezembro de 2009, e da Resolução CNSP 

nº 208, de 13 de janeiro de 2010 (revogada), que aprovou o Regimento Interno da Autarquia, em 

alinhamento às disposições contidas no referido Decreto. Cabe ressaltar que o Regimento Interno em 

vigor foi aprovado por meio da Resolução CNSP nº 320, de 12 de dezembro de 2014, com entrada 

em vigor em 1º de janeiro de 2015, e que, desde a edição da Resolução CNSP nº 208/2010, não houve 

alteração em relação às competências institucionais da Audit. 

Previamente às mudanças que resultaram em sua estrutura atual, a Audit era composta pelo Auditor-

Chefe (DAS 101.4); e por três Agentes Executivos, para a execução de tarefas de suporte 

especializado. A estrutura então existente concentrava as atividades de auditoria no Auditor-Chefe, o 

que limitava fortemente a quantidade de trabalhos produzidos, e prejudicava o planejamento das 

ações da unidade. 

A partir de sua reestruturação, a Auditoria Interna, classificada como órgão seccional na estrutura 

organizacional da Susep, passou a contar com um cargo de Auditor-Chefe (DAS 101.4) e dois cargos 

de Coordenador (DAS 101.3). A atual estrutura da Audit é composta pelas seguintes unidades: 

 Coordenação de Planejamento e Atendimento aos Órgãos Externos de Controle – Copac, 

responsável pelas ações de planejamento e fortalecimento institucional da Audit e pelo 

relacionamento com os órgãos externos de controle; 

 Coordenação de Execução de Auditoria – Coaud, com competência para execução das ações 

de auditoria nos sistemas, processos e rotinas da Susep. 

Atualmente, a equipe encarregada das atividades desenvolvidas pela auditoria interna é composta por 

seis servidores, sendo um lotado na Audit (Auditor-Chefe); quatro na Coaud (um Coordenador, dois 

Analistas Técnicos e um Agente Executivo); e um na Copac (Coordenador). 

O redesenho da estrutura da Audit gerou impactos positivos, no que tange à elaboração e à execução 

do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint e do Relatório Anual de Atividades de 

Auditoria Interna – Raint. No entanto, em que pesem os ganhos decorrentes da implementação da 

estrutura vigente, cabe ressaltar que o quantitativo atual de servidores ainda limita a execução de 

ações de auditoria a um número avaliado pela Auditoria Interna como abaixo do ideal, considerando 

a quantidade de objetos passíveis de auditoria obrigatória, assim como aqueles classificados por meio 

da Matriz de Risco que integra a estrutura do planejamento anual da Audit. 
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A Susep ainda não possui indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e 

efetividade dos controles internos. Em relação ao desempenho operacional, a Susep possui 

indicadores que integram a sua Avaliação de Desempenho Institucional – ADI, a qual se encontra, 

atualmente, no quarto ciclo avaliativo (dezembro de 2014 a novembro de 2015). 

A Auditoria Interna realizou avaliações desses indicadores, por meio das ações de auditoria 

relacionadas a seguir: 

 Avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela Susep – ação integrante do 

Paint/2013 – Relatório de Auditoria Susep/Audit nº 01/2013; 

 Atendimento às recomendações efetuadas pela Auditoria Interna da Susep no Relatório de 

Auditoria Susep/Audit nº 01/2013, que tratou do objeto “avaliação dos indicadores de 

desempenho utilizados pela Susep” – ação de monitoramento, integrante do Paint/2014 – 

Relatório de Auditoria Susep/Audit nº 11/2014. 

Em função das ocorrências apontadas nessas ações de auditoria, foram efetuadas recomendações que 

constaram dos Relatórios de Auditoria Susep/Audit nº 01/2013 e 11/2014. 

Por ocasião da emissão do Relatório de Auditoria Susep/Audit nº 11/2014, a Auditoria Interna 

concluiu, em síntese, que a evolução da sistemática de avaliação de desempenho institucional da 

Susep era perceptível, a partir da comparação entre os resultados das duas ações de auditoria 

mencionadas neste tópico; considerando, inclusive, o quantitativo de recomendações avaliadas como 

atendidas no período. 

Nesse contexto, a Audit destacou, como elementos indicativos do aprimoramento observado, a 

qualidade da documentação apresentada pela unidade auditada, referente ao processo de criação e 

seleção de indicadores; a alteração percebida do perfil do conjunto de indicadores, considerando as 

dimensões previstas no Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção 

de Indicadores, elaborado pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, no 

âmbito do programa Gespública; e a mudança observada no conjunto de indicadores, em favor da 

medição de atividades finalísticas da instituição. 

A Auditoria Interna salientou, no entanto, a importância de que o processo de aprimoramento tenha 

continuidade, em benefício das condições para a gestão com foco em resultados. Nesse sentido, 

considerando as fragilidades identificadas pela Audit, foram assinalados como exemplos de pontos 

passíveis de aperfeiçoamento a elaboração dos métodos de cálculo dos indicadores e a instrução dos 

processos de avaliação de desempenho. 

A próxima verificação sobre o assunto, inclusive quanto ao monitoramento das recomendações que 

se encontram pendentes de atendimento, ocorrerá no âmbito de ação de auditoria relativa ao objeto 

“avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela Susep”, prevista para o exercício de 2015. 

 

2.3. SISTEMA DE CORREIÇÃO 

O sistema de correição da Susep está a cargo da Corregedoria – Coger, e tem por base normativa o 

Decreto nº 5.480/2005. São competências da Coger exercer as atividades de órgão seccional do 

Sistema de Correição do Poder Executivo Federal; receber e analisar a pertinência de denúncias 

relativas à atuação dos dirigentes e servidores da Susep; instaurar ou propor a instauração, de 

sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apurar responsabilidade dos dirigentes e 

servidores da Susep; instaurar procedimento de sindicância patrimonial por requisição da 

Controladoria Geral da União ou em decorrência de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento 

ilícito; propor, ao Superintendente, quanto a ocupante de cargo de direção, ou das carreiras de 

Analista Técnico e Agente Executivo da Susep, como medida cautelar, o afastamento de servidor que 

possa influir na apuração de irregularidades; e manter relacionamento com órgãos de segurança 
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pública e de controle e fiscalização, visando a integração e atuação conjunta na prevenção e repressão 

a crimes financeiros nos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e 

resseguro, acompanhando a tramitação dos respectivos procedimentos. 

Em 2014, a Coger recebeu e analisou 101 processos, 14 ofícios e 36 CIs, os quais originaram 2 

sindicâncias, além de 64 despachos, 43 CIs, 9 pareceres e 3 ofícios. 

No ano de 2014, foi julgado um processo de Sindicância e a decisão foi pelo arquivamento.  

 

Quadro V – Sistema de Correição da Susep em 2013 

Atuação da Coger em 2013 Quantidade 

Comunicações Internas expedidas 36 

Comunicações Internas recebidas 43 

Despachos expedidos 64 

Ofícios expedidos 03 

Ofícios recebidos 14 

Pareceres expedidos 09 

Processos – entrada/saída 101 

Comissão de Sindicância 02 

Processo Administrativo Disciplinar 00 

Fonte: SUSEP/COGER 

 

2.4. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 

Quadro VI – Avaliação do Sistema de Controles Internos 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe 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 e atividades da competência da UJ.     X 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 

UJ. 
 X    
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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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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 

relacionadas com os objetivos de controle. 
  X   

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 para as unidades internas e pessoas da 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  

Análise crítica e comentários relevantes: 

Para preenchimento do quadro, o Conselho Diretor se reuniu e debateu item por item, chegando-se a um consenso, expresso 

acima. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em 

sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em 

sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

3.1. CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 

A Susep disponibiliza diversos canais de atendimento aos cidadãos, tais como unidades para 

atendimento presencial na Sede e nas Regionais, telefone com discagem direta gratuita (DDG - 0800 

0218484), endereço para correspondência, além de contato por meio do seu sítio na internet 

(www.susep.gov.br) ou por correio eletrônico. 

Apresentamos, a seguir, os dados estatísticos das ações da Coordenação de Atendimento ao Público 

– Coate e suas unidades subordinadas no ano de 2014. 

 Reclamações = 26.471 

 Reclamações enviadas às ouvidorias do mercado = 24.537 

 Procedimentos de Atendimento ao Consumidor – PACs instaurados = 877 

 Pareceres técnicos da Divisão de Cálculos - Dical = 302 

 Informações prestadas pelo Serviço de Informações ao Cidadão – SIC = 2.445 

 Consultas registradas = 795 

 Outros tipos de atendimento = 26.480 

 Total de atendimentos = 56.191 

Em 2014, entrou em produção o novo Sistema de Atendimento ao Público da Susep. O principal 

incremento foi a nova ferramenta do sítio eletrônico, com a qual as reclamações são encaminhadas 

automaticamente para as ouvidorias das empresas reclamadas, proporcionando maior celeridade no 

atendimento aos cidadãos. 

 

3.2. CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

A Carta de Serviços ao Cidadão da Susep foi elaborada por Grupo de Trabalho constituído por meio 

da Portaria Susep nº 4.867, de 24 de setembro de 2012. O documento elaborado pelo Grupo foi 

aprovado pelo Conselho Diretor por intermédio da Deliberação Susep nº 157, de 22 de maio de 2013. 

A Carta de Serviços está disponível para a sociedade no sítio eletrônico da Susep na internet 

(www.susep.gov.br) e é constantemente atualizada de forma a refletir qualquer alteração na forma 

como são prestados os serviços aos cidadãos. 

 

3.3. MECANISMOS DE MEDIÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS E 

CLIENTES 

A Susep ainda não dispõe de mecanismos regulares de medição da satisfação dos cidadãos e dos 

clientes. No segundo semestre de 2011, foram realizadas pesquisas junto aos cidadãos (que utilizaram 

o serviço de DDG ou acessaram o sítio da Susep na internet) e às entidades supervisionadas, para 

avaliar os meios disponibilizados pela Autarquia para sua comunicação com os diversos públicos. Os 

resultados obtidos encontram-se na Seção de Anexos (Anexo I).  

3.4. CAMINHO DE ACESSO NO SÍTIO ELETRÔNICO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE 

ATUAÇÃO DA SUSEP 

O sítio eletrônico da Susep foi desenvolvido buscando-se a facilidade de localização e acesso às 

informações de interesse da sociedade. Menus localizados na parte superior esquerda da tela 

conduzem às diversas seções do sítio eletrônico, e são complementados por atalhos para as 
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informações de maior interesse. Assuntos de especial relevância são destacados em um banner do 

tipo carrossel. 

Os relatórios anuais de prestação de contas elaborados a partir de 2003 estão disponíveis por meio do 

caminho a seguir: na página inicial, no menu da esquerda, clicar em “A Susep” e selecionar 

“Processos de contas anuais” (http://susep.gov.br/menu/a-susep/processos-de-contas-anuais). 

3.5. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS AO CIDADÃO 

A Susep não conta com sistema de avaliação de desempenho na prestação de serviços ao cidadão. Os 

responsáveis pela prestação dos serviços orientam suas equipes quanto à necessidade do respeito aos 

prazos e padrões de qualidade do atendimento e supervisionam a correta prestação dos serviços. A 

manutenção de um bom padrão de qualidade no atendimento, contudo, vem sendo ameaçada pela 

redução do número de servidores da Susep, em função do grande número de aposentarias ocorridas 

ao final de 2014 e previstas para 2015. 

Com relação ao SIC, foram registrados, em 2014, 2.445 pedidos de acesso à informação, respondidos 

em sua totalidade. O tempo médio de resposta foi de 1,44 dias, sendo que em 20 casos (0,82% do 

total de pedidos) foi necessária a prorrogação do prazo de resposta. 

3.6. MEDIDAS ADOTADAS COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 

RELATIVAS À ACESSIBILIDADE 

Por ter sua sede funcionando no prédio do Banco Central do Brasil na cidade do Rio de Janeiro, não 

é possível à Susep realizar as reformas necessárias para oferecer condições adequadas de acesso para 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; entretanto, por iniciativa daquela 

Autarquia, a edificação está sendo adaptada para o cumprimento das normas relativas à 

acessibilidade. 

No atendimento presencial aos cidadãos, é dada preferência a gestantes e lactantes, pessoas 

acompanhadas de crianças de colo, pessoas idosas (acima de 60 anos) e portadores de necessidades 

especiais. 

Especificamente quanto ao atendimento de pessoas com deficiência auditiva, a Susep não conta com 

pessoal capacitado para a comunicação com esse público, tampouco com serviço telefônico adaptado 

a seu atendimento. Nesses casos, o atendimento deverá ser feito por meio do sítio eletrônico da 

Autarquia na internet ou encaminhamento de mensagem eletrônica.  

Em relação ao sítio eletrônico da Susep, este foi projetado para ser acessível e usável, sendo oferecidas 

ferramentas de acessibilidade, com recursos para diminuir e aumentar o tamanho da fonte e também 

para alteração da cor do texto para fundo preto e texto amarelo. 
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4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

Os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta mantiveram, 

em 2014, a tendência de crescimento observada nos últimos anos.  

Entre janeiro e novembro de 2014, esses mercados contabilizaram R$ 184,1 bilhões em receitas. 

Trata-se de aumento de 11,3% em relação ao mesmo período do exercício anterior, representando 

cerca de 3,8% do PIB1, sem considerar os recursos captados pelos planos de saúde, regulados pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e a Previdência Complementar Fechada, regulada 

pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. Nesse período, as reservas 

técnicas totais constituídas somaram, aproximadamente, R$ 552,6 bilhões, proporcionando 

expressiva contribuição para a construção da poupança nacional e para o desenvolvimento 

econômico. 

Atuam nesses mercados 118 sociedades seguradoras, 19 sociedades de capitalização, 24 entidades 

abertas de previdência complementar e mais de 89 mil corretores de seguros. Há, ainda, 120 

resseguradores cadastrados e autorizados a fazer negócios no País, dos quais 16 são locais, 33 são 

admitidos e 71 são eventuais, além de 22 corretoras de resseguro2.  

Ressalta-se o crescimento do mercado de resseguros que, até novembro de 2014, atingiu a cifra de 

R$ 7,2 bilhões em prêmios, o que representa crescimento de 13,6% em relação ao mesmo período de 

2013, demonstrando a continuidade do intenso processo de expansão do setor, influenciado tanto pelo 

desenvolvimento do mercado primário de seguros, como pela execução de grandes obras e projetos 

de infraestrutura em curso no País, que carecem de cobertura de resseguros para sua viabilização. 

O mercado supervisionado pela Susep vem passando por profundas transformações. A ascensão de 

expressivas parcelas da população à classe média vem não só ampliando o mercado consumidor como 

levando à necessidade de desenvolvimento de novos produtos, adaptados às expectativas desse 

público. Soma-se a isso as mudanças no perfil demográfico da população, com impactos 

significativos, em especial, no setor de previdência complementar. Por outro lado, os avanços 

tecnológicos vêm possibilitando o surgimento de produtos financeiros a cada dia mais complexos e 

sofisticados, com novas formas de comercialização. A realização de grandes obras de infraestrutura 

também impactam profundamente o mercado segurador, trazendo novos desafios para as seguradoras 

e o órgão regulador e fiscalizador da atividade. 

Atenta a essa realidade, a Susep vem buscando aprimorar seus requerimentos regulatórios, 

acompanhando o cenário internacional da supervisão prudencial baseada em riscos, que promovem 

maiores garantias tanto para o melhor funcionamento do negócio, seja por meio de investimentos 

com mais liquidez ou por meio do estabelecimento de métricas para dimensionar os riscos inerentes 

à atividade, quanto para a satisfação do segurado/participante com o serviço comprado, uma vez que, 

ao se estabelecer requerimentos mais prudenciais para investimentos em ativos, cálculo de provisões 

e aferição de solvência, entre outros, mais garantias se tem de que a finalidade última de pagamento 

de sinistros e benefícios será alcançada. 

                                                 

 

 
1 Os valores de resseguros não são considerados para o cálculo de participação no PIB, porque não se trata de receitas 

adicionais. 

2 Não estão computados neste número o Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros, 

de Resseguros, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta – IBRACOR, que é uma entidade 

autorreguladora do mercado de corretagem de seguros, resseguros, de capitalização e de previdência complementar aberta, 

autorizado a funcionar em 13/10/2013; e a Agência Brasileira de Garantias e Fianças – ABGF, autorizada a operar em 

11/03/2014 com emissão direta de garantia nos termos do inciso I do caput do artigo 38 da Lei nº 12.712, de 30/08/2012. 
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Outra frente de atuação é o fomento de produtos que têm impacto direto na melhoria da qualidade de 

vida da população, tal como o microsseguro. 

A Susep tem também se empenhado na proteção dos interesses dos consumidores, não apenas em sua 

atuação como regulador e fiscalizador desse mercado, como também contribuindo, através de suas 

ações de educação financeira, para que os consumidores detenham as informações necessárias para 

fazer suas escolhas de consumo de seguros, planos de previdência complementar aberta e títulos de 

capitalização de forma consciente, sabedores de seus direitos e deveres, sendo capazes de identificar 

quais produtos atendem efetivamente suas necessidades.  

Para manter-se capacitada a responder aos desafios representados por um mercado em constante 

evolução, a Susep está implementando um programa de modernização da Autarquia, buscando a 

adequação da governança, da estrutura e dos procedimentos operacionais ao novo ambiente em que 

atua.3 

 

 

                                                 

 

 
3 O Projeto de Modernização da Susep está descrito no item 13.1.1. 
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5. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 

5.1. PLANEJAMENTO DA UNIDADE 

O Planejamento Estratégico representa uma importante ferramenta utilizada para a construção do 

alinhamento estratégico da Susep. Por meio dele, foram definidas as diretrizes e ações da Autarquia 

para o Ciclo 2012 a 2015, utilizando-se uma metodologia simples e objetiva, de fácil execução e 

monitoramento, contando com a participação da superintendência, diretorias, chefia de gabinete, 

secretaria-geral, coordenações-gerais, coordenações, além de servidores da sede e das regionais. 

Visando a um mercado desenvolvido e diversificado de seguros, resseguros, previdência 

complementar aberta, capitalização e corretagem, com equilíbrio econômico preservado, inclusão 

securitária e previdenciária e respeito aos direitos dos consumidores, a Susep norteia suas ações 

segundo o Plano Plurianual 2012-2015 e o Plano Estratégico 2012-2015. 

O Plano Plurianual contemplou a Susep em seu Programa 2039: Gestão da Política Econômica e 

Estabilidade do Sistema com o Objetivo 0895: Desenvolver os mercados de Seguros, Resseguros, 

Previdência Complementar Aberta e Capitalização, protegendo os direitos dos consumidores, por 

meio de regulamentação clara e eficaz, de ações de supervisão e de atendimento e orientação à 

sociedade. 

Para alcançar este objetivo, foram acordadas as seguintes iniciativas: 

 03OM: Fomentar os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar 

aberta, por meio de regulamentação. 

 03ON: Desenvolver e aperfeiçoar produtos destinados à inclusão social e financeira de famílias 

de baixa renda, que enfrentam maiores riscos e encontram mais dificuldades na superação de 

crises, por meio dos microsseguros, desenvolvendo e aperfeiçoando novos produtos, menos 

onerosos (com menores custos administrativos e tributários) e com regras simples e fáceis de 

entender. 

 03OO: Promover a educação securitária e previdenciária e a orientação à sociedade sobre os 

mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta. 

 04FM: Supervisionar os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência 

complementar aberta, com foco na prevenção de riscos e na manutenção da solvência das 

entidades. 

Alinhado ao Plano Plurianual, esta Autarquia, a fim de cumprir a finalidade que lhe foi atribuída, 

aprovou seu Plano Estratégico 2011-2015, com previsão de revisões anuais a partir de 2012. O 

planejamento estratégico possui a função de construir, junto à Alta Administração, os rumos 

desejados para a organização. 

Neste contexto, considerando-se a significativa mudança de diretrizes devido à alteração da Alta 

Administração da Susep, em junho 2012 iniciou-se um intensivo processo de revisão do Planejamento 

Estratégico.  

Em 6 de novembro de 2012, por meio da Portaria Susep nº 4.961, foram aprovados os Pilares 

Estratégicos da Susep para o ciclo de 2012-2015, com a publicação do mapa estratégico, o qual alterou 

os objetivos estratégicos e os macroprocessos de trabalho. 

São pilares estratégicos da Susep: 

 Missão: Regular, supervisionar e fomentar os mercados de seguros, resseguros, previdência 

complementar aberta, capitalização e corretagem, promovendo a inclusão securitária e 

previdenciária, bem como a qualidade no atendimento aos consumidores. 
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 Visão: Mercado desenvolvido e diversificado de seguros, resseguros, previdência 

complementar aberta, capitalização e corretagem, com equilíbrio econômico preservado, 

inclusão securitária e previdenciária, e respeito aos direitos dos consumidores. 

 Valores: Segurança jurídica, eficácia e eficiência, transparência, sustentabilidade, ética, 

consensualidade e orientação ao público e ao mercado.  

Em 9 de setembro de 2013, foi aprovada a revisão completa do Plano Estratégico para o ciclo 2012-

2015, por meio da publicação da Portaria Susep nº 5.520. Esta Portaria estabeleceu nove objetivos 

estratégicos a serem desenvolvidos por meio de 20 ações (iniciativas e projetos) a serem executadas 

no período de 9 de setembro de 2013 a 31 de dezembro de 2015. 

A seguir, são listados os nove objetivos estratégicos da Susep: 

 Aprimorar a supervisão dos mercados supervisionados. 

 Estimular a inclusão securitária e previdenciária, por meio de regulação e diversificação de 

produtos. 

 Atuar na manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos mercados supervisionados, 

buscando mecanismos mais efetivos para a preservação da solvência das entidades. 

 Promover a educação financeira e a orientação aos consumidores. 

 Coibir práticas ilegais. 

 Aprimorar os processos de trabalho, seu gerenciamento e controle. 

 Aperfeiçoar as ações de desenvolvimento e de valorização dos servidores. 

 Prover ferramentas de tecnologia visando à melhoria do desempenho institucional. 

 Melhorar a execução dos recursos orçamentários. 

O Plano Estratégico passou por um intensivo processo de revisão, por meio de Reuniões de Análises 

Estratégicas, considerando as significativas alterações de diretrizes em decorrência de mudanças na 

composição da Alta Administração da Susep, inclusive do seu Superintendente.  

Nessas Reuniões de Análise Estratégica, definiu-se pela manutenção dos objetivos estratégicos para 

o Ciclo 2012-1015, com a redação que se segue: 

 Aprimorar a supervisão dos mercados sujeitos à supervisão da Susep. 

 Estimular a inclusão securitária e previdenciária, por meio da diversificação dos canais de 

acesso e produtos.  

 Atuar na manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos mercados supervisionados, 

buscando mecanismos mais efetivos para a preservação da solvência das entidades. 

 Promover a educação financeira e a orientação aos consumidores. 

 Aprimorar os processos de trabalho, seu gerenciamento e controle. 

 Aperfeiçoar as ações de desenvolvimento e de valorização dos servidores. 

 Prover ferramentas de tecnologia visando à melhoria do desempenho institucional. 

 Melhorar a execução dos recursos orçamentários.  

A Figura II exibe o mapa estratégico vigente, reformulado durante o processo de revisão do 

Planejamento Estratégico, e contém os objetivos para o ciclo 2012-2015: 
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Figura II – Mapa estratégico 

 
 

Pela análise do Mapa Estratégico acima, por meio da leitura dos pilares e objetivos estratégicos, 

verifica-se o alinhamento e a vinculação do Plano Estratégico ao Plano Plurianual. 

Para cada projeto ou iniciativa constante do Plano Estratégico foram elaborados planos de ação 

divididos por exercício (2013 a 2015), seguindo as metas estabelecidas. Tais planos foram planejados 

pelas áreas responsáveis e corresponsáveis, auxiliadas pela CGPLA. 

O Plano Estratégico 2012-2015 possui 20 ações para o exercício de 2014, composta de projetos e 

iniciativas que contemplam os oito objetivos estratégicos.  

O Quadro VII relaciona as ações executadas em 2014: 

 

Quadro VII – Portfólio Estratégico das ações com metas para 2014. 

Objetivo Estratégico Ação 
Unidade 

Responsável 

Aprimorar a supervisão dos mercados 

sujeitos à supervisão da Susep 

Aprimorar o grau de aderência aos princípios básicos 

de seguros emanados pela IAIS, considerando a 

realidade brasileira. 

SUPER/GABIN 

Aprimorar a regulação do seguro obrigatório DPEM DIRAT/CGPRO 

Aperfeiçoar a gestão de normas da Susep SUPER/SEGER 

Elaborar projeto para a criação da Comissão Nacional 

de Seguros, atualização e aprimoramento da legislação 

dos mercados de seguro, resseguro, previdência 

complementar aberta, capitalização e corretagem. 

SUPER/GABIN 

Relacionamento com os organismos internacionais SUPER/SEGER 

Aprimorar a proteção ao consumidor e a supervisão do 

mercado por meio da fiscalização 
DIFIS/CGFIS 

Elaborar proposta de Plano de Ações Governamentais 

para o desenvolvimento da indústria de seguros 
SUPER/SEGER 
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Objetivo Estratégico Ação 
Unidade 

Responsável 

Estimular a inclusão securitária e 

previdenciária, por meio de regulação e 

diversificação de produtos.  

Analisar o impacto do segmento de microsseguros no 

Brasil 
DIRAT/CGPRO 

Regular os canais de distribuição e a comercialização 

de seguros massificados 
DIRAT/CGPRO 

Atuar na manutenção do equilíbrio 

econômico e financeiro dos mercados 

supervisionados, buscando mecanismos 

mais efetivos para a preservação da 

solvência das entidades. 

Aprimorar os mecanismos contábeis, atuariais e de 

supervisão. 
DITEC/CGSOA 

Criar sistema de rating para auxiliar e direcionar as 

ações da Susep 
SUPER/SEGER 

Promover a educação financeira e a 

orientação aos consumidores 

Elaborar programa de educação securitária e 

previdenciária 
SUPER/SEGER 

Aprimorar os processos de trabalho, seu 

gerenciamento e controle. 

Construir a Cadeia de Valor da Susep DIRAD/CGPLA 

Desenvolver e implementar Plano de Comunicação 

Institucional 
SUPER/SEGER 

Implementar o Processo Eletrônico de Documentos da 

Susep 
SUPER/SEGER 

Aperfeiçoar as ações de desenvolvimento 

e de valorização dos servidores. 

Aperfeiçoar o programa de desenvolvimento gerencial DIRAD/CGPLA 

Desenvolver projeto de capacitação em língua 

estrangeira 
DIRAD/CGPLA 

Prover ferramentas de tecnologia visando 

à melhoria do desempenho institucional. 
Manter a Susep com parque de TI moderno e atualizado DIRAD/CGETI 

Melhorar a execução dos recursos 

orçamentários. 

Aprimorar a transparência da elaboração e execução do 

orçamento da Susep 
DIRAD/CGPLA 

Aprimorar o processo de contratações indiretas de bens 

e serviços 
DIRAD/CGADM 

 

O Gráfico I apresenta uma visão geral do cumprimento do portfólio estratégico referente ao exercício 

de 2014. 

 

Gráfico I – Situação de cumprimento do portfólio estratégico de 2014 

 
 

O Gráfico II sintetiza o cumprimento de cada objetivo estratégico em função do cumprimento das 

metas acordadas. 
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Gráfico II – Alcance dos objetivos estratégicos em 2014 

 
 

Neste sentido, o cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2014, cuja evolução é 

mostrada em detalhe na Figura III, reflete o percentual alcançado unicamente para este exercício, por 

meio de produtos intermediários que contribuirão para o alcance de cada ação estratégica até o final 

do exercício de 2015. 

 

Figura III – Evolução da situação das ações estratégicas com metas para 2014 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Aprimorar a supervisão dos mercados sujeitos à 
supervisão da Susep 

1.1. Aprimorar o grau de aderência aos princípios básicos de seguros 
emanados pela IAIS, considerando a realidade brasileira 
  

1.2. Aprimorar a regulação do seguro obrigatório DPEM  
 

1.3. Aperfeiçoar a gestão de normas da Susep  
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1.4. Elaborar projeto para a criação da Comissão Nacional de Seguros 
atualização e aprimoramento da legislação dos mercados de seguro, resseguro, 
previdência complementar aberta, capitalização e corretagem 

Projeto descontinuado. 

1.5. Projeto Seguro Eletrônico 

Não há meta para 2014. 

1.6. Relacionamento com os organismos internacionais 
  

1.7. Aprimorar a proteção ao consumidor e a supervisão do mercado por meio 
da fiscalização 
  

1.8. Elaborar proposta de Plano de Ações Governamentais para 
desenvolvimento da indústria de seguros 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Estimular a inclusão securitária e previdenciária, 
por meio de regulação e diversificação de produtos 

2.1. Analisar o impacto do segmento de microsseguros no Brasil 
  

2.2. Regular os canais de distribuição e a comercialização de seguros 
massificados 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Atuar na manutenção do equilíbrio econômico e 
financeiro dos mercados supervisionados, buscando mecanismos mais efetivos 
para a preservação da solvência das entidades 

3.1. Aprimorar os mecanismos contábeis, atuariais e de supervisão 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Promover a educação financeira  e a orientação aos 
consumidores 

4.1. Elaborar programa de educação securitária e previdenciária 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Aprimorar os processos de trabalho, seu 
gerenciamento e controle 

5.1. Construir a Cadeia de Valor da Susep 
  

5.2. Desenvolver e implementar Plano de Comunicação Institucional 
 

5.3. Implementar o Processo Eletrônico de Documentos na Susep 
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Aperfeiçoar as ações de desenvolvimento e de 
valorização dos servidores 

6.1. Aperfeiçoar o programa de desenvolvimento gerencial 
  

6.2. Desenvolver projeto de capacitação em língua estrangeira 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Prover ferramentas de tecnologia visando à 
melhoria do desempenho institucional 

7.1. Manter a Susep com parque de TI moderno e atualizado 
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Melhorar a execução dos recursos orçamentários  

8.1. Aprimorar a transparência da elaboração e execução do orçamento da 
Susep 
  

8.2. Aprimorar o processo de contratações indiretas de bens e serviços 
  

 

Conforme retratado no Gráfico I e detalhado na Figura III, 47% das ações foram executadas conforme 

previsto para 2014, também 47% estão com a execução atrasada e 6% não tiveram a execução 

definida. 

As principais dificuldades encontradas para o não cumprimento das metas acordadas foram: 

 Fatores externos: dificuldade de aprovação de legislação ligada ao Poder Legislativo e ao CNSP. 

 Comunicação: problemas de comunicação interna; conciliação de agendas para dialogar com o 

mercado supervisionado e outros entes do governo. 

 Processual: necessidade de amplas discussões para definições dos fluxos de trabalho e elaboração 

de normativos. 

 Pessoal: problemas relacionados à limitação de servidores e, consequente, priorização de outras 

atividades. 

Destaca-se que foi iniciado o processo de elaboração do Plano Estratégico 2016-2020 e tais 

dificuldades serão analisadas para a definição de estratégias para identificação e mitigação de riscos 

relativos ao cumprimento do próximo plano estratégico. 
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Em 2014, alinhado ao planejamento estratégico, esta Autarquia iniciou Projeto de Modernização da 

Susep, que busca preparar a Autarquia para os desafios representados pelas crescentes mudanças na 

sociedade brasileira, pelo avanço tecnológico, pela maior complexidade dos produtos e pelo aumento 

das operações transfronteiriças, que vêm alterando consideravelmente o ambiente de atuação da 

Susep. O Projeto de Modernização da Susep está descrito no item 13.1.1. 

 

5.2. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

5.2.1. PROGRAMA TEMÁTICO 

O Programa Temático 2039 – Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro 

Nacional é de responsabilidade do Ministério da Fazenda. 

 

5.2.1.1. Análise Situacional 

Não aplicável. 

 

5.2.2. OBJETIVO 

Quadro VIII – Objetivo Fixado pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Desenvolver os mercados de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização, 

protegendo os direitos dos consumidores, por meio de regulamentação clara e eficaz, de ações de supervisão 

e de atendimento e orientação à sociedade. 

Código  0895 Órgão  25000 - Ministério da Fazenda 

Programa 
Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema 

Financeiro Nacional 
Código  2039 

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a) Prevista 2015 

b) Realizada 

em 2014 

c) Realizada 

até 2014 

d) % 

Realização 

(c/a) 

1 

Desenvolver os Mercados de 

Seguros, Resseguros, 

Previdência Complementar 

Aberta e Capitalização, 

buscando a formação de 

poupança popular e a proteção 

da sociedade contra prejuízos 

financeiros, aumentando em 

30% as reservas desses 

mercados corrigidas pelo IPCA 

ou outro índice que, porventura, 

venha a substituí-lo no período 

2012-2015 

% 30,00   53,30 177,67 

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a) Prevista 2015 

b) Realizada 

em 2014 

c) Realizada 

até 2014 

d) % 

Realização 

(c/a) 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

METAS QUALITATIVAS 

Objetivo não possui metas com esta classificação 
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5.2.2.1. Análise Situacional 

Em 2014, relevantes ações foram implementadas pela Susep visando aprimorar o processo de 

regulação e fiscalização do setor de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar 

aberta. Nos últimos anos, o setor tem apresentado crescimento significativo e constante e com 

perspectivas de manter esse vigor por mais tempo, seja pelo espaço que ainda tem para se desenvolver 

no país, seja pela própria dinâmica da atividade. 

A estimativa do mercado supervisionado aponta para uma receita total do setor, em 2014, próxima 

dos R$ 200 bilhões, o que significa pouco mais de 3,5% do Produto Interno Bruto e ativos totais 

acima de R$ 600 bilhões. Ao final de 2014, estavam autorizados a operar no mercado brasileiro 118 

sociedades seguradoras, 120 resseguradores, 19 sociedades de capitalização, 24 entidades abertas de 

previdência complementar e mais de 89 mil corretores de seguros. Focada na evolução deste 

segmento, a Susep vem trabalhando em várias frentes para colaborar com esse desenvolvimento e 

permitir a consolidação da atividade no âmbito da economia brasileira. 

Entre as iniciativas, destaca-se o Laboratório de Produtos, tendo como objetivo estimular o mercado 

com a criação de normas para produtos que ainda não estão sendo comercializados. Já se encontram 

em análise e em fase de desenvolvimento quatro propostas de normativos que deverão ser colocadas 

em consulta pública e, posteriormente, servirão para o lançamento dos produtos: Seguro Auto 

Popular, “Universal Life”, VGBL Saúde e Risco de Longevidade para Fundos de Pensão. 

Na área de supervisão, foram intensificadas a fiscalização in loco e o monitoramento da solvência 

visando ao saneamento do mercado supervisionado. Foram decretadas as liquidações extrajudiciais 

das empresas Federal de Seguros S.A., Federal Vida e Previdência S.A e Blazei Participações S.A. e 

a inclusão das empresas Mutual Cia de Seguros e GBOEX – Grêmio Beneficente no regime de direção 

fiscal. A empresa Confiança Cia de Seguros foi incluída no regime de direção fiscal e teve a 

liquidação extrajudicial decretada. 

De janeiro a dezembro de 2014, a Susep realizou 238 ações de fiscalização. Os dados revelam um 

crescimento nas ações de fiscalização desde meados de 2011. Naquele ano, foram realizadas 192 

ações; em 2012, 216; em 2013, 226. Ao longo do ano, além das ações planejadas inicialmente, houve 

demandas de trabalho internas e externas (Ministério Público, Poder Judiciário etc) para realização 

de diligências específicas. 

Nas ações preventivas, destaca-se a criação do Comitê Permanente de Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro e Coibição ao Financiamento do Terrorismo nos Mercados de Seguros, Resseguros, 

Capitalização e Previdência Privada Aberta – CPLD, que deu início às suas atividades no dia 14 de 

novembro. O Comitê tem por objetivo propor normas, procedimentos, estudos, novos padrões e o uso 

de novas tecnologias para atender à sua finalidade. 

No âmbito das decisões normativas, a Susep aprovou a exigência às empresas supervisionadas da 

auditoria atuarial independente, que passa a ser feita por auditores contratados e de fora da empresa, 

o que deverá conferir mais transparência, confiabilidade e, consequentemente, mais solidez ao setor. 

A medida tem como objetivo avaliar de forma autônoma e imparcial os principais procedimentos e 

cálculos atuariais efetuados pelas sociedades supervisionadas que afetam a solvência dessas 

companhias. 

O seguro viagem foi outro ato normativo lançado no período que teve como objetivo preencher uma 

lacuna percebida pela Susep em relação aos anseios dos consumidores por esse tipo de produto. As 

despesas médicas, hospitalares e odontológicas passaram a fazer parte das coberturas obrigatórias que 

devem ser oferecidas aos consumidores na contratação desse seguro nas viagens ao exterior. Nas 

viagens nacionais, a cobertura é opcional. 
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A partir de 2011, o CNSP e a Susep editaram uma série de normativos para a regulamentação de 

produtos voltados exclusivamente para a população de baixa renda e para microempreendedores 

individuais, os chamados microsseguros, bem como criou a figura da sociedade seguradora que opera 

exclusivamente com microsseguro, conhecida como microsseguradora. Além desses pontos, destaca-

se a regulamentação de novos canais de distribuição como corretor de microsseguros, 

correspondentes de microsseguros, representantes de seguros e a contratação por meios remotos, os 

quais foram fundamentais para o avanço do produto. Decorrente de tais medidas, o mercado de 

seguros lançou, até o final de 2014, 36 produtos especialmente desenhados para o público de baixa 

renda e, atualmente, conta com 22 seguradoras autorizadas a operar com o produto. Para os próximos 

anos, há perspectiva de que novos planos de microsseguro e operadores sejam incluídos nesse 

segmento, visando atender o público que integra a classe C e D na pirâmide social, a nova classe 

média, atualmente estimada em 100 milhões de pessoas. 

Ainda com foco nos produtos ofertados ao público que integra a nova classe média, observou-se uma 

rápida evolução do seguro de garantia estendida, impulsionada pela expansão do crédito, o que tornou 

as parcerias estabelecidas entre varejistas e seguradoras (além de outros tipos de instituições 

financeiras) um meio cada vez mais significativo e sofisticado para o aumento de receitas. A fim de 

estimular corretamente o crescimento de tal nicho, o CNSP e a Susep editaram normativos para 

regular essas operações, alcançando não apenas os produtos de seguro de Garantia Estendida, mas 

também outros ramos comercializados por esse canal de distribuição. 

No que tange a resseguros, destacam-se dois tópicos de bastante relevância para o mercado de 

resseguros sobre o qual a Susep debruçou-se durante o ano de 2014: i) a formalização dos contratos 

de resseguro e ii) a possibilidade de retrocessão para seguradoras. Ambos serão objeto de 

normatização em 2015. 

A gestão do risco rural é uma das ações que constitui a base da política agrícola brasileira e o seguro 

rural uma das frentes da gestão do risco rural. Ao Governo Federal compete a definição das regras, 

implementando e garantindo o ambiente legal para o seu desenvolvimento e à Susep, a avaliação dos 

produtos de seguro rural ofertados pelo mercado, como instrumento de política agrícola. 

Com o intuito de fomentar a entrada de mais seguradoras no ramo riscos de petróleo, cuja taxa de 

cessão foi próxima a 90% nos últimos 3 anos, em setembro de 2014, foi publicada a Circular Susep 

nº 495/2014, estabelecendo que apenas 40% dos prêmios emitidos e cedidos pelas companhias 

seguradoras no ramo riscos de petróleo deveriam ser considerados para fins de apuração do limite 

definido pelo art. 16 da Resolução CNSP nº 168/2007, qual seja, o limite de cessão global de 50% 

dos prêmios emitidos, para cada ano civil, nas operações de resseguro. 

Em parceria com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, foi publicada 

a Instrução Normativa Conjunta Susep/Previc que trata de portabilidade de planos fechados para 

abertos e vice versa. Com o Banco Central, foi desenvolvida a minuta de Decisão Conjunta 

BCB/Susep – que trata do instituto da transferência de Fundo de Aposentadoria Programada 

Individual – FAPI para aquisição de renda em plano de previdência, em fase final de aprovação. 

A Susep atuou em inúmeros fóruns de discussão multilaterais e grupos de trabalho, como na Câmara 

Temática dos Seguros do Agronegócio e no Comitê Gestor do Seguro Rural e no Subcomitê de 

Inclusão Financeira do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, 

de Seguros, de Previdência e Capitalização – Coremec. 
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A Susep também participa do Subcomitê de Resseguros4 e do Grupo de Trabalho de Inclusão 

Financeira, ambos da Associação Internacional de Supervisores de Seguros (International 

Association of Insurance Supervisors – IAIS). 

A atuação no Subcomitê de Inclusão Financeira da IAIS foi reconhecida, motivo pelo qual a 

Autarquia foi convidada, no final de 2014, a presidir o Grupo de Trabalho da IAIS constituído para 

elaborar artigo sobre Conduta de Mercado, Canais de Distribuição e Direitos do Consumidor em 

Mercados de Seguros Inclusivos (Drafting Group Issues paper on Market Conduct, Distribution and 

Consumer Protection in Inclusive Insurance). 

No âmbito do Subcomitê de Inclusão Financeira do Coremec, a Susep e os demais órgãos integrantes 

do Grupo iniciaram, com o apoio do Sebrae, o desenvolvimento de uma estratégia conjunta de atuação 

junto ao Microempreendedor Individual e às Micro e Pequenas empresas. 

As ações de educação financeira setoriais da Susep incluíram, no ano de 2014, palestras para o público 

em geral sobre temas de interesse da população, decorrente das dúvidas e consultas mais frequentes 

no setor de atendimento ao consumidor. As palestras fizeram parte do evento “Sextas Financeiras”, 

organizado pela Escola de Educação Financeira do Rioprevidência. 

No que se refere ao atendimento à sociedade, no exercício de 2014, a Susep recebeu um total de 

26.471 reclamações. No mesmo período, houve a instauração de 877 processos administrativos, o que 

representa aproximadamente 3% do total de reclamações. O procedimento de atendimento ao 

consumidor da Susep prevê que as reclamações sejam, inicialmente, submetidas a tratamento por 

parte das ouvidorias dos mercados supervisionados num prazo máximo de 15 dias. Apenas no caso 

de ser mantida sua insatisfação, o reclamante retorna à Susep para a instauração formal de processo 

administrativo, a partir do qual a Autarquia apura o cometimento de eventuais irregularidades.  

 

META: Desenvolver os Mercados de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta e 

Capitalização, buscando a formação de poupança popular e a proteção da sociedade contra prejuízos 

financeiros, aumentando em 30% as reservas desses mercados corrigidas pelo IPCA ou outro índice 

que, porventura, venha a substituí-lo no período 2012-2015.  

 

Análise Situacional da Meta: 

O período de aferição da meta se iniciou em 01/01/2012 e termina em 31/12/2015, ou seja, 

compreenderá oito semestres. De 2012 a 2014 (exclusive dez/14), verificou-se um crescimento nas 

provisões técnicas de R$ 337 bilhões para R$ 540 bilhões, o que representa, em termos percentuais, 

corrigida pelo IPCA, uma expansão de 35,29%. Isto significa que eventuais comprometimentos no 

crescimento econômico ou na rentabilidade dos fundos de investimentos não trarão problemas para o 

atendimento da meta de aumento de 30% no valor das provisões entre 2012 e 2015. Os valores 

referentes ao resseguro não foram incluídos para evitar duplicidade, dado que a maior parte desses 

valores é decorrente de repasses das seguradoras nacionais. 

A maior parcela do crescimento das reservas é representada pelas contribuições dos participantes dos 

planos de previdência. Estas contribuições são quase que integralmente adicionadas ao saldo das 

provisões técnicas, tendo em vista a baixa conversão em benefícios ou resgates no atual estágio de 

desenvolvimento dos mercados previdenciários. Outra parcela (menos representativa) do crescimento 

                                                 

 

 
4 Fórum que reúne supervisores de diversas jurisdições para a discussão das melhores práticas de supervisão de resseguros. 



45 

 

refere-se à capitalização atuarial das reservas, ou seja, reflete a taxa de juros contratual e a própria 

rentabilidade dos fundos em que os recursos são aplicados. 

 

Quantidade alcançada: 35,29 % 

Data de Referência: 30/11/2014 

 

5.2.3. AÇÕES 

5.2.3.1. Ações – OFSS 

Quadro IX – Ações de Responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 0181                                                                                        Tipo: Operações Especiais 

Título Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União Código: 0089 Tipo: Operações Especiais 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

54.907.326 62.126.415 62.017.008,13  62.017.008,13 62.017.008,13 0,00 0,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0,00 0,00 0,00     

 

Identificação da Ação 

Código 
00G5                                                                                                    Tipo: Operações 

Especiais 

Título 

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                                            Código: - 

Programa 
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Código: 0901  

Tipo: Operações Especiais 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não          Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 
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Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 383.450 383.450 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0,00 0,00 0,00     

 

Identificação da Ação 

Código 20VH                                                                                        Tipo: Atividade 

Título 
Fiscalização e Regulamentação de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e 

Previdência Complementar Aberta 

Iniciativa 

Assegurar o crescimento e o desenvolvimento dos mercados de seguros, resseguros, 

capitalização e previdência complementar aberta, buscando a sua credibilidade, por meio 

de regulamentação clara e eficaz e de ações de supervisão com foco na prevenção de 

riscos. 

Objetivo 

Desenvolver os mercados de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta e 

Capitalização, protegendo os direitos dos consumidores, por meio de regulamentação 

clara e eficaz, de ações de supervisão e de atendimento e orientação à sociedade                                                   

Código: 0895 

Programa 
Gestão da Política e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional       Código: 2039           

Tipo: Atividade 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não          Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 2.359.325 2.359.325 982.911,26  982.911,26  896.553,14 0,00 86.358,12 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

50.624,22 32.263,56 17.329,40     
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Identificação da Ação 

Código 20TP                                                                                        Tipo: Atividade  

Título Pagamento de Pessoal Ativo da União 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda    Código: 2110                   Tipo: 

Atividade 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não            Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 88.139.338 92.639.338 91.948.570,34 91.948.570,34  91.874.189,52 0,00 74.380,82 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

427.621,00 422.987,91 4.633,09     

 

Identificação da Ação 

Código 2000                                                                                        Tipo: Atividade 

Título Administração da Unidade 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda        Código: 2110                   

Tipo: Atividade 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não            Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

30.620.675 30.620.675 14.535.500,06 14.535.500,06 9.808.388,84 0,00 4.727.111,22 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

5.229.357,34 3.893.757,56 942.904,69     
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Identificação da Ação 

Código 2004                                                                                           Tipo: Atividade 

Título 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 

Dependentes 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda        Código: 2110                   

Tipo: Atividade 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

1.234.500 1.378.000 1.033.107,59  1.033.107,59  1.026.935,69 0,00 6.171,90 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

2.888,32 2.411,64 476,68     

 

Identificação da Ação 

Código 2010                                                                                       Tipo: Atividade 

Título Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda     Código: 2110                   

Tipo: Atividade 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não          Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

83.028,00 83.028,00 64.476,72  64.476,72  64.265,96 0,00 210,76 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

607,74 565,82 41,92     
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Identificação da Ação 

Código 2011                                                                                       Tipo: Atividade 

Título Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda        Código: 2110                   

Tipo: Atividade 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim    (  x  )Não            Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

125.364 155.364  119.131,25 119.131,25 119.131,25 0,00 0,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

4.500,00 0,00 4.500,00     

 

Identificação da Ação 

Código 2012                                                                                        Tipo: Atividade 

Título Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda        Código: 2110                  

Tipo: Atividade 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim    (  x  )Não            Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

2.166.684 1.993.184  1.954.318,02 1.954.318,02 1.946.584,47 0,00 7.733,55 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

3.898,40 3.898,40 0,00     
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Identificação da Ação 

Código 4641                                                                                        Tipo: Atividade 

Título Publicidade de Utilidade Pública 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda        Código: 2110                   

Tipo: Atividade 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim    (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

20.000 20.000 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0,00 0,00 0,00     

 

Identificação da Ação 

Código 0005                                                                                  Tipo: Operações Especiais 

Título Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais      Código: 0901                   

Tipo: Operações Especiais 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim     (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

4.979.867,00 5.019.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0,00 0,00 0,00     
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Identificação da Ação 

Código 09HB                                                                                       Tipo: Operações Especiais 

Título 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda        Código: 2110                   

Tipo: Operações Especiais 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim    (  x  )Não             Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

18.266.621,00 18.766.621,00 18.346.446,64 18.346.446,64 18.346.446,64 0,00 0,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  

Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

4.300,00 4.268,52 31,48     

 

Identificação da Ação 

Código 0461                                                                                   Tipo: Operações Especiais 

Título 
Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, 

Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda        Código: 2110                   

Tipo: Operações Especiais 

Unidade Orçamentária 74201 - Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim    (  x  )Não            Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

5.450.406,00 6.424.000,00 4.372.211,56 4.372.211,56 4.372.211,56 0,00 0,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

184.762,02 177.498,25 0,00     
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Identificação da Ação 

Código 00M1                                                                                   Tipo: Operações Especiais 

Título Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade 

Iniciativa - 

Objetivo -                                                                                              Código: - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda        Código: 2110                   

Tipo: Operações Especiais 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 

Ação Prioritária (    ) Sim     (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

107.679,00 107.679,00 75.437,56  75.437,56 75.437,56 0,00 0,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas  

Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

0,00 0,00 0,00     

 

5.2.3.2. Ações/Subtítulos - OFSS 

As informações constam do subitem 5.2.3.1 

 

5.2.3.3. Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados - OFSS 

As informações constam do subitem 5.2.3.1 

 

5.2.3.4. Ações - Orçamento de Investimento - OI 

A Susep não utiliza o orçamento de investimento, apenas o fiscal e o da seguridade social. 

 

5.2.3.5. Análise Situacional 

Com relação às metas físicas que a Susep executou frente à execução financeira, temos a relatar: 

 

Capacitação 

Foram realizadas 953 participações em evento de capacitação, o que representa 92,52% da meta física 

prevista para o exercício de 2014. Do total de 444 servidores, a Susep capacitou 305 servidores, o 

que corresponde a aproximadamente 69% da força de trabalho.  
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Parte dos recursos de capacitação foi utilizada para a elaboração do Plano Pedagógico dos Gestores 

da Susep, em parceria com a Escola de Administração Fazendária – ESAF, para atender a iniciativa 

do Planejamento estratégico 2012-2015, de “Aperfeiçoar o programa de desenvolvimento gerencial”. 

 

Educação e Orientação 

Em 2014, a Susep realizou palestras sobre Educação Securitária e Previdenciária em variados 

organismos, incluindo palestras em parceria com o Rioprevidência, com intermédio da Escola de 

Educação Financeira – EEF, estando em curso o estabelecimento de um termo de parceria visando à 

promoção de ações e atividades direcionadas à educação financeira de consumidores e potenciais 

consumidores dos mercados supervisionados pela Susep; revisou a edição do Guia de Orientação e 

Defesa do Segurado, com atualização de seu conteúdo; desenvolveu palestra e a ação Torcedor 

Seguro, com informações e teatro em praças públicas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre 

e São Paulo, na I Semana Nacional de Educação Financeira; participou do Comitê Nacional de 

Educação Financeira – Conef e de seus fóruns, assumindo a partir de janeiro de 2015 a presidência 

do Conef e, consequentemente, a coordenação da organização da II Semana Nacional de Educação 

Financeira. 

Para as ações relacionadas à Semana Nacional de Educação Financeira de 2014 que dependeram de 

verba, foi utilizado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado com a Caixa Econômica 

Federal, que previa recursos a serem utilizados em patrocínio de eventos realizados pela Susep.  

Em 2015, além da coordenação do Conef pela Susep no primeiro semestre, há previsão de outras 

ações de educação financeira, conforme Plano de Ação 2015 - Educação Financeira, já aprovado pelo 

Conselho Diretor. Tais ações não serão contempladas pelo TAC da Caixa, que restringe-se a 

patrocínio de eventos e possui valor limitado. 

Diante do exposto, ressaltamos a necessidade de orçamento previsto para educação previdenciária e 

securitária no âmbito da Susep, que passou a contar, devido à importância dada ao tema, com uma 

Divisão de Educação Financeira. 

 

Fiscalização 

A meta física de 200 ações de fiscalização foi superada, ocorrendo 238 ações no exercício de 2014, 

tendo em vista que ao longo do ano, além das ações planejadas inicialmente, recebemos demandas de 

trabalho internas e externas (Ministério Público, Poder Judiciário, etc) para realização de diligências 

específicas. Em 2014, foram atendidas 30 demandas internas ou externas. Essas ações foram 

distribuídas nas ações planejadas nos diversos módulos de trabalho in loco realizados pela área de 

fiscalização da Susep.  

 

Regulamentação 

A meta física para Normas Divulgadas era de 4.556 publicações. Foram realizadas 4.762 publicações 

de normas incluindo Resoluções do CNSP e Circulares e Carta-circulares da Susep. Ressalta-se que 

esta meta é cumulativa. 

 

5.3. INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO 

No período ao qual se refere este relatório de gestão, foram mensurados os indicadores de 

desempenho relativos ao 3º Ciclo (dez/13 a nov/14) da Avaliação de Desempenho Institucional – 

ADI, instituídos por meio da Portaria Susep nº 5.581, de 30 de outubro de 2013.  

Os indicadores e o resultado da avaliação encontram-se no item 5.4. 
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5.4. INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

Nos quadros a seguir, apresentamos os indicadores de desempenho e os resultados obtidos na ADI 

relativa ao 3º Ciclo (dez/13 a nov/14). 

 

Quadro X – Resultado da Avaliação de Desempenho Institucional – Indicadores Globais 

Indicadores globais  

Dimensão 

do 

indicador 

Peso 
Meta 

estabelecida 

Resultado 

final 

dez/13 a 

nov/14 

Percentual 

atingido 

Nota final 

ponderada 

Índice de eficácia do atendimento ao público 

sobre os mercados supervisionados pela 

Susep 

Eficácia 2 90% 97% 100% 200 

Índice anual de empresas fiscalizadas Execução 1,5 40% 53% 100% 150 

Nota da metas globais 100% 

Percentual geral das metas globais (MG) 32% 

 

Quadro XI – Resultado da Avaliação de Desempenho Institucional – Indicadores Intermediários 

Indicadores Intermediários  

Dimensão 

do 

indicador 

Peso 
Meta 

estabelecida 

Resultado 

final  

Percentual 

atingido 

Nota final 

ponderada 

Índice anual de empresas fiscalizadas no 

módulo contábil 
Execução 1,5 20% 36% 100% 150% 

Índice de Processos Administrativos 

Sancionadores analisados 
Eficiência 1,5 

19 

processos/ 

servidor 

26 

processos/ 

servidor 

100% 150% 

Celeridade da análise de produtos que 

necessitam de aprovação prévia à 

comercialização 

Eficiência 1,5 30 dias 28 dias 100% 150% 

Índice de atos analisados Execução 1,5 90% 100,5% 100% 150% 

Índice de tempestividade da análise de 

liquidez de solvência para a fiscalização in 

loco no módulo contábil 

Eficiência 1,5 100% 100% 100% 150% 

Índice de empresas com rating de solvência 

atualizado 
Execução 1,5 100% 100% 100% 150% 

Celeridade de manifestação da Susep nas 

propostas legislativas 
Eficiência 1,5 90 dias 66 dias 100% 150% 

Celeridade da instrução processual do 

Procedimento de Atendimento ao 

Consumidor - PAC 

Eficiência 1,5 90 dias 70 dias 100% 150% 

Índice de cumprimento da Avaliação de 

Desempenho Institucional 
Efetividade 2,5 100% 100% 100% 250% 

Índice de pagamentos consistentes de bens e 

serviços 
Eficácia 2 90% 92% 100% 200% 

Índice de atendimentos em primeiro nível 

realizados dentro dos prazos estipulados 
Eficiência 1,5 80% 90% 100% 150% 

Nota das metas intermediárias  100% 

Percentual geral das metas intermediárias (MI)  48% 

Percentual Institucional Apurado (MI e MG)  80% 

 

O resultado da Avaliação de Desempenho Institucional foi calculado com base no disposto no Anexo 

- Metas Globais e Intermediárias, da Portaria Susep nº 5561 de 10/10/2013. Foram atribuídos até 

oitenta pontos em função dos resultados obtidos na ADI, calculados com a utilização da seguinte 

fórmula: 
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ADI = 32 
∑ pkGk

m
k=1

∑ pk
m
k=1

+  48 
∑ qkIk

n
k=1

∑ qk
n
k=1

 

 

Em que, 

 

m = total de Metas Globais; 

pk = peso da Meta Global “k”; 

Gk = resultado da Meta Global “k”; 

 

n = total de Metas Intermediárias; 

qk = peso da Meta Intermediária “k”; 

Ik = resultado da Meta Intermediária “k”; 

 

Os pesos foram atribuídos aos indicadores de acordo com a dimensão de cada um deles, segundo o 

“Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores”, 

elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme 

Quadro XII: 

 

Quadro XII - Pesos atribuídos aos indicadores conforme dimensão do desempenho 

Dimensão do desempenho Peso Proporção 

Efetividade (e1) 2,5 

60% resultado Eficácia (e2) 2,0 

Eficiência (e3) 1,5 

Execução (e4) 1,5 

40% esforço Excelência (e5) 1,5 

Economicidade (e6) 1 

Total dos pesos 10 100% 

 

Por meio da definição e do monitoramento das referidas metas de desempenho institucional, buscou-

se aferir os resultados obtidos pela Susep relativamente ao período de 01/12/2013 a 30/11/2014. 

Foram utilizados indicadores com o objetivo de aferir a qualidade dos serviços relacionados às 

atividades finalísticas da Susep, levando-se em conta os índices alcançados em exercícios anteriores. 

Os resultados obtidos no ciclo de Avaliação de Desempenho realizado atingiram plenamente o 

esperado. No entanto, esforços continuam sendo desenvolvidos no sentido de definir metas mais 

desafiadoras, buscando-se sempre o aprimoramento dos produtos e serviços entregues pela Autarquia 

à sociedade. 

 

5.5. CUSTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

A Susep ainda não implementou um Sistema de Custos. 
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

6.1. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

6.1.1. PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS 

Quadro XIII – Programação de Despesas 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos da 

Dívida 
3- Outras Despesas Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  166.676.602,00    28.403.827,00  

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 12.219.089,00    365.600,00  

Especiais 
Abertos       

Reabertos       

Extraordinários 
Abertos       

Reabertos       

Créditos Cancelados -152.079,00    -173.500,00  

Outras Operações       

Dotação final 2014 (A) 178.743.612,00    28.595.927,00  

Dotação final 2013(B) 169.229.312,00    26.479.829,00  

Variação (A/B-1)*100 5,60    8,00  

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 

Contingência 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

DOTAÇÃO NICIAL 8.313.428,00  5.450.406,00      

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares   973.594,00      

Especiais 
Abertos         

Reabertos         

Extraordinários 
Abertos         

Reabertos         

Créditos Cancelados         

Outras Operações         

Dotação final 2014 (A) 8.313.428,00  6.424.000,00      

Dotação final 2013(B) 9.925.727,00  4.300.000,00      

Variação (A/B-1)*100 -16 49,4     

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

6.1.1.1. Análise Crítica 

No decorrer do ano de 2014, a Autarquia sofreu alteração no valor das seguintes Ações: 

Grupo 1 - Pessoal e Encargos Sociais: 

09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais: suplemento de 500.000. 

20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União: suplemento de 4.500.000. 

0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis: suplemento de 7.219.089. 

0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios): cancelamento de 

(152.079). 

 

Grupo 3 - Outras Despesas Correntes 

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 

Dependentes (Exames Periódicos): suplemento de R$ 143.500 

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares: suplemento de R$ 30.000. 
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2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares: cancelamento (R$ 

173.500). 

0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios): suplemento de R$ 

192.100. 

 

Grupo 5 - Inversões Financeiras 

0461 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, 

Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização: suplemento de R$ 973.594. 

 

6.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA 

Quadro XIV – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos 

da Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos             

Recebidos             

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 

Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Concedidos             

Recebidos             

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos 

da Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos 173039 173035 2000     395.276,39 

Recebidos             

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 

Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Concedidos 173039  173035 2000 3.985,00     

Recebidos             

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

Quadro XV – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação 

da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos 173039  173037 2000     1.930.203,91 

  173039 170115 2000     35.616,27 

  173039 170009 2000     24.768,00 

  173039 80009 5 852.930,00     

  173039 90033 00G5 13.481,00     

  173039 90033 5 146.672,00     

  173039 90034 00G5 369.969,00     

  173039 90034 5 4.020.286,00     

Recebidos 201002  173039       124.801,00 
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Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação 

da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Concedidos             

Recebidos             

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

6.1.3. REALIZAÇÃO DA DESPESA 

6.1.3.1. Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total 

Quadro XVI – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total 

Unidade Orçamentária: Susep Código UO: 25208 UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 
7.860.201,34 6.534.674,43 7.860.201,34 6.529.870,26 

a)    Convite         

b)    Tomada de Preços         

c)     Concorrência         

d)    Pregão  7.860.201,34 6.534.674,43 7.860.201,34 6.529.870,26 

e)     Concurso         

f)     Consulta         

g)    Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 
        

2.     Contratações Diretas (h+i) 1.693.241,01 4.539.949,05 1.693.241,01 4.533.621,22 

h)     Dispensa 405.589,25 1.511.388,52 405.589,25 1.505.060,69 

i)    Inexigibilidade 1.287.651,76 3.028.560,53 1.287.651,76 3.028.560,53 

3.     Regime de Execução Especial 0,00  0,00  0,00  0,00  

j)      Suprimento de Fundos         

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 177.207.574,76 166.206.475,87 177.207.574,76 164.623.937,07 

k)      Pagamento em Folha (*) 176.754.406,41 165.822.561,88 176.754.406,41 164.240.023,08 

l)    Diárias 453.168,35 383.913,99 458.168,35 383.913,99 

5.     Outros (**) 8.814.680,12 4.103.397,42 8.814.680,12 4.103.397,42 

6.     Total (1+2+3+4+5) 195.575.797,23 181.384.496,77 195.575.797,23 179.790.825,97 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

(*) Pagamento em folha, excluídos os benefícios, que estão contemplados no item 5, conforme Orientação Técnica da 

Subsecretaria de Contabilidade Pública - Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

(**) Não se aplica: incluídos R$ 4.372.211,56 referentes a empréstimos às massas liquidandas. 

 

6.1.3.2. Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados 

Diretamente pela UJ 

 

Não se aplica. 
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6.1.3.3. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total 

Quadro XVII – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de 

Pessoal 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

11  90.745.795,34 90.112.143,70  90.745795,34  90.112.143,70 - - 90.745.795,34 90.111.344,25 

01 47.673.916,66 42.979.988,58 47.673.916,66 42.979.988,58 - - 47.673916,66 42.052.478,24 

13 18.548.072,63 18.441.115,48 18.548.072,63 18.436.815,48 - 4.300,00 18.548.072,63 17.782.586,47 

Demais 

elementos do 
grupo 

15.344.270,79 14.406.479,91 15.344.270,79 13.978.858,91 74.380,82 427.621,00 15.344.270,79 13.978.858,91 

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 

                

39  5.662.500,90 5.345.325,69 3.525.754,69 4.055.545,46 2.136.746,21 1.289.780,23 3.525.754,69 4.045.876,66 

37  3.707.292,31 3.419.021,31 3.237.175,87 2.983.026,80 470.116,44 435.994,51 3.237.175,87 2.983.023,80 

46  1.920.553,86 2.116.660,31 1.920.553,86 2.116.660,31 - - 1.920.553,86 2.116.660,31 

Demais 
elementos do 

grupo 

4.163.618,94 3.889.228,37 3.863.390,08 3.687.389,03 300.228,86 201.839,34 3.863.390,08 3.687.389,03 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

52  2.185.576,44 640.362,29 994.030,94 97.619,16 1.191.545,50 542.743,13 994.030,94 97.619,16 

39 1.184.251,80 1.832.991,82 616.799,34 690.948,32 567.452,46 1.142.043,50 616.799,34 690.948,32 

52 2.185.576,44 640.362,29 206.900,00 97.619,16 172.523,17 542.743,13 206.900,00 97.619,16 

Demais 

elementos do 

grupo 

13.290,16 7.667,50 13.290,16 - - 7.667,50 13.290,16 - 

5. Inversões 

Financeiras 
                

66 4.372.211,56 4.172.460,27 4.372.211,56 3.987.698,25 - 184.698,25 4.372.211,56 3.987.698,25 

2º elemento de 

despesa 
                

3º elemento de 

despesa 
                

Demais 
elementos do 

grupo 

                

6. Amortização 

da Dívida 
                

1º elemento de 

despesa  
        

2º elemento de 

despesa 
                

3º elemento de 

despesa 
                

Demais 

elementos do 
grupo 
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6.1.3.4. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores executados 

Diretamente pela UJ 

Não se aplica. 

 

6.1.3.5. Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

Quadro XVIII – Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 0,00  0,00  0,00  0,00  

a)    Convite         

b)    Tomada de Preços         

c)     Concorrência         

d)    Pregão          

e)     Concurso         

f)     Consulta         

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas         

2.     Contratações Diretas (h+i) 0,00  0,00  0,00  0,00  

h)     Dispensa         

i)    Inexigibilidade         

3.     Regime de Execução Especial 0,00  0,00  0,00  0,00  

j)      Suprimento de Fundos         

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 0,00  0,00  0,00  0,00  

k)      Pagamento em Folha         

l)    Diárias         

5.     Outros 129.399,00    129.399,00    

6.     Total (1+2+3+4+5) 129.399,00    129.399,00  0,00  

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

6.1.3.6. Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

Quadro XIX – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 

processados 
Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Nome 1º elemento de despesa                  

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                 

41  129.724,00  -  129.399,00   325,00    129.399,00 - 

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 
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DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 

Processados 
Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

 

6.1.3.7. Análise crítica da realização da despesa 

Não houve necessidade de análise crítica. 

 

6.2. DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

Quadro XX – Despesas com Publicidade 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 

Institucional - - - 

Legal 
Fundo de Imprensa Nacional/Empresa 

Brasil de Comunicação S.A. 
397.435,26 291.226,89 

Mercadológica - - - 

Utilidade pública 4641 – Publicidade de Utilidade Pública 0,00 0,00 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA e CGADM 

 
Obs.: 1)Valores pagos no exercício de 2014, referente a restos a pagar inscritos em 2013 – R$ 102.465,65 

 2)Valores pagos no exercício de 2014, referente à reconhecimento de dívida – R$ 56.383,54. 
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6.3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 

RECURSOS 

Quadro XXI - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

21211.11.00, 21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 e 

21219.22.00 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - 

Susep 

Linha Detalhe 

UG 
Credor 

(CNPJ/CPF) 

Saldo 

Final em 

31/12/2013 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo 

Final em 

31/12/2014 

173034/173035/173036/173038/173039 - - - - - 

Razões e Justificativas: 

No exercício de 2013 não houve registro contábil nas contas: 2.1.2.1.1.04.00, 21211.11.00, 21212.11.00, 21213.11.00, 

21215.22.00, 2.1.2.1.9.08.11, 21219.22.00 e 2.2.2.4.3.00.00, que representam o reconhecimento de passivos por 

insuficiência de créditos ou recursos. 

Fonte: SIAFI 

 

6.3.1. ANÁLISE CRÍTICA 

Não houve necessidade de análise crítica. 

 

6.4. MOVIMENTAÇÃO E SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

Quadro XXII – Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2014 

2013 R$ 5.859.539,22 R$ 4.533.589,77  R$ 924.959,33  R$ 400.990,12 

2012 R$ 615.748,66 R$ 4.061,89 R$ 611.686,77  R$ 0,00 

Restos a Pagar Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2014 

2013 R$ 3.667.474,74 R$ 0,00 R$ 3.667.474,74 R$ 0,00 

2012 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

6.4.1. ANÁLISE CRÍTICA 

Não foram observados impactos existentes na gestão financeira da UJ no exercício de referência 

decorrentes do pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. 

Existem seis empenhos emitidos em 2012 ainda inscritos em restos a pagar não processados que não 

passaram pela fase de liquidação da despesa até 01/01/2014. A possibilidade de suas anulações já está 

sendo verificada. 
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Não existem registros vigentes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal – Siafi de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2014 sem que sua 

vigência tenha sido prorrogada. 

 

6.5. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

6.5.1. RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA VIGENTES NO EXERCÍCIO 

Quadro XXIII – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de 

Referência 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CNPJ: 42.354.068/0001-19 UG/GESTÃO:173039/17203 

Informações sobre as Transferências  

Modali-

dade 

Nº do 

instru-

mento 

Beneficiá-

rio 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global 

Contra-

partida 

No 

Exercício 

Acumulad

o até o 

Exercício Início Fim 

 3 
CR Susep 

001/2014 
170115 13.069,12 13.069,12 13.069,12 13.069,12 21/03/2014 21/03/2015 4 

 3 
CR Susep 

002/2014 
170115 43.458,00 32.905,83 32.905,83 32.905,83 25/04/2014 24/04/2015 1 

3  
CR Susep 

003/2014 
170009 27.766,90 24.768,00 24.768,00 24.768,00 01/07/2014 30/07/2014 1 

LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -     Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: SIAFI 

 

6.5.2. QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E VALORES 

REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

Quadro XXIV – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Três Últimos Exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CNPJ: 42.354.068/0001-19 

UG/GESTÃO: 173039/17203 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em 

R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Contrato de Repasse 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de Cooperação 3 1  1  70.742,95 0,00 0,00 

Termo de 

Compromisso 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Totais 3 1  1  70.742,95 0,00 0,00 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM - SIAFI 
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6.5.3. INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVÊNIOS E CONTRATOS 

DE REPASSE 

Quadro XXV – Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UJ na 

Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse 

Unidade Concedente 

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CNPJ: 42.354.068/0001-19 UG/GESTÃO: 173039/17203 

Exercício 

da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos 

de Repasse 

Termo de 

Cooperação 

2014 

Contas Prestadas 
Quantidade - - 1 

Montante Repassado - - 13.069,12 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade - - 2 

Montante Repassado - - 57.673,83 

2013 

Contas Prestadas 
Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Anteriores 

a 2012 
Contas NÃO Prestadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 
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6.5.4. INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E DE 

CONTRATOS DE REPASSE 

Quadro XXVI – Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de 

Repasse 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: 

CNPJ: UG/GESTÃO: 

Exercício 

da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 

Contratos 

de Repasse 

Termo de 

Cooperação 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas - -    

Com Prazo de 

Análise ainda 

não Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada - - 1  

Quantidade Reprovada - - 0  

Quantidade de TCE - - 0  

Montante Repassado (R$) - - 13.069,12  

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade - - 1  

Montante Repassado (R$) - - 32.905,83  

Com Prazo de 

Análise 

Vencido 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada - - - 

Quantidade Reprovada - - - 

Quantidade de TCE - - - 

Montante Repassado (R$) - - - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado (R$) - - - 

2013 

Quantidade de contas prestadas - - - 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada - - - 

Quantidade Reprovada - - - 

Quantidade de TCE - - - 

Montante repassado - - - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade - - - 

Montante repassado (R$) - - - 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas - - - 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada - - - 

Quantidade Reprovada - - - 

Quantidade de TCE - - - 

Montante Repassado - - - 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado  - - - 

Exercício 

Anterior a 

2012 

Contas NÃO 

Analisadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado 
- - - 

Fonte: Siafi 
 

6.5.5. ANÁLISE CRÍTICA 

 Não houve transferências na situação de prestação de contas inadimplentes. 

 Os termos de cooperação, e respectivas transferências, começaram a ser adotados pela Susep no 

exercício de 2014. Antes, as movimentações de crédito eram realizadas por meio das notas de 

movimentação de crédito normais, sem o registro de transferência no Siafi. 

 As prestações de contas foram realizadas dentro dos prazos regulamentares. 
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 Todas as transferências foram resultado da assinatura de termos de cooperação com a Esaf, com 

o objetivo de capacitar os servidores da Susep em várias áreas afetas ao bom desenvolvimento dos 

trabalhos da Autarquia. 

 

6.6. SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Não foram realizadas despesas com suprimento de fundos ou com cartão de crédito corporativo no 

exercício de 2014. 

 

6.7. RENÚNCIAS SOB A GESTÃO DA UJ 

Não ocorreram renúncias tributárias no exercício de 2014. 
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

7.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE 

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

7.1.1.1. Lotação 

Quadro XXVII – Força de Trabalho da UJ 

Tipologias dos Cargos 

Lotação 
Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício 

(*) 

Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 832 426 6 39 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 832 426 6 39 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 832 406 1 34 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 15 2 4 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 5 3 1 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 18 6 7 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 832 444 12 46 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
 

(*) No campo referente a servidores de carreira vinculada ao órgão, foram consideradas as aposentadorias e vacâncias 

para posse em outro cargo inacumulável ocorridas em 2014. 

 

7.1.1.2. Distribuição por lotação efetiva 

Quadro XXVIII – Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 137 290 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 137 290 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 120 287 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 15 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 3 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 15 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 139 305 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
 



68 

 

7.1.1.3. Estrutura de Cargos e de Funções 

Quadro XXIX – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 120 118 33 33 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 120 118 33 33 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 120 89 22 22 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 6 2 3 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 5 3 1 

1.2.4.    Sem Vínculo 0 18 6 7 

1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas 4 4 1 1 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 4 4 1 1 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  124 122 34 34 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
 

Análise Crítica 

 

A força de trabalho da Susep é composta por aproximadamente 13% de servidores com mais de 56 

anos. No ano de 2014, ocorreram 27 aposentadorias. Para os próximos anos, estão previstas 60 

aposentadorias, computando-se os servidores que já recebem o abono permanência (29) e aqueles que 

completarão o tempo de serviço, reduzindo o efetivo da Susep a apenas 384 servidores, o que 

representa, aproximadamente, 47% do quadro autorizado. 

A situação atual de alguns setores da Autarquia já é preocupante, devido à força de trabalho reduzida 

e a avaliação é de que, se não houver recomposição de pessoal em curto espaço de tempo, o resultado 

de várias atividades poderá ficar bastante comprometido. 

De 2007 a 2014, houve a evasão de 57 Analistas Técnicos, 2 Auxiliares de Serviços Gerais, 1 

motorista e 69 Agentes Executivos, incluindo-se aposentadorias, falecimentos e vacâncias por posse 

em outro cargo inacumulável. 

Considerando-se as demandas das diversas áreas, a necessidade de reposição do quadro de pessoal 

foi estimada em 150 novos servidores, sendo 60 Agentes Executivos e 90 analistas Técnicos. 

Ressalta-se que o Acórdão nº 609/203 – TCU – 1ª Câmara, publicado no DOU de 4 de março de 

2013, traz em seu texto:  

“1.8 – recomendar à Superintendência de Seguros Privados – Susep que atente para o número de 

servidores que contam com tempo de serviço para se aposentar e que continuam em atividade, em 

razão do potencial prejuízo na prestação dos seus serviços que poderá advir lacunas de eventual 

aposentação simultânea desses agentes.” 

Em 2013 e 2014, foi solicitado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorização para 

realizar Concurso Público. Até o momento, a Susep não foi contemplada em seu pleito.  

No final de 2014, a força de trabalho total da Susep era de 444 servidores. Entretanto, destes, 5 

servidores estavam em licença para tratar de assuntos particulares, 4 estavam em licença médica há 

mais de 90 dias, 1 estava afastado para doutorado, 1 estava ausente e responde à sindicância por faltas 

injustificadas ao trabalho e 14 estavam cedidos a outros órgãos. Logo, a força de trabalho efetiva da 

Autarquia era de apenas 419 servidores. 
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7.1.2. QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

O planejamento da capacitação da Susep é realizado por temas e dividido em programas. Os 

programas que compõem o Plano Anual de Capacitação – PAC são: Estratégico, Formação Contínua, 

Desenvolvimento Gerencial, Línguas Estrangeiras e de Pós-Graduação. Para a definição do PAC de 

2014, a área de capacitação avaliou as demandas das unidades, de acordo com a prioridade, e os 

recursos orçamentários e de pessoal disponível. 

 

Quadro XXX – Programa x Temas de Capacitação 

Programa Previsto 
Executado 

Programado 

Executado não 

Programado 

Estratégico 17 17   

Estratégico - PDTI 8 8   

Formação Contínua 23 16 27 

Internacional 5 5   

Desenvolvimento Gerencial 1 1   

Línguas Estrangeiras - Bolsas 40 35   

Programa de Pós-Graduação 86 53 1 

Total 180 135 28 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
 

Verifica-se que, dos temas previstos no PAC 2014, nos programas estratégicos, internacional e 

gerencial, 100% dos itens foram executados; já em relação ao programa de formação contínua, a 

execução foi de aproximadamente 70%, sendo que diversos temas que foram executados não 

constavam do planejamento inicial. Dentro desses temas, foram realizadas 133 ações de capacitação, 

tendo 918 participações. 

Das ações de capacitação em 2014, destacamos os dois eventos que tivemos em parceria com o 

supervisor Australiano (Australian Prudential Regulation Authority – APRA) para conhecimento do 

ambiente regulatório e elementos-chaves daquele órgão. Além das palestras com foco em 

Metodologia de Rating, com a Standard and Poors e com foco em Solvência II, com a Ernst & Young. 

O programa de línguas estrangeiras teve início em julho/2014 e foi elaborado em atendimento ao 

objetivo estratégico de “aperfeiçoar as ações de desenvolvimento e de valorização dos servidores”, 

do ciclo 2012-2015 do Planejamento Estratégico. Foram ofertadas 40 bolsas, sendo 32 para o idioma 

inglês e 8 para o idioma espanhol, tendo sido a demanda total de 35 bolsas. 

No programa de pós-graduação, além dos servidores que já estavam cursando em 2013, foram 

ofertadas mais 44 bolsas em parceria com a Escola Nacional de Seguros – Funenseg. Ao final de 

2014, a Susep contava com 54 servidores inscritos no programa, o que corresponde a 12% da força 

de trabalho. 

 

Quadro XXXI – Servidores Capacitados 

  
Nº de Servidores 

Capacitados com 

Previsão no PAC 

Nº de Servidores 

Capacitados sem 

Previsão no PAC 

Nº Total de 

Servidores 

Capacitados 

Ocupantes cargo DAS 80 6 86 

Demais servidores 205 14 219 

Total 285 20 305 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
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Do total de 444 servidores, em 2014, foram capacitados 305 servidores, perfazendo um total de 69% 

da força de trabalho. Dos ocupantes de cargo em comissão, foram capacitados 73%. 

 

7.1.3. CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Quadro XXXII - Custos do Pessoal 

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas  

Despesas Variáveis  Despesas 

de 

Exercí-

cios 

Anterior

es  

Decisões 

Judici-

ais  

Total  
Retribuições  Gratificações  Adicionais  

Indeni-

zações  

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciá-

rios  

Demais 

Despesas 

Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exer-

cícios 

2014                     

2013                     

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exer-

cícios 

2014 74.690.201,62 4.147.129,21  6.534.956,96  2.059.835,25  23.299,89  1.618.126,36  1.958.297,34  7.715,16  3.266,52  91.042.828,31  

2013 72.388.902,52 2.746.441,92  6.299.517,67 2.140.076,06  25.795,07  1.313.160,86  2.068.627,92  28.695,91  3.266,52  87.014.484,45  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exer-

cícios 

2014 652.920,21 168.906,46  22.564,24  5.244,41 6.756,11  18.024,86  30.614,77      905.031,06  

2013 628.989,00  371.616,96 40.612,88  12.704,57   24.322,71  23.349,53      1.101.595,65  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exer-

cícios 

2014 614.939,77  1.840,74  56.236,15  22.658,62   12.981,72  83.512,07  1.543,30    793.712,37  

2013 790.126,54  7.718,86  69.872,34  20.507,49  1.363,72  10.455,32  92.895,22  1.155,78    994.095,27  

Servidores cedidos com ônus 

Exer-

cícios 

2014 1.857.835,89  - 138.066,45  37.374,93   43.286,91  56.014,20      2.132.578,38  

2013 1.732.243,45  - 98,32  160.996,83  52.413,95    67.684,01  55.943,96   4.083,02    2.073.266,90  

Servidores com contrato temporário 

Exer-

cícios 

2014                     

2013                     

Fonte: SIAFI 
 

7.1.4. IRREGULARIDADES NA ÁREA DE PESSOAL 

7.1.4.1. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

A Susep não dispõe de controles internos com a finalidade de detectar possíveis acumulações ilegais 

de cargos, funções e empregos públicos. No ato da posse, o servidor preenche o formulário de 

“Declaração de Não Acumulação de Cargos”. 

A partir de 2013, em função do disposto na Portaria Normativa SRH/MP nº 02/2011, que dispõe sobre 

os procedimentos para aplicação do limite remuneratório de que trata o inciso XI, art. 7 da 

Constituição Federal de 1988, foi providenciada a atualização desta informação e estão sendo 

acompanhandos os casos de acumulação legal. 

Atualmente, a Susep só toma conhecimento de alguma acumulação indevida quando há cruzamento 

de dados entre o Siape e os sistemas de governos estaduais e municipais e é dada ciência por órgãos 

de controle externo ou pelo Ministério do Planejamento quanto à existência de tais situações. 

No momento, a Susep desconhece a existência de servidores com acumulação irregular de cargos, 

funções e empregos públicos no âmbito da Autarquia. 
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7.1.4.2. Terceirização Irregular de Cargos 

Não há ocorrências de terceirização irregular de cargos. 

 

7.1.5. RISCOS IDENTIFICADOS NA GESTÃO DE PESSOAS 

A Susep vem sofrendo com a redução do seu quadro de servidores ativos em função do grande número 

de aposentadorias recentes, agravado pelo considerável quantitativo de servidores aptos a se 

aposentarem nos próximos dois anos. Se não houver recomposição desta força de trabalho, poderá 

haver comprometimento nos resultados de alguns setores da Autarquia.  

Este problema afeta diretamente a área de pessoal da Susep, com a ocorrência de aposentadorias de 

servidores do setor nos últimos anos sem ter como contrapartida a devida reposição da força de 

trabalho. Agrava este quadro a falta de sistema informatizado de pessoal adequado às necessidades 

atuais do setor. 

Diante da grande quantidade de demandas que a área de pessoal recebe atualmente, associada às 

atividades de rotina, verifica-se que a força de trabalho atual é insuficiente, o que resulta, por vezes, 

em entrega de trabalhos fora do prazo ou não realização de alguma atividade. 

A Administração da Susep solicitou, em 2013 e 2014, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, autorização para realizar Concurso Público, mas até o momento o pleito não foi atendido. 

Internamente, a Administração está tentando viabilizar o remanejamento de servidores sem 

comprometer as atividades das demais áreas, mas não é uma solução de fácil implantação, já que a 

carência de servidores é percebida também nas outras unidades da Susep, em especial nas áreas de 

gestão. 

Quanto ao atual sistema de recursos humanos, este foi desenvolvido pela área de TI, por volta de 

1998/1999, mas não atende mais às necessidades da unidade de pessoal, pois não foi atualizado 

tecnologicamente no decorrer dos anos. 

Em 2012, decidiu-se pelo desenvolvimento de novo sistema de recursos humanos, que seria realizado 

pela própria área de TI da Susep. Entretanto, no início de 2014, também em virtude da reduzida força 

de trabalho da referida área, e considerando as demais necessidades da Autarquia, este projeto deixou 

de ser prioridade. Foi desenvolvido somente um módulo do novo sistema. 
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7.1.6. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

Quadro XXXIII - Afastamento de Servidores por Doenças Ocupacionais 

 Qtde. % 

Transtornos mentais e comportamentais 53 8,28 

Doença do olho e anexo 39 6,09 

Doença do aparelho respiratório 74 11,56 

Neoplasias 7 1,09 

Doenças do sistema nervoso 6 0,94 

Doenças endócrinas 3 0,47 

Doenças do aparelho circulatório 69 10,78 

Doença do aparelho digestivo 47 7,34 

Doenças da pele 18 2,81 

Doenças do sistema osteomuscular 123 19,22 

Doenças do aparelho geniturinário 27 4,22 

Gravidez, parto, puerpério 3 0,47 

Doenças infecciosas e parasitárias 71 11,09 

Sintomas, sinais e achados anormais de exame clínico e de laboratório 32 5,00 

Causas externas de morbidade 7 1,09 

Fatores que influenciam o estado de saúde 25 3,91 

Lesões 36 5,63 

Total 640 100,00 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
 

7.2. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS 

7.2.1. INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E VIGILÂNCIA 

OSTENSIVA 

Quadro XXXIV - 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 P C P C P C 

2009 V O 004/2009 05.234.289/0001-27 09/05/2009 08/05/2014 5 5 - - - - E 

2009 L O 023/2009 03.575.979/0001-14 21/12/2009 20/12/2014 4 3 - - - - E 

2014 V O 1639/2014 10.467.705/0001-77 23/05/2014 22/05/2015 4 4 - - - - A 

Observação: 

 

O contrato 004/2009, com a empresa BEST VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., encerrou-se em 08/05/2014, 

completando os cinco anos. Em 23/05/2014, foi firmado novo contrato de vigilância, contrato 1639/2014, com a 

empresa TIRADENTES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. O Contrato 004/2009 previa três postos de 

vigilantes: um posto de 44 horas diurno de segunda a sexta-feira, com um funcionário, um de 12X36 diurno de segunda-

feira a domingo, com dois funcionários, e um de 12X36 noturno de segunda-feira a domingo, com dois funcionários. 

O novo contrato prevê apenas dois postos de vigilância: um de 12X36 diurno de segunda-feira a domingo e um de 

12X36 noturno de segunda-feira a domingo, ambos com dois funcionários. A diminuição da quantidade de postos 

deveu-se a saída de setores da Susep do edifício no qual o serviço é prestado, diminuindo de forma bastante 

considerável a utilização do prédio e, consequentemente, a entrada e saída de pessoas e bens. 
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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. 

 

 

7.2.2. INFORMAÇÕES SOBRE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS 

PELO PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO 

Quadro XXXV - 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 

contra-

to 

Área Nat. 

Identifica-

ção 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 

2009 1 O 004/2009 05.234.289/0001-27 09/05/2013 08/05/2014 5 5 - - - - E 

2009 12 O 023/2009 03.575.979/0001-14 21/12/2009 20/05/2014 4 3 - - - - E 

2011 4 O 016/2011 13.134.882/0001-20 12/09/2011 11/09/2015 5 4 - - - - P 

2012 2 O 029/2012 05.553.237/0001-13 21/10/2014 20/10/2015 - - 3 3 - - P 

2012 6 O 033/2012 13.134.882/0001-20 26/12/2014 25/12/2015 2 2 - - - - P 

2013 12 O 00539/2013 08.996.644/0001-93 15/10/2013 14/10/2014 2 2 - - - - P 

2013 12 O 01239/2013 07.147.003/0001-00 02/05/2013 01/05/2015 - - 22 22 - - P 

2013 9 O 01739/2013 02.566.106/0001-82 01/08/2014 31/07/2015 7 5 - - - - P 

2013 12 O 01839/2013 07.147.003/0001-00 01/08/2013 31/07/2014 - - 46 52 - - P 

2014 1 O 1639/2014 10.467.705/0001-77 23/05/2014 22/05/2015 4 4 - - - - A 

No contrato 01239/2013, o posto de trabalho de secretária executiva em Brasília, anteriormente suprimido a partir de 01/09/2013, foi 

acrescido em primeiro de outubro de 2014. Logo, todos postos previstos estão contratados atualmente. 

 

LEGENDA 

Área: 
1. Segurança; 

2. Transportes; 

3. Informática; 

4. Copeiragem; 

5. Recepção; 

6. Reprografia; 

7. Telecomunicações; 

8. Manutenção de bens móveis; 

9. Manutenção de bens imóveis; 

10. Brigadistas; 

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 

12. 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. 
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7.2.3. ANÁLISE CRÍTICA DOS ITENS 7.2.1 E 7.2.2 

Não houve necessidade de análise crítica. 

 

7.2.4. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

Quadro XXXVI - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no 

exercício 

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

1. Nível superior 30 31 31 36 231.499,96 

1.1 Área Fim 20 23 21 23 152.381,53 

1.2 Área Meio 10 8 10 13 79.118,43 

2. Nível Médio 0 0 0 0 0 

2.1 Área Fim 0 0 0 0 0 

2.2 Área Meio 0 0 0 0 0 

3. Total (1+2) 30 31 31 36 231.499,96 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

Análise Crítica: 

A contratação de estagiários na Susep visa oferecer aprendizagem prática ao estudante, de acordo 

com sua área de formação, sobre os assuntos teóricos ensinados nas universidades. Considerando que 

o valor da bolsa-auxílio é muito baixo em relação ao oferecido pelo mercado e que não há 

possibilidade de efetivação para o quadro de pessoal permanente, observa-se que a rotatividade de 

estagiários é muito grande e, consequentemente, o resultado para as áreas fica abaixo do esperado, à 

exceção daqueles que executam suas atividades na área de atuária – análise de Produtos. Por ser uma 

área específica da Susep, observa-se que o estudante muitas vezes permanece no estágio durante todo 

o período do contrato para adquirir o máximo de conhecimento do setor e de suas respectivas 

atribuições. 

 

7.3. REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES 

Em face do benefício decorrente da desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 

12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012, a Susep adotou as seguintes medidas: 

 formação de Grupo de Estudo, como consta do processo nº 15414.000377/2014-88, para pesquisa 

da legislação pertinente e identificação das empresas que, no âmbito de contratos celebrados com 

esta Autarquia, vigentes ou encerrados, optaram pela utilização do referido benefício; e 

 revisão dos valores contratuais, com base no recálculo das planilhas de custos e formação de 

preços, no caso de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme subitem 2.1.3.a) 

das “Orientações da SLTI referentes ao Acórdão nº 2.859/2013-TCU-Plenário”. Para os contratos 

cujo objeto não se enquadra naquela situação, foram realizadas estimativas envolvendo 

metodologias disponibilizadas pelas contratadas e avaliadas pelos setores demandantes, 

detentores da expertise relacionada ao objeto contratado. Em ambos os casos, os cálculos e as 

estimativas realizadas pela Susep atentaram para os efeitos retroativos às datas de início da 

desoneração, mencionadas na legislação sobre o assunto. 

O resultado do procedimento acima foi a redução dos valores contratuais como repasse à contratante 

do benefício da desoneração da folha de pagamento usufruído pela contratada. No caso de contrato 

vigente, a redução do valor foi formalizada por termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro. 
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Para os contratos encerrados, foi necessária a cobrança do valor, mediante envio à empresa de GRU, 

que deveria ter sido reduzido como ressarcimento à Susep. 

Seguindo orientação da Procuradoria Federal Junto à Susep - PF-Susep, as tratativas para assinatura 

de termo aditivo ou de pagamento de GRU foram precedidas de comunicados às empresas contratadas 

(ou ex-contratadas), dando-lhes a oportunidade do exercício do seu direito à ampla defesa e ao 

contraditório. 

Algumas das empresas com contratos vigentes, que não apresentaram contestação ou que tiveram 

suas contestações julgadas improcedentes, assinaram o termo aditivo. As demais empresas com 

contratos vigentes, independentemente da apresentação ou da improcedência da contestação, 

recusaram-se a assinar o termo aditivo ou ignoraram as correspondências desta Autarquia. Nestes 

casos, a Susep assinará termo aditivo unilateral. Cabe observar que não houve contestação julgada 

procedente e nenhuma das empresas com contratos encerrados, independentemente da apresentação 

ou da improcedência da contestação, pagou a GRU. Nestas situações, a Susep encaminhará os casos, 

por meio da PF-Susep, para cobrança judicial, além de adotar os procedimentos necessários à 

inscrição em Dívida Ativa e no Cadin. Cabe observar que não houve contestação julgada procedente. 

Visando à obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos 

contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de 

pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012, a Susep 

efetuou as cobranças por meio de GRU. Por orientação da PF-Susep, estas cobranças foram 

precedidas de comunicados às empresas dando-lhes a oportunidade do exercício do seu direito à 

ampla defesa e ao contraditório. As empresas que não apresentarem contestação ou tiverem sua 

contestação julgada improcedente, deverão pagar a GRU. Nas situações de inadimplência, as 

empresas sofrerão cobrança judicial e serão inscritas em Dívida Ativa e no Cadin. 

Os contratos cujos valores foram revisados em 2014, tendo como unidade contratante a Susep, 

possuem o seguinte detalhamento: 
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Quadro XXXVII – Contratos Revisados em 2014 

Empresa contratada CNPJ Contrato nº Processo nº 

Objeto Vigência Valor da redução 

PARQUE ESPERANÇA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA 

05.231.661/0001/41 15/2011 15414.002389/2011-

02 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos 

de call center, com fornecimento de postos de serviço. 

26/09/2011 a 

02/05/2013 

R$ 10.272,69 

ASERV Administradora de Serviços Ltda 10.546.329/0001-06 10/2013 15414.004789/2012-

25 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos 

de call center, com fornecimento de postos de serviço. 

06/05/2013 a 

17/02/2014 

R$ 16.829,97 

DELLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 03.244.831/0001-05 1139/2014 15414.000273/2014-

73 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos 

de call center, com fornecimento de postos de serviço. 

19/02/2014 a 

08/07/2014 

R$ 11.925,34 

DAVOS ENGENHARIA E 

REALIZAÇÕES LTDA 

06.162.750/0001-46 3739/2013 15414.300108/2013-

38 

Contratação de empresa especializada para executar obra de uma área 

aproximada de 250 m² das instalações da Susep em Brasília (Escritório de 

Representação do Gabinete no Distrito Federal – ERGDF). 

31/12/2013 a 

30/08/2014 

R$ 5.947,03 

SM21 Engenharia e Construções Ltda 02.566.106/0001-82 1739/2013 15414.001773/2013-

41 

Contratação, em regime de empreitada global por preço unitário, de 

serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, por 

meio de execução indireta, que compreenderá: o fornecimento de postos 

de serviço especificados neste instrumento; a disponibilização de equipe 

residente para preenchimento dos postos de serviço; e o fornecimento de 

todo o material, de todos os insumos, de todo o ferramental e de todos os 

equipamentos necessários e adequados à perfeita execução de todos os 

serviços de manutenção predial. 

01/11/2013 a 

31/07/2015 

R$ 29.317,85 

Plataforma Terceirização de Serviços Ltda - 

EPP 

02.738.552/0001-27 2139/2013 15414.002606/2013-

18 

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados 

de natureza contínua de Escriturário. 

01/11/2013 a 

14/07/2015 

R$ 2.242,73 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

 



77 

 

8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO  

8.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS 

FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA 

 

A Susep não possui frota de veículos de sua propriedade. 

 

FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SERVIÇO DA UJ, MAS CONTRATADA DE TERCEIROS 

 

a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de transportes. 

Impossibilidade de complementação do quadro de servidores para exercício de atividades de 

motorista/condutor oficial por concurso público; inexistência de veículos oficiais próprios para 

atender às demandas; problemática de se contratar condutores terceirizados para dirigirem veículos 

oficiais; e grande dificuldade de contratar e realizar manutenções e outros serviços necessários em 

veículos próprios quando a frota necessária é pequena, bem como redução nos custos, conforme 

Quadro XXXVIII. 

 

Quadro XXXVIII - Comparação Frota Própria x Frota Alugada 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

 

b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação de serviço de transporte. 

CONTATO RIO SERVIÇOS – EIRELI, CNPJ 05.553.237/0001-13. 

c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e valores 

pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão. 

Pregão eletrônico, contrato nº 29/2012, vigência de 21/10/2012 a 20/10/2013, posteriormente 

renovado até 20/10/2015, conforme terceiro termo aditivo ao contrato. O valor anual do contrato 

monta em R$ 351.039,29, após a repactuação. 

Itens de Custo Frota Própria Frota Alugada 

Licenciamento e emplacamento A organização administra e custeia Já vem licenciado e emplacado 

Seguros A organização contrata e custeia Já incluído na locação 

Peças de reposição A organização adquire A locadora paga 

Manutenção A organização contrata A locadora disponibiliza pessoal 

Veículo reserva A organização tem que manter Fornecido pela locadora 

Assistência 24 horas A organização tem que contratar Serviço oferecido pela locadora 

Perdas por roubo, furto, incêndio e 

colisão 
A organização assume O risco é da locadora 

Assessoria jurídica para sinistros 
A organização tem que se 

responsabilizar 
A locadora cuida de tudo 

Custo de oportunidade do capital A organização investe na frota A locadora investe em sua frota 

Investimento na renovação da frota A organização investe na aquisição 
A aquisição corre por conta da 

locadora 

Custos financeiros sobre a ociosidade da 

frota 
A organização investe Por conta da locadora 
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Quadro XXXIX - Valor Desembolsado desde a Contratação 

Serviço prestado em Nota fiscal paga em Valor da nota fiscal 

Jan/14 Fev  R$ 21.507,57 

Fev/14 Mar  R$ 23.119,96 

Mar/14 Abr  R$ 23.217,30 

Abr/14 Mai  R$ 21.037,22 

Mai/14 Jun  R$ 21.037,22 

Jun/14 Jul  R$ 21.582,24 

Jul/14 Ago  R$ 21.582,24 

Ago/14 Set  R$ 21.582,24 

Set/14 Out  R$ 21.037,22 

Out/14 Nov  R$ 21.466,40 

Nov/14 Dez  R$ 21.648,90  

Dez/14 Jan R$ 22.365,24 

Total desembolsado  R$ 261.183,75 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

 

d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos. 

Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, Instruções 

Normativas nº 02 e 03, de 30 de abril e 15 de maio de 2008, respectivamente, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ. 

Atender às autoridades da Susep em seus deslocamentos a serviço, bem como o transporte de 

materiais, de bens, de mobiliários, de processos, de documentos e de outras cargas de interesse da 

Autarquia. 

f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja 

dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem 

como sua totalização por grupo e geral. 

 

Quadro XL - Quantidade de Veículos 

Veículos (tipo) Quantidade 

Popular 
01 (no regime de km rodado com franquia) 

01 (em caráter eventual - no regime de diária) 

Utilitário 01 (em caráter eventual - no regime de diária) 

Transporte de Cargas Pesadas 01 (em caráter eventual - no regime de diária) 

Executivo 01 (no regime de km rodado com franquia) 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 
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g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação referida no 

atendimento da letra “f” supra. 

 

Quadro XLI - Média Mensal de Quilômetros Rodados - Contrato 

Tipo de Veículos Regime de Execução dos Serviços 

Executivo Franquia mensal de 1200 km, com compensação mensal 

Popular Franquia mensal de 800 km, com compensação mensal 

Popular por diária Diária com quilometragem livre 

Utilitário Diária com quilometragem livre 

Transporte cargas pesadas Diária com quilometragem livre 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

 

Quadro XLII - Média Mensal de Quilômetros Rodados 
Mês Tipo de Veículo Km Rodados 

Janeiro Renault Fluence 342 

Fevereiro Renault Fluence 1.494 

Março Renault Fluence 788 

Abril Renault Fluence 1.067 

Maio Renault Fluence 1.144 

Junho Renault Fluence 1.066 

Julho Renault Fluence 1.157 

Agosto Renault Fluence 1.073 

Setembro Renault Fluence 1.169 

Outubro Renault Fluence 1.822 

Novembro Renault Fluence 1.026 

Dezembro Renault Fluence 1.558 

   

Janeiro Celta 380 

Fevereiro Celta 455 

Março Celta 524 

Abril Celta 463 

Maio Celta 282 

Junho Celta 319 

Julho Celta 351 

Agosto Celta 481 

Setembro Celta 310 

Outubro Celta 781 

Novembro Celta 247 

Dezembro Celta 419 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 
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h) Idade média anual, por grupo de veículos. 

 

Quadro XLIII - Idade Média Anual, por Grupo de Veículos 

Tipo de veículos Regime de execução dos serviços 

Executivo 

Veículos novos ou semi-novos cujo ano de fabricação seja de até 1 (um) ano 

anterior ao do exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no 

máximo, 10.000 quilômetros rodados. 

Popular 

Veículos novos ou semi-novos cujo ano de fabricação seja de até 1 (um) ano 

anterior ao do exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no 

máximo, 10.000 quilômetros rodados. 

Utilitário 

Veículos cujo ano de fabricação seja de até 3 (três) anos anteriores ao do 

exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no máximo, 50.000 

quilômetros rodados. 

Transporte cargas pesadas 

Veículos cujo ano de fabricação seja de 5 (cinco) anos anteriores ao do 

exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no máximo, 

100.000 quilômetros rodados. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

 

i) Custos associados à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, 

revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre 

outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato firmado. 

 

Quadro XLIV – Custos de Manutenção da Frota 

Veículo Executivo Veículo Comum 

Discriminação Valor Discriminação Valor 

IPVA + Seg.Obrigatorio  R$       88,53  IPVA + Seg.Obrigatorio  R$       37,50  

Seguro do Casco  R$     350,00  Seguro do Casco  R$     175,00  

Carro Reserva  R$     331,99  Carro Reserva  R$       10,63  

Combustível Gasolina  R$     867,39  Combustível Gasolina  R$     373,87  

Manutenção  R$     185,00  Manutenção  R$     150,00  

Administração  R$     808,01  Administração  R$     343,30  

Total  R$  2.630,92  Total  R$  1.090,30  

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

 

j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de forma 

eficiente e de acordo com a legislação vigente. 

A presente contratação engloba em seu bojo a instalação de tacógrafos nos dois veículos, visando 

assim aferir corretamente a quilometragem rodada. Os usuários devem conferir e assinar os bilhetes 

emitidos pelo equipamento ao final de cada saída. O efetivo de veículos também foi reduzido de três 

veículos comuns para apenas um, adotando-se o critério de agendamento prévio das saídas em busca 

de maior economicidade. 
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8.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

8.2.1. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 

Quadro XLV – 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 2014 Exercício 2013 

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 

 

8.2.2. IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ, EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL 

Quadro XLVI– Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel 

Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 

Com 

reformas 

Com 

manutenção 

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  1.401,10 

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

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  51.059,61 

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 76.968,75 584.021,25 

173039 600102498.500-8  3 2  20/07/2012 876.641,87  18.286,75 

173039 600102499500-3 3 4  20/07/2012 1.056.391,14  18.286,75 

173035 710700537.500-4 3 3  29/10/2012 1.927.891,21  11.092,49 

Total 76.968,75 684.147,95  

Fonte: SPIUnet 

 

Obs: Não foram incluídos R$ 294.120,14 de manutenção e R$ 218.316,42 de reformas referentes à sede (Av Presidente 

Vargas, 730), que não consta do SPIUnet para nossa UG. 
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Quadro XLVII– Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do 

imóvel Objeto de 

Cessão 

RIP 3849.00395.500-1 

Endereço 
Rua Miguel Calmon, 382 -9º andar.  

Comércio – Salvador - BA 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 00.394.460/0006-56 

Nome ou Razão Social SAMF / BA 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 

Administração pública 

Caracterização da 

Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 

Cessão direta com órgão público de mesma esfera ministerial  

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 

Incumbência de funções institucionais e atividades finalísticas do 

Cessionário 

Prazo da Cessão 01/06/2014 a 31/05/2019 

Caracterização do 

espaço cedido 

Rua Miguel Calmon nº 382 – 9º andar – Ed. das Seguradoras, bairro 

Comércio, tendo o pavimento área privativa de 336,52 m2; área de uso 

comum de 64,767 m2, totalizando uma área construída de 401,287 m2. 

Valores e Benefícios 

Recebidos pela UJ 

Cedente 

Cessão não onerosa 

Tratamento Contábil 

dos Valores ou 

Benefícios 

N.A. 

Forma de utilização 

dos Recursos 

Recebidos  

N.A. 

Forma de Rateio dos 

Gastos Relacionados 

ao Imóvel 

Custos de responsabilidade integral do Cessionário 

 
Caracterização do 

imóvel Objeto de 

Cessão 

RIP 7535.00283.500-5 

Endereço 
Rua Marechal Deodoro, 344 – conjuntos 81 e 82 do 8º pavimento  

Centro – Curitiba - PR 

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 00.394.460/0016-28 

Nome ou Razão Social SAMF / PR 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 

Administração pública 

Caracterização da 

Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 

Cessão direta com órgão público de mesma esfera ministerial 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 

Incumbência de funções institucionais e atividades finalísticas do 

Cessionário 

Prazo da Cessão 01/05/2014 a 30/04/2016 

Caracterização do 

espaço cedido 

Conj. nºs 81 e 82 do 8º andar do nº326, 344 e 353 situado na Rua Marechal 

Deodoro e Rua Barão do Rio Branco – Ed. Atalaia. Tendo o conjunto nº 

81 totalizando área de 229,03 m2; e de nº 82 perfaz área de 195,02 m2.  

Valores e Benefícios 

Recebidos pela UJ 

Cedente 

Cessão não onerosa 

Tratamento Contábil 

dos Valores ou 

Benefícios 

N.A. 

Forma de utilização 

dos Recursos 

Recebidos  

N.A. 

Forma de Rateio dos 

Gastos Relacionados 

ao Imóvel 

Custos de responsabilidade integral do Cessionário 
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Caracterização do 

imóvel Objeto de 

Cessão 

RIP 6001.0195.500-2 

Endereço 
Rua Buenos Aires, 264 – 2º e 3º pavimentos. 

Centro – Rio de Janeiro - RJ  

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 00.394.460/00011-13 

Nome ou Razão Social SAMF / RJ 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 

Administração pública 

Caracterização da 

Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 

Cessão direta com órgão público de mesma esfera ministerial 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 

Incumbência de funções institucionais e atividades finalísticas do 

Cessionário 

Prazo da Cessão 10 anos – contados a partir de 08.09.2010 

Caracterização do 

espaço cedido 

Espaço cedido: 2º e 3º pavimentos. Prédio situado na Rua Buenos Aires nº 

264. O imóvel é composto de 4 pavimentos e subsolo. O terreno mede 

28,70m de frente pela Rua Buenos Aires; 24,22m nos fundos; 38,23 m à 

direita e 36,95 m à esquerda; confronta do lado direito com o prédio nº 

256, de propriedade da Susep, do lado esquerdo com o prédio nº 268 e nos 

fundos com os prédios nºs 167 parte, 169, 171, 173, 175, 177 e 179/181 da 

Rua Senhor dos Passos.  

Valores e Benefícios 

Recebidos pela UJ 

Cedente 

Cessão não onerosa 

Tratamento Contábil 

dos Valores ou 

Benefícios 

N.A. 

Forma de utilização 

dos Recursos 

Recebidos  

N.A. 

Forma de Rateio dos 

Gastos Relacionados 

ao Imóvel 

Custos de responsabilidade integral do Cessionário, com exceção das taxas 

que são partilhadas com base na área ocupada. 
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Caracterização do 

imóvel Objeto de 

Cessão 

RIP 6001.0195.500-2 

Endereço 
Rua Buenos Aires, 264 – Subsolo e pavimento térreo 

Centro – Rio de Janeiro - RJ  

Identificação do 

Cessionário 

CNPJ 00.000.000/0001-91 

Nome ou Razão Social BANCO DO BRASIL S/A 

Atividade ou Ramo de 

Atuação 

Ramo financeiro - atividade bancária 

Caracterização da 

Cessão 

Forma de Seleção do 

Cessionário 

Pregão Eletrônico 

Finalidade do Uso do 

Espaço Cedido 

Instalações de agência bancária 

Prazo da Cessão 60 (sessenta) meses - contados a partir de 1º de janeiro de 2015 

Caracterização do 

espaço cedido 

Espaço locado: Subsolo e pavimento térreo. Prédio situado na Rua Buenos 

Aires nº 264. O imóvel é composto de 4 pavimentos e subsolo. O terreno 

mede 28,70m de frente pela Rua Buenos Aires; 24,22m nos fundos; 38,23 

m à direita e 36,95 m à esquerda; confronta do lado direito com o prédio nº 

256, de propriedade da Susep, do lado esquerdo com o prédio nº 268 e nos 

fundos com os prédios nºs 167 parte, 169, 171, 173, 175, 177 e 179/181 da 

Rua Senhor dos Passos.  

Valores e Benefícios 

Recebidos pela UJ 

Cedente 

Cessão onerosa - contrato de locação. Valor mensal do aluguel 

R$55.129,44 

Tratamento Contábil 

dos Valores ou 

Benefícios 

Centro de Custos = 28802-0 / ALUGUÉIS 

Forma de utilização 

dos Recursos 

Recebidos  

Recursos recebidos por GRU – documento de arrecadação da União 

Forma de Rateio dos 

Gastos Relacionados 

ao Imóvel 

Custos de responsabilidade integral do Locatário, com exceção das taxas 

que são partilhadas com base na área ocupada. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

 

8.2.3. IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ 

Não aplicável. 

 

8.2.4. ANÁLISE CRÍTICA 

Os imóveis sob a responsabilidade da 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 de seus reais valores de mercado. A Susep vem buscando um melhor 

aproveitamento de seu patrimônio imobiliário, cedendo áreas ociosas ou pouco aproveitadas para 

outros órgãos como, por exemplo, a Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda 

– dois andares do prédio situado na Rua Buenos Aires, 264, Centro – Rio de Janeiro/RJ. Registramos 

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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8.3. BENS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS 

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

Localização Geográfica 

Quantidade de Imóveis Locados de 

Terceiros Pela UJ 

Exercício 2014 Exercício 2013 

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/DIRAD/CGADM 
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9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

9.1. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 

O ano de 2014 representou o segundo do ciclo previsto no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

– PDTI 2013-2014 da Susep, com a continuação das ações previstas nesse instrumento. O Quadro 

XLIX lista as metas estabelecidas no PDTI 2013-2014, bem como os seus indicadores, valores 

esperados e prazos de cumprimento. Nas colunas à direita, foram identificados os resultados obtidos 

até o fim de 2014. 

 

Quadro XLIX– Metas do PDTI 2013-2014 

Meta Descrição Indicador(es) 
Valor 

Esperado 
Prazo 

Valor 

Obtido 

M1 Revisão das demandas de 

desenvolvimento/manutenção de software 

pendentes 

Percentual de 

demandas revisadas 

100% 30/09/2013 100% 

Observações: todas as demandas abertas no sistema de atendimento até 30/09/2013 foram revisadas. 

M2 Priorização e execução das demandas Percentual de 

demandas atendidas 

conforme priorização 

do CTIC 

100% 30/09/2013 92,8% 

Observações: Foram 226 requisições relacionadas a desenvolvimento de software até 30/09/2013. Dessas, 

166 foram atendidas, 18 foram canceladas e 42 estão pendentes de atendimento. Dessas últimas, 20 estão 

relacionadas a sistemas priorizados pelo CTIC. O valor percentual foi obtido dividindo 20 por (226-18). O 

resultado considera o atendimento até o fim de 2014. 

M3 Análise das soluções de TI para aumento 

da capacidade de atender as demandas. 

Análise feita Sim 31/12/2013 100% 

Observações: Foi realizada análise resultando na necessidade da contratação de fábrica de software seguindo 

novo modelo, contemplando novos desenvolvimentos, e a elaboração/revisão da Metodologia de Gestão e 

Desenvolvimento de Sistemas – MGDS e do novo framework de desenvolvimento da Susep. 

M4 Realização de contratações de acordo com 

o resultado da M3. 

Percentual de 

contratações realizadas 

100% 31/12/2014 0% 

Observações: O termo de referência para contratação foi finalizado em 2014 e a licitação realizada em 2015. 

M5 Criação de sistema de apólice eletrônica. Percentual 

implementação 

100% 01/01/2015 0% 

Observações: O projeto foi cancelado e a demanda inserida no escopo do projeto de modernização da Susep. 

A forma de implantação foi alterada, sem desenvolvimento de software pela Susep. 

M6 Adequação da infraestrutura de software e 

hardware adequada às necessidades da 

Susep. 

Percentual da 

infraestrutura 

adequada. 

100% 31/12/2014 80% 

Observações: Das 15 ações relacionadas à meta M6, 3 não foram realizadas. 

M7 Implementação e manutenção da 

infraestrutura necessária para a 

manutenção da segurança da informação. 

Percentual das ações 

previstas 

implementadas 

100% 31/12/2014 66% 

Observações: Das 6 ações relacionadas à meta M7, 2 não foram realizadas. Uma delas dependia de resultado 

de Grupo de Trabalho de inventário de ativos que não formalizou a demanda. 

M8 Conscientização dos servidores da casa 

para problemas de falta de segurança. 

Percentual dos 

servidores atingidos 

100% 31/12/2014 100% 

Observações: A CGETI optou por elaborar mensalmente um boletim de segurança, com notícias e 

orientações relativas à segurança de TI. Foram realizadas palestras de conscientização; contudo, entendeu-se 

por interromper sua realização, tendo em vista o baixo quórum de servidores presentes às sessões. 

M9 Adequação da estrutura da CGETI às 

necessidades da Susep. 

% de servidores 

necessários 

80% 31/12/2014 44,4% 

% da estrutura 

necessária 

80% 31/12/2014 37,5% 

Observações: Das ações previstas, nenhuma foi executada. A CGETI encerrou 2014 com 28 servidores dos 

63 propostos e 6 unidades na estrutura frente às 16 propostas. 
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Meta Descrição Indicador(es) 
Valor 

Esperado 
Prazo 

Valor 

Obtido 

M10 Implantação de processos e controles das 

principais disciplinas ITIL. 

% das ações realizadas 100% 30/06/2014 66,6% 

Observações: Das 6 ações previstas, 2 não foram executadas. Uma delas, a aquisição de uma ferramenta de 

gerenciamento de projetos, foi postergada por não haver necessidade de adquirir solução de gerência de 

projetos antes da implantação do processo de gerenciamento. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGETI 

 

As metas M6, M7 e M10, cumpridas parcialmente, sofreram impacto decisivo do não cumprimento 

da meta M9, relacionada à carência de estrutura e pessoal, conforme especificado no processo Susep 

15414.002571/2012-56 sobre o estudo técnico da área de TI. 

Especificamente em relação à meta M10, os processos implantados já se encontram em fase de 

aperfeiçoamento para posterior revisão, tendo sido o processo de gerenciamento de mudanças objeto 

de auditoria interna. 

A visão de que a área de TI será cada vez mais parceira para o cumprimento da missão institucional 

da Susep continuou sua materialização em 2014 por meio da crescente demanda por soluções 

tecnológicas para apoiar tanto os processos de negócio quanto os processos relacionados à atividade 

meio. 

No mesmo sentido do reconhecimento da importância da área de TI, o órgão central do Sistema de 

Administração de Recursos de Tecnologia da Informação – SISP e os órgãos de controle têm 

estimulado a adequação das instituições públicas a controles nas áreas de governança de TI e 

contratações de TI, fato que também se nota na área de TI da Susep. Se, por um lado, tais controles 

maximizam a eficiência na aplicação dos recursos de TI, por outro lado há um importante aumento 

de custo de recursos humanos para sua gestão. 

No Quadro L estão listadas as necessidades priorizadas no PDTI 2013-2014, indicando se foram 

atendidas ou não. 

Quadro L– Necessidades Priorizadas no PDTI 2013-2014 

ID Necessidade GUT* 
Atendida até 

dez/2014 

N1 
Redimensionar a estrutura da CGETI (cargos e pessoal) de forma a possibilitar o 

atendimento às demandas da casa. 
125 Não 

N6 
Realizar atualização tecnológica dos sistemas da casa, corrigindo problemas de 

usabilidade, falta de documentação e redundância de dados. 
125 Em parte 

N7 
Estabelecer processos e controles de governança da CGETI (disciplinas do ITIL e 

processos do COBIT). 
125 Em parte 

N10 Alcançar a efetividade na gestão de TI. 125 Em parte 

N13 
Implementar sistema de troca de informações entre as áreas da Susep 

consolidando as informações das empresas. 
125 Não 

N14 Reformular recepção de dados do mercado. 125 Em parte 

N24 Conceder acesso à rede da Susep para pessoas em trabalho externo. 125 Sim 

N31 
Proporcionar computadores portáteis para funcionários da Susep com essa 

necessidade. 
125 Sim 

N34 Comprar software para gestão de ativos da informação. 125 Não 

N36 
Manter uma infraestrutura de software e hardware adequada às necessidades da 

Susep (conforme Meta M6). 
125 Sim 

N37 Contratar serviço de certificação digital. 125 Sim 

N40 Implementar sistema de apólice eletrônica. 125 Não 

N41 
Realizar treinamentos para atender a competências mapeadas da área de TI. 

(15414.002571/2012-36). 
125 Sim 

N15 Melhorar a divulgação de dados e de informações da Susep. 125 Sim 
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ID Necessidade GUT* 
Atendida até 

dez/2014 

N26 Aumentar a capacidade de armazenar dados. 100 Não 

N33 Implementar a criptografia de HDs de notebooks 100 Não 

N9 Garantir a Segurança da Informação e Comunicações. 80 Em parte 

N21 
Aumentar capacidade de atendimento de demandas de desenvolvimento de 

software. 
80 Sim 

N35 Manter programa antivírus. 80 Sim 

N38 Manter consultoria de métrica de pontos de função. 80 Sim 

N17 Melhorar a comunicação eletrônica com o mercado. 80 Sim 

N12 
Disponibilizar dados de ativos de forma otimizada - Disponibilização da Rede de 

Telecomunicações para o Mercado (RTM) para várias máquinas. 
60 Sim 

* Gravidade, Urgência e Tendência 

 

9.2. PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES 

A área de TI, com participação das áreas demandantes e da área administrativa, realizou, ao longo de 

2014, o planejamento das seguintes contratações: 

 aquisição de 278 microcomputadores, para substituição de outros já sem garantia do fabricante, 

perfazendo um total de 39% do parque de estações de trabalho da Autarquia; 

 aquisição de 53 notebooks, também para substituição de equipamentos sem garantia, 

correspondendo a 7,5% do parque de estações de trabalho; 

 serviço de desenvolvimento de software em regime de fábrica, em substituição ao contrato vigente 

e em paralelo com a atualização do roteiro de métrica para contagem de pontos de função e da 

metodologia de gestão e desenvolvimento de software (licitação realizada em fevereiro de 2015); 

 serviços de hospedagem de dados, links de comunicação e correio eletrônico, em substituição ao 

contrato vigente, a partir da experiência anterior, com mudança no modelo de contratação, nos 

quantitativos e nos elementos de gestão contratual (contratação prevista para março de 2015); 

 serviços de impressão, digitalização e cópias, em substituição ao contrato vigente, a partir da 

experiência anterior, com mudança nos quantitativos e nos elementos de gestão contratual 

(licitação realizada em fevereiro de 2015); 

 aquisição de licenças de suíte de escritório, licenças de uso de Windows Server e licenças de 

serviço de desktop remoto, estas últimas para implantação do serviço de rede privada virtual 

(VPN). 

 aquisição de licenças de ferramentas de desenvolvimento de software Visual Studio e Enterprise 

Architect; e 

 aquisição de materiais de informática diversos. 

 

9.3. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

No ano de 2014, a CGETI foi responsável pela gestão e pela fiscalização técnica de 27 contratos 

sendo, em alguns casos, também área requisitante. Todos os contratos foram listados no quadro LI. 
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Quadro LI– Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014 

Nº do 

Contrato 
Objeto Vigência 

Fornecedores 

Custo (R$) 

Valores 

Desembolsa-

dos 2014 

(R$) 
CNPJ Denominação 

37/2012 

Aquisição de 312 

microcomputadores, 

com garantia 

20/12/2012 

a 

19/12/2015 

01.770.498

/0001-34 

PLÍNIO DOS 

SANTOS LEGNARI 

JUNIOR ME 

904.800,00 - 

6239/2014 

Aquisição de 278 

microcomputadores, 

com garantia 

23/12/2014 

a 

22/12/2015 

03.619.767

/0001-91 

TORINO 

INFORMÁTICA 

LTDA 

892.380,00 892.380,00 

42/2012 

Aquisição de 

servidor de rede, 

com garantia 

27/12/2012 

a 

26/12/2015 

09.366.306

/0001-30 

STORBACK 

TECNOLOGIA 

COMERCIO E -

SERVICOS 

558.707,00 - 

41/2012 

Aquisição de 

servidores de rede 

para Sede e 

Regionais, com 

garantia 

26/12/2012 

a 

25/12/2015 

01.724.795

/0001-43 

MICROWARE 

TECNOLOGIA DE 

INFORMACAO 

LTDA 

123.000,00 - 

3839/2013 

Aquisição do 

software QlikView 

ou similar, com 

suporte 

20/12/2013 

a 

19/12/2014 

07.424.768

/0001-31 

NORDICA 

DISTRIBUIDORA 

DE SOFTWARE 

LTDA 

93.000,00 - 

2839/2013 

Consultoria de 

métricas em pontos 

de função 

01/11/2013 

a 

30/10/2015 

02.434.797

/0001-60 

FATTO 

CONSULTORIA E 

SISTEMAS LTDA - 

EPP 

92.010,02 13.290,16 

022/2011 Fábrica de software 

27/12/2011 

a 

26/12/2015 

02.877.566

/0001-21 

IBROWSE 

CONSULTORIA E 

INFORMÁTICA 

LTDA. 

12.135.350,00 800.000,00 

3539/2013 

Fornecimento de 60 

notebooks, com 

garantia 

27/12/2013 

a 

12/12/2014 

01.590.728

/0002-64 

MICROTECNICA 

INFORMATICA 

LTDA 

215.400,00 - 

6139/2014 

Fornecimento de 53 

notebooks, com 

garantia 

23/12/2014 

a 

20/06/2015 

01.590.728

/0002-64 

MICROTECNICA 

INFORMATICA 

LTDA 

226.813,50 226.813,50 

2639/2014 

Implantação de 

acesso à internet de 

tecnologia IP 

dedicada (link Sede 

x Franklin 

Roosevelt) 

07/07/2014 

a 

06/07/2015 

07.228.550

/0001-01 

MUNDIVOX 

TELECOMUNICAÇ

ÕES LTDA 

13.899,96 13.899,96 

36/2012 

Infraestrutura 

integrada de redes de 

comunicação 

(datacenter) 

20/12/2012 

a 

19/06/2015 

72.843.212

/0001-41 

LEVEL 3 

COMUNICAÇÕES 

DO BRASIL LTDA 

3.925.506,03 1.473.713,00 

4339/2013 

Licença de software 

para central de 

serviços, com 

suporte 

12/12/2013 

a 

11/06/2015 

10.682.187

/0001-04 

INTELIT 

PROCESSOS 

INTELIGENTES 

LTDA - EPP 

129.369,32 11.200,00 

028/2012 

Licenças de software 

antivírus, com 

suporte 

09/10/2012 

a 

08/10/2015 

10.362.933

/0001-82 

CPTEC SOLUÇÕES 

EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

LTDA 

60.190,00 - 
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Nº do 

Contrato 
Objeto Vigência 

Fornecedores 

Custo (R$) 

Valores 

Desembolsa-

dos 2014 

(R$) 
CNPJ Denominação 

26/2012 
Manutenção de no-

break 

01/10/2012 

a 

30/09/2015 

73.305.484

/0001-50 

ENERGYWORK 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

ELETRO 

ELETRÔNICOS 

LTDA 

74.999,92 24.999,96 

1039/2014 
Outsourcing de 

impressão 

19/03/2014 

a 

18/03/2015 

64.799.539

/0001-35 

TECNOSET 

INFORMÁTICA 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS LTDA 

180.660,60 156.464,98 

35/2012 

Solução para 

gerenciamento 

unificado de 

ameaças (Unified 

Threat Management 

– UTM) 

19/12/2012 

a 

18/12/2015 

03.017.428

/0001-35 

NCT 

INFORMÁTICA 

LTDA 

323.293,60 89.557,20 

6639/2014 

Aquisição de 

licenças de 

Microsoft Office 

Standard 

18/12/2014 

a 

31/12/2014 

92.232.081

/0001-73 

PROCESSOR 

INFORMÁTICA S.A 
188.955,00 188.955,00 

6439/2014 

Aquisição de 

licenças de 

Microsoft Office 

Professional e CALs 

de Windows Server 

29/12/2014 

a 

29/12/2014 

05.560.270

/0001-70 

IDCOM 

COMERCIO LTDA 
117.829,80 117.829,80 

6539/2014 

Aquisição de 

licenças de Remote 

Desktop Services 

29/12/2014 

a 

29/12/2014 

07.740.192

/0001-11 

COMPULINEA 

INFORMÁTICA 

LTDA 

42.582,00 42.582,00 

5139/2014 

Aquisição de 

licenças de 

Enterprise Architect 

26/12/2014 

a 

25/12/2015 

21.270.587

/0001-29 

L3 INFORMÁTICA 

LTDA- EPP 
2.860,00 2.860,00 

6339/2014 

Renovação de 

Software Assurance 

com MSDN para 

IDE Visual Studio 

29/12/2014 

a 

28/12/2015 

07.740.192

/0001-11 

COMPULINEA 

INFORMÁTICA 

LTDA 

53.261,00 53.261,00 

5239/2014 

Aquisição de 

material de 

informática (fones de 

ouvido, webcams e 

rádios de 

comunicação) 

13/11/2014 

a 

13/11/2014 

00.708.768

/0001-14 

START UP 

COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA - 

ME 

9.361,60 9.361,60 

5339/2014 

Aquisição de 

material de 

informática (pen 

drives, rolo de cabo 

UTP e alicate de 

crimpar) 

13/11/2014 

a 

13/11/2014 

10.807.978

/0001-13 

INFORMATICA 

QUALITY 

COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA - 

ME 

1.970,96 1.970,96 

2839/2014 
Aquisição de racks e 

guias de cabo 

04/06/2014 

a 

04/06/2014 

11.440.295

/0001-33 

CONECTA 

TELECOM 

COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS 

ELETRO-

ELETRÔNICOS 

LTDA-ME 

5.150,00 5.150,00 
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Nº do 

Contrato 
Objeto Vigência 

Fornecedores 

Custo (R$) 

Valores 

Desembolsa-

dos 2014 

(R$) 
CNPJ Denominação 

2139/2014 

Serviço de emissão 

de certificados 

digitais 

18/09/2014 

a 

17/09/2015 

33.683.111

/0001-07 

SERPRO - 

SERVIÇO 

FEDERAL DE 

PROCESSAMENTO 

DE DADOS 

88.659,36 - 

1539/2013 

Serviço de acesso à 

Rede de 

Telecomunicações 

para o Mercado 

(RTM) 

02/05/2013 

a 

01/05/2015 

03.341.541

/0001-71 

RTM - REDE DE 

TELECOMUNICAÇ

ÕES PARA O 

MERCADO -LTDA 

93.684,36 47.245,82 

2439/2014 

Aquisição de 

switches para a rede 

interna com 

atualização, suporte 

e assistência técnica 

19/05/2014  

a 

19/08/2017 

01.724.795

/0001-43 

MICROWARE 

TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO 

LTDA 

1.195.000,00 1.041.657,00 

 

9.4. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A Susep manteve ativos, em 2014, 55 sistemas informatizados, dentre sistemas de negócio e sistemas 

administrativos. O Quadro LII ilustra os principais: 

 

Quadro LII– Principais Sistemas Informatizados 

Nome Categoria Descrição 

Atendimento ao Público Negócio 
Permite registro, consulta e geração de relatórios 

sobre a atividade de atendimento ao público. 

CBEM Administrativo Cadastro de bens móveis. 

COEX - Controle de Expedientes Administrativo Controle de expedientes recebidos. 

Dívida Ativa Negócio Inscrição e controle de valores em Dívida Ativa 

DOCS – RTF Administrativo 
Sistema de elaboração, emissão e controle de 

documentos no padrão estabelecido pela Susep. 

Documentos para o mercado Negócio 

Permite o envio eletrônico de documentos ao 

mercado supervisionado, controlando seu 

recebimento. 

Envio de Dados do Mercado (Circ. 360) Negócio 

Conjunto de sistemas de recebimento de arquivos, 

os quais contém dados exigidos do mercado 

supervisionado através da Circular Susep  

FIP/SAPIEMS Negócio 

Formulário de Informações Periódicas, permite o 

envio mensal de 170 quadros de informações 

(cadastrais, gerenciais, financeiros, atuariais e 

contábeis) de 311 supervisionadas para a Susep.  

FIP ESTATÍSTICO Negócio 
Semelhante ao FIP/SAPIEMS, trata de dados 

estatísticos. 

Contratos Web Administrativo 

Gerenciamento de ciclo de vida dos contratos, 

permitindo inserção e consulta de informações 

individuais ou consolidadas. 

Gestão de TI Administrativo 

Gerenciamento de atividades desenvolvidas na 

unidade de TI, como desenvolvimento de software 

e planejamento de contratações. 
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Nome Categoria Descrição 

Processos Administrativo 
Movimentação e acompanhamento de histórico de 

processos administrativos. 

Registro Eletrônico de Produtos Negócio 

Possibilita o envio e a análise, em meio eletrônico, 

de Condições Contratuais/Regulamentos de 

produtos, Notas Técnicas Atuariais e outros 

documentos. 

SCF Administrativo Sistema de Cadastro de Funcionários. 

SES Negócio Sistema de Estatísticas da Susep 

SIAS Negócio 

Sistema de controle da arrecadação, desde a 

emissão de GRU até o controle dos pagamentos 

efetuados 

SISMAT Administrativo Sistema de controle de material 

SISPEN Negócio 

Sistema de Penalidades. Permite controlar o ciclo 

de vida dos Processos Administrativos 

Sancionadores. 

SISRH Administrativo 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos. Contém 

os módulos de cadastro e de avaliação de 

servidores. 

Sistema de Corretores Negócio 
Permite o cadastramento, o envio de documentação 

e a análise de registros de Corretores. 

 

No ano de 2014, diversos sistemas receberam manutenções corretivas e evolutivas, sendo as 

principais ações de desenvolvimento e manutenção de software as seguintes: 

 desenvolvimento de novo Sistema de Dívida Ativa, disponibilizado à Procuradoria Federal junto 

à Susep e à Procuradoria Regional Federal da 2ª região; 

 desenvolvimento de novo Sistema de Arrecadação (SIAS), ampliando suas funcionalidades e 

preparado para integração com os sistemas relacionados ao processo de arrecadação (SISPEN e 

Dívida Ativa); 

 desenvolvimento de Sistema de Cópia de Documentos – Disponibiliza cópias de documentos na 

Internet, relativos a vista de processos; 

 o Sistema de Material (SISMAT) foi colocado em produção e disponibilizado ao usuário; 

 no Sistema de Corretores foram implantados o módulo de cadastro de prepostos e o módulo de 

consultas a bases históricas de corretores, oriundas da Fenacor, além da realização de melhorias 

diversas no sistema; e 

 no Contratos Web foi criado módulo de Conta Vinculada, destinada ao controle, pelos 

fiscais/gestores, dos valores retidos pela Susep para pagamentos futuros de determinadas 

obrigações dos contratados. 

No FIP/SAPIEMS foram as seguintes alterações: 

 implantação dos quadros estatísticos de Resseguradores Locais; 

 alteração no cálculo da taxa de fiscalização; 

 alterações no quadro 1 – Dados Cadastrais, Autorreguladoras...; 

 alterações nos quadros 44A e 44B (Portabilidades Externas e Internas); 

 alterações nos quadros 2,2R,4,4R,6,6R ,22 A, 23 e 23R; 

 alteração no quadro de ouvidorias; 

 alterações no questionário trimestral; 

 alterações em Bens Vinculados; e 

 melhorias diversas. 
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9.5. GOVERNANÇA DE TI 

Iniciada em abril de 2014, a implantação da Central de Serviços de TI, por meio de um software 

aderente aos processos do modelo ITIL, permitiu à CGETI evoluir em diversos processos 

preconizados pelo framework, tais como: 

 gerenciamento de catálogo de serviços; 

 gerenciamento de nível de serviço; 

 gerenciamento de incidentes; 

 gerenciamento de mudanças; e 

 gerenciamento de configuração. 

Até o fim de 2014, os fluxos dos processos de gerenciamento de incidentes e mudanças foram 

mapeados e transportados para a ferramenta. Além disso, o gerenciamento de configuração foi 

facilitado pelas informações disponibilizadas pelo sistema de forma automática. 

Como forma de melhorar o planejamento e o controle das atividades, aperfeiçoar a utilização de 

recursos humanos, tempo e custo, bem como garantir a realização das ações da CGETI, todas em 

alinhamento com o Plano Estratégico Institucional – PEI e o PDTI, em 2014 foi também iniciada a 

implantação do Escritório de Projetos de TI. 

Tal iniciativa também objetiva cumprir, no âmbito da CGETI, recomendação do TCU exarada no 

Acórdão nº 2.746/2010, reproduzida abaixo: 

Recomendar à Superintendência de Seguros Privados (Susep) que, em atenção ao disposto na 

Constituição Federal, art. 37, caput (princípio da eficiência), implante uma estrutura formal de 

gerência de projetos, observando as orientações contidas no Cobit 4.1, processo PO10.2 – Estruturas 

de Gerência de Projetos e do PMBOK, dentre outras boas práticas de mercado. 

Nesse sentido, foi produzida e publicada a Instrução CGETI nº 08/2014, que disciplina procedimentos 

para o processo de Gerência de Projetos no âmbito da Coordenação-Geral e utiliza a Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos do SISP (MGP-SISP) para tal fim.  

É sabido, contudo, que somente a norma não será suficiente para a obtenção dos resultados esperados. 

Desde já é necessária a adaptação da MGP-SISP à realidade da Susep, a aquisição de ferramenta de 

apoio ao gerenciamento de projetos, a elaboração do portfólio de projetos e, principalmente, a 

formação de gerentes de projetos e a conscientização da equipe. 

No escopo da implantação, foram realizadas visitas ao escritório de projetos do Tribunal Superior 

Eleitoral – TSE e à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, das quais foram 

obtidas valiosas orientações sobre a implantação. 

Foram sugeridos ao Plano Anual de Capacitação – PAC 2015 treinamentos específicos na área e o 

reembolso da certificação Project Management Professional – PMP. Em 2015, algumas iniciativas 

previstas no PDTI Susep 2015-2016 foram transformadas em projetos e encontram-se em andamento 

sob a supervisão da unidade que tem a atribuição de ser o Escritório de Projetos de TI – EPTI. 

 

9.6. SUPORTE AO USUÁRIO 

Em 2014, foram configurados e distribuídos 312 microcomputadores e 60 notebooks na sede e nas 

regionais. 

Em relação ao atendimento ao usuário, até o mês de abril de 2014, era utilizado um sistema de 

atendimento baseado em software livre, que somente permitia registro e acompanhamento de 
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ocorrências, mas não era aderente às práticas recomendadas pela Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL). Nesse período (janeiro a abril de 2014), foram atendidas 1.877 

ocorrências. Conforme descrito no item anterior, a partir de maio entrou em operação a Central de 

Serviços de TI que, além de auxiliar o alinhamento do atendimento ao usuário às boas práticas, 

prestou-se à implantação de diversas disciplinas do ITIL. De maio a dezembro de 2014, período em 

que a nova Central de Serviços de TI esteve em pleno funcionamento, foram atendidos 335 incidentes 

e 2.527 solicitações de serviço. 

 

Quadro LIII– Atendimentos da Central de Serviços de TI 

Período 
Número de atendimentos de TI 

Incidentes Requisições de Serviço 

Janeiro a Abril de 2014 1.877* 

Maio a Dezembro de 2014 335 2.527 

Total 4.739 

* Antes da implantação da Central de Serviços não havia segregação dos 

atendimentos em incidentes e requisições de serviço. 

 

9.7. INFRAESTRUTURA DE TI 

Em 2014, foi iniciado e finalizado projeto de substituição dos equipamentos de comutação (switches) 

da rede interna da sede por outros de alta capacidade, com garantia e suporte, o que incluiu ainda a 

implantação de novos recursos de gerenciamento e monitoramento; 

Foi também implantado o serviço de rede privada virtual (VPN), permitindo ao usuário em trânsito 

acessar a rede interna da Susep. 

 

9.8. RECURSOS HUMANOS EM TI 

9.8.1. TREINAMENTO 

Durante o ano de 2014, servidores da equipe da CGETI realizaram treinamentos nos seguintes temas: 

 Planejamento de contratações e gestão de contratos de TI; 

 Gerenciamento de projetos; 

 Mapeamento de processos; 

 Direito digital; 

 Governança de TI no setor público; 

 Visão integrada nos riscos da informação; 

 Desenvolvimento gerencial; 

 Teste de software; 

 Elaboração de termos de referência e projetos básicos. 

 

9.8.2. ESTRUTURA E PESSOAL 

As atividades inerentes a uma unidade de TI requerem formação específica em Engenharia, 

Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas, Ciência da Computação e correlatas, capacitação 
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constante quanto às tecnologias empregadas, além de conhecimentos especializados em diferentes 

áreas, tais como: legislação específica da Susep (Circulares Susep 360/08, 364/08, 473/13, IN69 etc.), 

gerência de projetos, mapeamento e melhoria de processos, contratações de bens e serviços de TI, 

métricas de software, CobiT e ITIL. 

Trata-se, portanto, de recursos difíceis de obter em outras unidades da Autarquia e de formação longa 

e continuada. 

Seguindo recomendação do TCU, exarada no Acórdão nº 2.746/2010, foi realizado em 2012 um 

“Estudo Técnico de Avaliação Qualitativa e Quantitativa do Quadro da Área de Tecnologia da 

Informação”, materializado no Anexo I do PDTI Susep 2013-2014, que concluiu pelo quantitativo 

razoável para alcance dos objetivos da Susep de 65 funcionários, sendo 63 servidores, e 16 unidades 

na sua estrutura hierárquica contra as atuais 6 unidades. 

Ressalta-se que tal quantitativo, conforme o estudo, não representa a situação ideal e sim a razoável 

para continuidade das operações, entretanto, a CGETI iniciou 2014 com um quadro de 34 servidores, 

terminando o período com 28 servidores. 

O estudo foi realizado com fulcro nas funções e papéis recomendados pela biblioteca ITIL, pelos 

CobIT e pelo modelo de avaliação de capacidade, denominado Capability Maturity Model – CMM, 

boas práticas de mercado nas áreas de governança e gestão de TI. 

Ainda, durante a elaboração do PDTI Susep 2015-2016, identificou-se que o número de novas ações 

executadas simultaneamente pela área de TI ultrapassava em muito sua disponibilidade de recursos. 

Conforme justificado na seção 12 do referido PDTI, ainda que os servidores lotados nessa unidade 

executem simultaneamente mais de uma ação dentre as previstas no PDTI, o fato de haver 

concorrência com as atividades de continuidade dos serviços mostra que o efetivo da CGETI (tanto 

quanto sua estrutura hierárquica) seria insuficiente para a realização de todas as tarefas, o que inclui 

o atendimento das necessidades priorizadas. 

Nesse sentido, de forma a minimizar o risco de não cumprimento das ações previstas neste 

instrumento de planejamento, optou-se por realizar alterações pontuais, postergando, eliminando ou 

diminuindo os recursos alocados a determinadas ações. 

 

9.1.9 – PDTI 2015-2016 

 

A CGETI também participou ativamente da elaboração do PDTI para o biênio 2015-2016, tendo sido 

responsável pela coordenação do grupo de trabalho destinado a esse fim. 

O PDTI 2015-2016 é o 4º Plano da mesma natureza, sendo que os anteriores (PDTI 2011-2015, PDTI 

2011-2015 – Revisão 2012 e PDTI 2013-2014) cumpriram importante papel na melhoria dos 

processos de gestão e governança da TI, na distribuição de recursos entre as diversas necessidades e, 

especialmente, no alinhamento de esforços da área de TI com a estratégia da Susep. 
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

10.1. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

Quadro LIV– Aspectos da Gestão Ambiental 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1.  
Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?  X 

2.  
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a 

associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? 
X  

3.  
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no 

Decreto nº 7.746/2012?  
X  

4.  
A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 

7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 
 X 

5.  
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de 

novembro de 2012? 
  

6.  
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os 

tópicos nele estabelecidos? 
  

7.  

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 

10/2012)? 
  

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.  

8.  

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados 

semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados 

medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? 

  

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.  

Considerações Gerais 
Foi constituída a Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável prevista no art. 6º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 10, de 12 de novembro de 2012, por meio da Portaria Susep nº 5.444, de 8 de agosto de 

2013, que é a responsável pela elaboração do PLS no âmbito da Susep. O plano ainda se encontra em elaboração. 
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11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

11.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU 

11.1.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Quadro LV - 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 

1 007.130/2012-0 

Acórdão 1204/2012 

(Parecer Prévio 

sobre as Contas do 

Governo da 

República) 

V e VI RE 
Ofício 275/2012 - 

TCU/SEMAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Deliberação 

(...) recomendar:                                                                                                                                                                                                                                    

V - (...) à Susep que adote medidas para priorizar as cobranças de multas nos âmbitos administrativo e judicial, 

sobretudo no que se refere aos casos cuja prescrição seja iminente, com vistas a evitar prejuízos ao Tesouro Nacional.                                                                                                      

VI - (...) à Susep, em conjunto com a Procuradoria Geral Federal, que avaliem a adoção de medidas extrajudiciais 

para aumentar a efetividade da cobrança das multas aplicadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Julgamentos - CGJUL 106524 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 

Procuradoria Federal junto à Susep - PF-Susep 4492 
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Síntese da Providência Adotada 

Ofício Gabin 603/2012 – encaminhou a Nota Técnica Audit/Copac nº 17/2012, contendo as providências adotadas 

pela Susep que direta ou indiretamente contribuem para o atendimento a essas recomendações exaradas pelo TCU. 

 

No Parecer Prévio sobre as Contas do governo da República – 2013 (Acórdão nº 1338/2014 – TCU – Plenário), o 

TCU considerou que “entre as medidas informadas pela Susep, destacam-se duas efetuadas pela Coordenação-

Geral de Julgamentos, em resposta às recomendações constantes do Acórdão nº 1204/2012 – TCU – Plenário: a 

implantação de rotina de trabalho, em 2012, para análise dos processos administrativos sancionadores segundo a 

ordem de prescrição; e, antes de pedir a inscrição do débito em dívida ativa da União, passou-se a fazer a cobrança 

do ente fiscalizado por meio de ofício de intimação, informando a possibilidade da inscrição caso não haja 

pagamento do valor devido". 

 

Ainda no PPCGR - 2013, o TCU afirmou que “a maioria das unidades monitoradas por este Tribunal informou a 

adoção de medidas administrativas para otimizar o processamento dos autos de infração, incluindo a integração de 

sistemas e a implantação de rotinas de trabalho com o estabelecimento de procedimentos padrões, além da 

capacitação de servidores, entre outros aprimoramentos. De todo modo, ainda persiste a necessidade de aperfeiçoar 

parâmetros e critérios para aplicação de sanções e de fortalecer a capacidade regulatória dos órgãos e entidades de 

regulação e fiscalização, mediante a criação de incentivos à regularização de infrações, bem como de desincentivos 

à litigância administrativa e judicial, em atenção aos princípios da eficiência, celeridade e economia processual. 

Ressalte-se, por fim, que, a par das presentes análises direcionadas às Contas do Governo, o tema continua sendo 

objeto de monitoramentos no âmbito deste Tribunal, a exemplo do TC 029.692/2013-0.”. 

 

O TC 029.692/2013-0 resultou no Acórdão nº 1665/2014 – TCU – Plenário. 

 

Tendo em vista as considerações do TCU presentes no Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República – 

2013 (Acórdão nº 1338/2014 – TCU – Plenário), opta-se por descontinuar o acompanhamento dessas recomendações, 

sem prejuízo do acompanhamento dos trabalhos específicos do TCU acerca da arrecadação de multas (Acórdão nº 

482/2012 – TCU – Plenário e nº 1665/2014 – TCU – Plenário).   

Síntese dos Resultados Obtidos 

O processo de arrecadação de multas tem sido aprimorado e continuará sendo objeto de avaliação do TCU. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não há. 

Fonte: SUSEP/AUDIT 

11.1.2. DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO 

Quadro LVI - 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 

1 025.574/2011-6 

Acórdão 

1325/2012 - 

Plenário 

9.2.4 RE Ofício 348/2012 - TCU/SECEX-9 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
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Descrição da Deliberação 

9.2.4 crie mecanismo nos sistemas informatizados da entidade que permita consultar as reduções efetuadas nas 

multas e juros de mora e nos encargos legais motivadas pelas condições de pagamento favoráveis estabelecids nos 

incisos do parágrafo 3º do art. 65 da Lei 12.249/2010, regulamentado pela Portaria AGU 1.197/2010; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGETI 106483 

Coordenação-Geral de Julgamentos 106524 

Síntese da Providência Adotada 

A CGJUL requisitou alterações no Sistema de Penalidades (SISPEN), de forma que esse sistema permita a geração 

de relatórios que discriminem os descontos motivados pela Portaria AGU 1.197/2010. Os sistemas referentes à 

arrecadação da Susep estão priorizados no Plano Diretor de Tecnologia da Informação para 2015. 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

O atendimento à recomendação encontra-se em implementação. 

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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 025.574/2011-6 

Acórdão 

1325/2012 - 

Plenário  

9.2.5 RE Ofício 348/2012 - TCU/SECEX-9 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Deliberação 

9.2.5. formalize os grupos listados abaixo, que cuidam da detecção de falhas e da implementação de melhorias no 

fluxo de processos, definindo prazos peremptórios para a conclusão dos respectivos trabalhos: 9.2.5.1. Grupo 1, cujo 

objetivo é levantar os processos de penalidades que estão sem movimentação nas áreas há mais de três anos e 

verificar se existe algum caso de processo prescrito; 9.2.5.2. Grupo 2, cuja finalidade é desenvolver projeto para 

execução de trabalho de revisão das bases de dados e reformulação dos sistemas de controle de processo, penalidades 

e arrecadação, visando a integrá-los e torná-los menos vulneráveis a falhas; 9.2.5.3. Grupo 3, cuja meta é elaborar 

proposta de normativo de uso interno que especifique o fluxo de atividades obrigatórias nos processos, atribuições 

específicas, rotinas de trabalho e procedimentos para todas as etapas que envolvam os processos de arrecadação da 

Susep. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria-Geral - SEGER 4554 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGETI 106483 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 

Síntese da Providência Adotada 

As ações que dizem respeito ao conteúdo do subitem 9.2.5.1 estão sendo monitoradas n âmbito do processo 

15414.005266/2011-15. As ações que dizem respeito ao conteúdo dos subitens 9.2.5.2 e 9.2.5.3 estão sendo 

monitoradas no âmbito do processo 15414.002038/2011-93.  
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Justificativa para o seu não Cumprimento: 

Os processos acima mencionados encontram-se em tramitação. 

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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 025.574/2011-6 

Acórdão 

1325/2012 - 

Plenário  

9.2.7 RE Ofício 348/2012 - TCU/SECEX-9 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Deliberação 

9.2.7. leve a protesto, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, todas as Certidões de Dívida Ativa da União 

referentes a créditos da Susep, nos termos da Portaria PGFN 321/2006, em especial, mas não exclusivamente, as 

certidões oriundas de multas aplicadas a empresas que atuem no mercado marginal. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Procuradoria Federal junto à Susep - PF-Susep 4492 

Síntese da Providência Adotada 

A Procuradoria Federal junto à Susep encaminhou o Expediente 90-000005/2012, no qual está a Nota/PF-

Susep/Subprocuradoria de Contencioso Judicial nº 540/2012, que trata do item 9.2.7. Nessa manifestação, a 

Procuradoria conclui que a Portaria PGFN nº 321/2006 não se aplica aos créditos administrados pela Susep e que a 

determinação e regulamentação de como será efetivado o protesto dos créditos da Susep depende de ato próprio da 

PGF/CGCOB, o qual possibilitaria o cumprimento da recomendação acima exposta. 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

Conforme exposto acima, o atendimento à recomendação depende de ato próprio da PGF/CGCOB. 

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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

4 022.631/2009-0 
Acórdão 482/2012 

- Plenário 
9.6 DE Ofício nº 113/2012 - TCU/SEMAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
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Descrição da Deliberação 

9.6  determinar à (...) e à Superintendência de Seguros Privados que incluam, nos Relatórios Anuais de Gestão 

referentes aos exercícios de 2012 a 2016, seção específica sobre o tema “arrecadação de multas”, contemplando as 

seguintes informações pertinentes às questões descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão1817/2010-

Plenário: 

9.6.1  número absoluto e percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin, sob sua 

responsabilidade, nos últimos dois exercícios (subitem 9.1.1 do Ac-1817/2010-P); 

9.6.2  número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude dos prazos legais, sofram 

maiores riscos de prescrição, nos últimos dois exercícios, bem como as providências adotadas para reduzir esse risco 

(subitem 9.1.2 do Ac-1817/2010-P); 

9.6.3  quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os valores associados a estas 

multas e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao total de multas aplicadas anualmente, nos dois 

últimos exercícios (subitem 9.1.2 - Ac-1817/2010-P); 

9.6.4 percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas) nos últimos dois 

exercícios (subitem 9.2 do Ac-1817/2010-P); 

9.6.5 medidas adotadas e resultados alcançados relativamente às questões descritas nos subitens 9.6.1 a 9.6.4; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Julgamentos - CGJUL 106524 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 

Procuradoria Federal junto à Susep - PF-Susep 4492 

Secretaria-Geral - SEGER 4554 

Síntese da Providência Adotada 

A Susep vem incluindo em seus Relatórios de Gestão seção específica sobre arrecadação de multas.  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

A determinação deverá continuar a ser atendida nos próximos Relatórios de Gestão. 

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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5 029.692/2013-0 

Acórdão 

1665/2014 - 

Plenário 

9.2 DE Ofício 282/2014 - TCU/SEMAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Deliberação 

9.2   determinar à (...) e à Superintendência de Seguros Privados (Susep) que, em relação à determinação contida no 

subitem 9.6 do Acórdão 482/2012-TCU-Plenário (inclusão de seção específica sobre o tema “arrecadação de multas” 

nos relatórios de gestão relativos aos exercícios de 2012 a 2016), caso não consigam registrar todas as informações 

requeridas pelo mencionado comando, incluam nota explicativa, na mesma seção específica do relatório de gestão, 

com a justificativa pormenorizada para a ausência da(s) informação(ões); 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Julgamentos - CGJUL 106524 
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Síntese da Providência Adotada 

Foi dada ciência à área responsável da necessidade de que sejam apresentadas justificativas caso as informações 

requeridas não estejam disponíveis. 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

A determinação, se for o caso, deverá ser atendida quando da elaboração dos Relatórios de Gestão. 

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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

6 014.088/2010-0 

Acórdão 

2746/2010 - 

Plenário 

9.1.10 e 

9.1.11 
DE Ofício nº 514/2010 - TCU/SECEX-9 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Deliberação 

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; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - 

Síntese da Providência Adotada 

O Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC decidiu pela criação de um Grupo de Trabalho para 

definir a metodologia do inventário de ativos da informação. Tal grupo deverá definir os requisitos do sistema de 

inventário, que utilizará a classificação dos ativos de informação já produzida. Esse grupo deverá preparar a Susep 

para a realização do inventário, por meio de palestras, emails e outras ações que julgar necessárias. 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

Em 2013, o TCU realizou monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 2746/2010 - 

TCU/Plenário, o qual culminou no Acórdão 3589/2013 - TCU/Plenário. Nesse acórdão ficou estabelecido que 

futuramente a SecexEstataisRJ irá monitorar as ações da Susep relativas aos itens 9.1.10 e 9.1.11 do Acórdão 

2746/2010. 

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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

7 014.088/2010-0 

Acórdão 

2746/2010 - 

Plenário 

9.2.4, 

9.2.6, 

9.2.7 e 

9.2.9 

RE Ofício nº 514/2010 - TCU/SECEX-9 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Deliberação 

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; 

9.2.6. 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; 

 9.2.9. 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; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGETI 106483 

Síntese da Providência Adotada 

Foram estabelecidas as Instruções CGETI nº 06/2013 e nº 08/2014. 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

Em 2013, o TCU realizou monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 2746/2010 - 

TCU/Plenário, o qual culminou no Acórdão 3589/2013 - TCU/Plenário. Nesse acórdão ficou estabelecido que 

futuramente a SecexEstataisRJ irá monitorar as ações da Susep relativas aos itens 9.2.4, 9.2.6, 9.2.7 e 9.2.9 do 

Acórdão 2746/2010. 

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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

8 023.533/2012-9 
Acórdão 609/2013 

- 1ª Câmara 
1.7.3 DE Ofício nº 74/2013 - TCU/SECEXAIRJ 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
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Descrição da Deliberação 

1.7.3. proceda à segregação de funções nos setores que se ocupam de procedimentos relativos à folha de pagamento e 

licitações e contratos; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Administração - DIRAD 106459 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 

Coordenação-Geral de Planejamento - CGPLA 106460 

Síntese da Providência Adotada 

Foi criada a Divisão de Pagamento, no âmbito da Coordenação de Pessoal. 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

O pleno atendimento à determinação depende de outras alterações regimentais. 

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 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

9 023.533/2012-9 
Acórdão 609/2013 

- 1ª Câmara 
1.8 RE Ofício nº 74/2013 - TCU/SECEXAIRJ 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Deliberação 

1.8. recomendar à Superintendência de Seguros Privados - Susep que atente para o número de servidores que contam 

com tempo de serviço para se aposentar e que continuam em atividade, em razão do potencial prejuízo na prestação 

dos seus serviços que poderá advir das lacunas de eventual aposentadoria simultânea desses agentes. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Administração - DIRAD 106459 

Coordenação-Geral de Planejamento - CGPLA 106460 

Síntese da Providência Adotada 

Tem-se procurado, na medida do possível, realizar movimentações internas de pessoal para suprir as necessidades 

das áreas mais impactadas por aposentadorias.  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

O pleno atendimento à recomendação depende da realização de concurso público. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não há. 

Fonte: SUSEP/AUDIT 
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11.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

(OCI) 

11.2.1. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Quadro LVII - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno 

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 
Nota de Auditoria 

201203291-001 

Constatação 02 - 

Recomendação 002 
Ofício 14035/2012/NAC-1/CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Deliberação 

Constatação 2 - Recomendação: 002                               

A Susep deve efetuar os ajustes necessários em sua norma interna que trata dos procedimentos pertinentes à 

renovação dos contratos administrativos, de modo a estabelecer, também, prazos e responsáveis para execução de 

todas as etapas inerentes às fases interna e externa de processos licitatórios, evitando a ocorrência de contratações 

diretas, em detrimento da realização da licitação, causadas pelo excessivo prolongamento de alguma etapa específica 

do processo licitatório. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 

Síntese da Providência Adotada 

Foi realizada a reformulação do normativo interno que regula os processos licitatórios. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Foi editada a Deliberação Susep nº 165, de 27 de junho de 2014. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não há. 

Fonte: SUSEP/AUDIT 
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11.2.2. RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO 

Quadro LVIII - 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 

1 201203291 

Constatação nº 12 - 

Recomendações 001 e 

002 

Ofício nº 23.988/2012/NAC-1/CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Recomendação 

Constatação 12 - Recomendação 1: 
Reavaliar a conveniência quanto à adoção da sistemática de convocação “em bloco” das empresas melhor 

classificadas nos pregões eletrônicos, em face do disposto no parágrafo quinto do art. 25º do Decreto 5.450/2005 e 

dos riscos potencialmente existentes nesta prática, em decorrência da estrutura operacional das áreas responsáveis 

pela análise das respectivas propostas. 

 

Constatação 12 - Recomendação 2: 
Observar estritamente os prazos previstos no edital para o encaminhamento das propostas de preços pelos licitantes, 

que serão analisadas pela Susep, abstendo-se de proceder à análise de todas àquelas que não cumprirem os prazos e 

exigências editalícias, em perfeita consonância, portanto, com os princípios da vinculação ao instrumento 

convocatório e isonomia, conforme o previsto no art. 5º - caput e parágrafo único - do Decreto 5.450/2005. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Susep encaminhou o Ofício nº 507/2012/Susep/Gabin atualizando o PPP e contendo as providências adotadas para 

atendimento às recomendações. Conforme consta na Nota Técnica nº 2340/NAC1/CGU-RJ, encaminhada pelo Ofício 

nº 32319/2013/NAC1/CGU-RJ, essas recomendações encontram-se em análise ou aguardam ações de controle para 

que seja formada a opinião da CGU quanto ao seu atendimento. 

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 

2 
Nota de Auditoria 

201203291-001 

Constatação 01 - 

Recomendação 001; 

Constatação 02 - 

Recomendação 001  

Ofício 14035/2012/NAC-1/CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Recomendação 

Constatação 1 - Recomendação: 001 
Recomendamos que a Susep aprimore seus controles internos relacionados aos contratos, especialmente no que se 

refere à atualização dos dados no sistema SIASG.                                                                                                                                                                         

Constatação 2 - Recomendação: 001                                                                                                                                                                              
A Susep/RS deve aprimorar os processos gerenciais relativos ao planejamento de licitações, de modo a reduzir ao 

máximo a necessidade de ajustes e/ou retificações nos editais de licitações enviados para análise da sede da 

Autarquia, evitando, dessa forma, que seja perdido o prazo necessário para substituição e ou renovação de contratos 

em vigor.                                                                                                                                                         

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Susep encaminhou o Ofício nº 694/2012/Susep/Gabin atualizando o PPP e contendo as providências adotadas para 

atendimento às recomendações. Conforme consta na Nota Técnica nº 2340/NAC1/CGU-RJ, encaminhada pelo Ofício 

nº 32319/2013/NAC1/CGU-RJ, essas recomendações encontram-se em análise ou aguardam ações de controle para 

que seja formada a opinião da CGU quanto ao seu atendimento. 

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 

3 
Nota de Auditoria 

201203291-002 

Constatação 001 - 

Recomendações 001 e 

002 

Ofício 14035/2012/NAC-1/CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
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Descrição da Recomendação 

Constatação 1 - Recomendação 001: 
A Susep deverá adotar os critérios de gestão ambiental indicados no questionário contido no Relatório de 

Gestão/2011, em especial quanto ao cumprimento da determinação contida no Decreto nº 5.940/2006, no que se 

refere à separação e a destinação de resíduos recicláveis descartados.  

 

Constatação 1 - Recomendação 002: 
Quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços ou obras, a 

unidade deverá inseri-los em todos os processos licitatórios pertinentes bem como acompanhar e fiscalizar a 

execução dos contratos com o intuito de verificar a real implementação destes critérios. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A Susep encaminhou o Ofício nº 694/2012/Susep/Gabin atualizando o PPP e contendo as providências adotadas para 

atendimento às recomendações. Conforme consta na Nota Técnica nº 2340/NAC1/CGU-RJ, encaminhada pelo Ofício 

nº 32319/2013/NAC1/CGU-RJ, essas recomendações encontram-se em análise ou aguardam ações de controle para 

que seja formada a opinião da CGU quanto ao seu atendimento. 

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 208771 
Constatação 9 - 

Recomendações 001, 

002 e 003 

Ofício 33.336/2011/NAC-1/CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Descrição da Recomendação 

Constatação 9 - Recomendação 001: 
Recomendamos que a Susep passe a documentar as pesquisas de preços dos materiais adquiridos para os serviços de 

manutenção predial, de forma a comprovar a compatibilidade entre os preços de aquisição e os praticados no 

mercado. 

Constatação 9 - Recomendação 002: 
Recomendamos que a Susep, na próxima licitação de serviços de manutenção predial, estime os valores de aquisição 

de materiais e mencione o encargo da empresa a ser contratada de adquirir os materiais por preços compatíveis com 

os praticados no mercado, porém, não exija que esses valores componham o valor das propostas dos licitantes, visto 

que esse procedimento pode prejudicar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Constatação 9 - Recomendação 003: 
Recomendamos que a Susep, na próxima licitação de serviços de manutenção predial, defina no Termo de Referência 

que os pagamentos serão efetuados com base nos serviços realizados e nos bens efetivamente adquiridos. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em 06/12/2010 foi encaminhado o Ofício Susep/Gabin 199/2010 atualizando o PPP com a situação da 

recomendação. Foi realizado o Pregão 17/2013 (Processo 15414.001773/2013-41), com vistas à substituição do 

contrato anterior. 

Conforme consta na Nota Técnica nº 2340/NAC1/CGU-RJ, encaminhada pelo Ofício nº 32319/2013/NAC1/CGU-

RJ, essas recomendações encontram-se em análise ou aguardam ações de controle para que seja formada a opinião da 

CGU quanto ao seu atendimento. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não há. 

Fonte: SUSEP/AUDIT 

 

11.3. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI Nº 8.730/93 

11.3.1. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 8.730/93 

Quadro LIX – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores, da Obrigação de 

Entregar a DBR 

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 Cargo, 

Emprego ou Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

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 
34 34 122 

Entregaram a DBR 34 34 122 

Não cumpriram a 

obrigação 
0 0 0 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

11.3.2. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

A área de Pessoal é a unidade interna na Susep incumbida de gerenciar a recepção das Declarações 

de Bens e Rendas – DBRs. Não há sistema informatizado para esse gerenciamento. 

A recepção é em papel para ambas as situações: formulário de autorização de acesso à declaração de 

ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física ou formulário de declaração de bens e valores. 

Todos os detentores de cargos e funções obrigados a entregar a DBR apresentaram a autorização de 
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acesso à declaração do IRPF e, por este motivo, não realizamos nenhum tipo de análise das DBRs 

para identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida. 

Os formulários ficam arquivados em pastas nos armários da área de Pessoal. 

11.4. MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 

Não foram registrados casos de dano ao erário em 2014. 

 

11.5. ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV 

Quadro LX – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 

 

11.6 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE ATENDIMENTO DE ACÓRDÃOS DO TCU - 

ACÓRDÃO Nº 482/2012 – PLENÁRIO 

11.6.1. INTRODUÇÃO  

A planilha Arrecadação de Multas (Anexo II) foi preenchida de acordo com os dados constantes no 

Sistema de Penalidades – SISPEN e no Sistema de Arrecadação – SIAS. A partir de uma extração de 

dados no Excel, a conferência e a consolidação foram feitas manualmente. Além disso, como a Susep 

possui um sistema para anotação de penalidades aplicadas (SISPEN) e outro para armazenar valores 
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referentes à arrecadação (SIAS), houve a necessidade de se cruzar os sistemas para que as 

informações solicitadas pudessem ser fornecidas, pois embora os dois sistemas já estejam atualmente 

interligados, ainda não é possível gerar informações de relatórios gerenciais. É importante ressaltar 

ainda que, em 3 de outubro de 2014, foi encaminhada à Secretaria de Macroavaliação Governamental 

do TCU uma ata de reunião havida entre a diretoria da Susep e as Coordenações-Gerais envolvidas 

no fornecimento dos dados em que se apresentaram as dificuldades existentes na Autarquia para gerar 

os dados solicitados, tendo em vista que os sistemas de arrecadação e de penalidades precisam de 

uma reestruturação, especialmente no que tange à geração de relatórios gerenciais.  

Considerando que nos foi informado pela Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU que 

a planilha enviada pela Secretaria em outubro de 2014, que é idêntica a atual, será a definitiva, 

tentaremos adequar o Sistema de Penalidades de modo que este possa gerar, automaticamente, os 

dados solicitados, na forma como consta na planilha.  

Feitas as considerações iniciais, passemos para a análise e explicação dos dados fornecidos.  

11.6.2. ANÁLISE DOS DADOS  

Primeiramente, quanto à quantidade e montante financeiro de multas aplicadas, foram 

consideradas as multas aplicadas por processo e por autuado, de modo que, nos casos em que houve 

multas aplicadas a dois autuados no mesmo processo, considerou-se a existência de duas multas.  

Quanto aos valores de multas aplicadas constantes na planilha, correspondem a casos de mercado 

marginal: R$ 332.277.992,66 das multas aplicadas em 2014, R$ 683.130,11 das multas aplicadas em 

2013, R$ 11.739.085.221,04 das multas aplicadas em 2012 (sendo que somente uma delas 

corresponde a R$ 11.738.534.400,00) e R$ 143.734.851,92 das multas aplicadas em 2011.  

Nos casos de empresas autuadas por atuarem à margem do mercado regularmente autorizado, a Susep, 

por determinação do art. 113 do Decreto-Lei nº 73/66, deve aplicar sanção igual ao valor das 

importâncias seguradas a todos aqueles que realizem operação de seguro, cosseguro ou resseguro sem 

a devida autorização, ou seja, empresas que eventualmente realizem operações com características 

das acima mencionadas sem a devida autorização legal estão sujeitas à penalidade do art. 113. Tal 

determinação leva à imposição de multas com valores extremamente elevados. No entanto, por se 

tratar de uma determinação legal, esses casos são apurados e punidos de acordo com o previsto na 

norma acima citada, ainda que sua arrecadação, posteriormente, não se concretize.  

Feitas as devidas colocações a respeito das multas aplicadas, passemos a distribuição delas nas 

colunas das planilhas.  

Quanto à coluna “arrecadadas”, percebe-se que cerca de 36% da quantidade das multas aplicadas em 

2014 foram arrecadadas no próprio ano de 2014, 45% das multas aplicadas em 2013 foram 

arrecadadas em 2013 ou no ano seguinte, 50% das multas aplicadas em 2012 foram arrecadadas em 

2012 ou nos anos seguintes e 42% das multas aplicadas em 2011 foram arrecadadas em 2011 ou nos 

anos seguintes. Considerando que, atualmente, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de 

Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização – CRSNSP, órgão vinculado ao 

Ministério da Fazenda responsável pelo julgamento dos recursos interpostos em face das multas 

aplicadas pela Susep, leva geralmente mais de quatro anos para julgar os recursos, conclui-se que 

esse quantitativo de arrecadação refere-se, basicamente, a processos em que não houve apresentação 

de recurso.  

Quanto aos valores, percebe-se que, se subtrairmos a parcela de desconto do montante aplicado de 

multas, foram arrecadados cerca de 0,9% do valor das multas aplicadas em 2014 no próprio ano de 

2014, 32% arrecadado em 2013 e 2014 referente a multas aplicadas em 2013, 0,033% arrecadado em 

2012, 2013 e 2014 referente a multas aplicadas em 2012 e 3,1% arrecadado em 2011, 2012, 2013 e 

2014 das multas aplicadas em 2011. 
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Embora a quantidade total de multas arrecadadas tenha ultrapassado 40%, percebe-se que, quanto aos 

valores, o percentual foi bem mais baixo. Isso ocorre principalmente por dois motivos. O primeiro 

por conta dos valores aplicados aos casos de mercado marginal que geralmente não são arrecadados, 

pois, o que de fato ocorre nestes casos, é que tais sanções, por serem impostas a entidades (muitas 

vezes associações, clubes, sindicatos ou mesmo empresas estrangeiras) que agem à margem da lei, 

frequentemente exigem o ajuizamento de ações de execução da dívida ativa, com poucas chances de 

sucesso, pois possuem valores elevados de multa, muitas vezes acima até do patrimônio da instituição. 

Além disso, por atuarem à margem do mercado, a Susep não possui qualquer outra ferramenta 

administrativa sobre sua atuação que possa repercutir na arrecadação da multa.  

Se excluirmos, por exemplo, das multas aplicadas, aquelas que se referem a mercado marginal, o 

percentual de arrecadação acima citado sobe 14,4% em 2014 (que era de 0,9%), 33,6% em relação a 

2013, 36% em relação a 2012 (que era de 0,032%) e 46% em relação a 2011 (que era de 3,13%), 

levando em conta multas aplicadas em um determinado ano e arrecadadas no mesmo ano para o caso 

de 2014 ou arrecadada no mesmo ano ou nos anos seguintes para os casos de 2013, 2012 e 2011. 

Destaque-se, ainda, que para o ano de 2014, o percentual certamente será maior quando consideradas 

as multas pagas no início de 2015 e ainda referentes a este período de competência.  

O segundo motivo do baixo percentual de arrecadação em relação ao total aplicado, diz respeito à 

interposição de recursos ao CRSNSP e a sua demora em apreciar tais pedidos. Apenas para 

exemplificar, seguem abaixo os dados consolidados dos processos recebidos do CRSNSP pela Susep, 

relativos ao total de multas julgadas em 2013/2014 pelo CRSNSP, agrupadas de acordo com a data 

de julgamento em primeira instância pela Susep: 

 

Quadro LXI- Quantidade de Multas Julgadas pelo CRSNSP em 2013/2014 

Ano de Julgamento em 1ª Instância  
Quantidade de Multas Julgadas pelo 

CRSNSP em 2013/2014  

Até 2010  696  

2011  25  

2012  24  

2013  7  

 

Assim, percebe-se que quase a totalidade das multas aplicadas pela Susep num determinado ano e 

que houve interposição de recurso, só poderá ser cobrada após mais de quatro anos da sua aplicação, 

pois é necessário se esperar o julgamento do recurso em segunda instância. Em 2014, por exemplo, 

cerca de 50% da quantidade de multas aplicadas pela Susep receberam recurso a ser apreciado pelo 

CRSNSP. Além disso, cumpre ressaltar que, em consulta ao site do CRSNSP (pautas), verifica-se 

que houve um total de 1.417 processos colocados em pauta para julgamentos de recursos pelo 

CRSNSP em 2014. No mesmo ano, a Susep recebeu e processou cerca de 80 processos do CRSNSP. 

Ou seja, em que pese o trabalho efetuado pelo CRSNSP, os processos demoram a chegar à Autarquia.  

Ademais, a diferença entre o percentual arrecadado em relação à quantidade e ao montante financeiro, 

ainda que se excluam os casos de mercado marginal, continuará se verificando porque, no geral, os 

recursos são apresentados justamente em face das maiores multas aplicadas pela Susep. Dessa forma, 

as multas mais altas acabam sendo cobradas somente após quatro ou cinco anos da data da sua 

aplicação em primeira instância, já que é preciso aguardar o julgamento do CRSNSP em segunda 

instância. E, por se tratar de um órgão não subordinado à Susep, esta não possui qualquer ingerência 

sobre ele.  

Ainda quanto à coluna “arrecadadas” da planilha, é necessário ressaltar que, conforme instrução 

constante na própria planilha, os casos de parcelamento foram incluídos, na quantidade, como 

arrecadadas no ano em que se iniciou o parcelamento, embora ainda não tenham sido totalmente 

quitadas. Quanto ao valor, o montante pago foi discriminado em “arrecadadas” pelo ano do 



113 

 

pagamento e o montante ainda não pago foi incluído na coluna “demais situações”. No caso da Susep, 

só havia dois casos de parcelamento com recebimento de valores pelo código de multa pecuniária. 

Há outro caso de parcelamento de multa aplicada, mas que não foi incluído na planilha porque o 

parcelamento se deu após a inscrição do débito em Dívida Ativa e, por isso, os valores arrecadados 

estão sendo pagos no código de dívida ativa não tributária e não no código de multa pecuniária. Por 

instrução de um dos servidores do TCU/SEMAG em 2014, esse caso foi incluído em “demais 

situações” tanto na planilha de quantidades como na de valores.  

Ainda sobre o parcelamento, percebeu-se que uma das parcelas, cujo pagamento ocorreu em 2013, 

foi arrecadada com o código de taxa de fiscalização e não com o código de multa pecuniária. Por 

conta disso, o valor (que corresponde a R$ 527,32) não havia sido levado em consideração na planilha 

de outubro/2014, relativamente ao dado “Arrecadação Efetiva”, bem como não havia constado seu 

valor líquido sem juros e encargos no valor de R$ 416,67 na planilha de montante financeiro (aplicado 

em 2012 e arrecadado em 2013). A área de arrecadação da Susep foi acionada para resolver a 

divergência e modificou o código para multa pecuniária. O valor foi incluído na planilha atual como 

arrecadado em 2013, razão pela qual se explica a divergência entre os valores de “Arrecadação 

Efetiva” e montante financeiro constantes na planilha enviada em outubro/2014 e na atual.  

Outra questão a ser colocada sobre a arrecadação diz respeito à identificação de um valor de R$ 

19.000,00 pago por um autuado em 2013, mas que não consta no Sistema de Arrecadação da Susep - 

SIAS. Em contato com a área de arrecadação, foi explicado que isso ocorreu porque o autuado efetuou 

duas vezes o pagamento de uma mesma GRU, uma vez no valor de R$9.750,00 e outra no valor de 

R$ 19.000,00. Como o SIAS só é capaz de identificar um pagamento por GRU, esse valor não foi 

contabilizado no sistema. No entanto, como tal montante foi acusado como recebido pelo SIAFI, foi 

feita a observação de conciliação entre SIAS e SIAFI no sistema, de modo que, apesar de não constar 

no SIAS, tal valor foi incluído na planilha por ter constado do SIAFI e por ter sido, de fato, arrecadado 

na Conta Única do Tesouro.  

Além disso, foi identificado um pagamento no valor de R$ 13,50 referente a uma multa de R$ 

9.000,00 aplicada no exercício de 2014. Trata-se da cobrança de cópias, indevidamente classificada 

como multa pecuniária. O setor responsável da Autarquia foi contatado para efetuar a correção.  

Por fim, ainda sobre a coluna “arrecadadas”, para os casos em que houve valores pagos referentes a 

uma multa, mas esse valor não quitou totalmente o débito naquele ano, seguiu-se a lógica constante 

na planilha para parcelamento, ou seja, considerou-se em quantidade a multa como arrecadada e, no 

montante financeiro, foi discriminado em “arrecadadas” o valor pago pelo ano do pagamento e o 

montante eventualmente ainda não arrecadado em “demais situações”.  

Quanto à coluna “descontos”, é importante esclarecer que, de acordo com a Resolução CNSP nº 

243/2011 e a antiga Resolução CNSP nº 186/2008, revogada por àquela, caso o autuado opte por não 

apresentar recurso ao CRSNSP em face da multa aplicada pela Susep em primeira instância, ele 

poderá efetuar o pagamento da multa, no prazo de 30 dias contados do recebimento do ofício de 

intimação a respeito da decisão em primeira instância, com desconto de 25% (vinte e cinco por 

cento). Assim, se considerarmos o valor dos descontos, percebemos que cerca de 90% do montante 

arrecadado em 2011, 92% do montante arrecadado em 2012, 88% do montante arrecadado em 2013 

e 70% do montante arrecadado em 2014 referem-se a multas pagas com o referido desconto.  

Quanto à coluna “canceladas”, percebe-se que há valores cancelados na planilha de montante 

financeiro em relação ao exercício de 2013, sem que haja ocorrência na planilha de quantidades.. Isso 

ocorre porque há duas multas (aplicadas em 2011 e 2012) que foram parcialmente reformadas pelo 

CRSNSP em sede de recurso. Em ambos os casos, a multa permaneceu como “aplicada”, mas em 

valores menores do que aqueles que haviam sido aplicados em primeira instância, impossibilitando a 

sua consideração em “quantidades”.  
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Note-se que só há quatro valores constantes na coluna “canceladas”. Isso ocorre porque, como já 

explicado anteriormente, o CRSNSP demora mais de quatro anos para julgar os recursos interpostos 

em face de decisões tomadas em primeira instância na Susep. Dessa forma, os julgamentos realizados 

pelo Conselho de Recursos nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, e que tiveram multas canceladas, 

dizem respeito, na sua grande maioria, a processos que foram julgados pela Susep antes de 2011 e, 

por isso, não constaram na planilha. Da mesma forma, também não constam na planilha valores 

arrecadados pela Susep em 2014, 2013, 2012 e 2011 e que se referem a processos julgados em 

primeira instância em anos anteriores a 2011 e que retornaram recentemente do CRSNSP com recurso 

julgado, que representam uma parcela significativa do total arrecadado em cada um dos anos. Além 

disso, é importante ressaltar que, nos relatórios de gestão de 2013 e 2012, constaram valores em 

“canceladas” referentes a processos julgados em primeira instância pela Susep e revistos, pela mesma 

instância. Nesta planilha e na entregue em outubro/2014, no entanto, entendeu-se que tais valores, 

ainda que raros, não deveriam ser contabilizados, pois no Sistema de Penalidades, eles constam como 

multas não aplicadas, já que não há um campo próprio para anotação de revisão pela mesma instância 

julgadora.  

Por fim, quanto ao campo “canceladas”, conforme já consta da ata encaminhada anteriormente ao 

TCU/SEMAG, o atual Sistema de Penalidades da Susep só possui um campo de valor de multa 

aplicada, de modo que, caso haja o cancelamento da multa pela via recursal, o valor aplicado 

anteriormente é substituído por zero, não havendo local no sistema para armazenamento do montante 

que havia sido aplicado no passado. Dessa forma, o sistema identifica que houve aplicação de multa 

em primeira instância e que esta foi cancelada em segunda instância, mas não armazena o valor 

referente à primeira instância. Nesses casos, houve a apuração manual desses montantes financeiros 

por meio dos acórdãos proferidos pelo CRSNSP e incluiu-se tais valores no campo “aplicadas” e no 

campo “canceladas administrativamente”.  

Quanto ao campo “suspensas administrativamente”, considerando o conceito constante na planilha, 

a Susep não possui casos de sanção com exigibilidade suspensa por decisão administrativa. Os casos 

de recurso ao CRSNSP, por orientação do TCU/SEMAG em 2014 foram incluídos em “demais 

situações”, por se tratarem de multas cuja exigibilidade encontra-se suspensa por determinação 

normativa (§2º do artigo 129 da Resolução CNSP nº 243/2011) e não por decisão administrativa.  

Quanto à coluna “multas não inscritas no Cadin” foi encontrada uma multa, considerando o conceito 

contido na planilha que se refere a essa coluna. Há de se ressaltar que a inscrição no Cadin é feita 

após o seguinte procedimento: havendo decisão em processo sancionador, os autos são remetidos à 

Coordenação de Julgamentos – Cojul. Nesta Coordenação são efetuados o cadastro da decisão no 

Sistema de Acompanhamento de Penalidades (SISPEN) e a intimação do apenado através de ofício, 

acompanhado de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos casos de cominação de sanção 

pecuniária. Não havendo o pagamento da multa no prazo de 30 dias, contados do recebimento da 

intimação, há o trânsito em julgado da decisão e um novo ofício é enviado cobrando a multa acrescida 

da atualização devida (Selic) e da multa de mora, informando ao apenado que a multa será 

encaminhada para inscrição em Dívida Ativa e que, após 75 dias sem que haja o pagamento da sanção, 

será o débito inscrito no Cadin. Note-se que esta comunicação é obrigatória, conforme dispõe o § 2º 

do art. 2º da Lei nº 10.522/2002. Uma vez transcorrido o prazo de 75 dias sem o pagamento da multa, 

uma Comunicação Interna (CI) é encaminhada à Coordenação de Arrecadação – Coraf juntamente 

com um formulário de solicitação de inscrição no Cadin, contendo as informações sobre o débito e o 

devedor. No mesmo ato, o processo é encaminhado à Procuradoria Federal junto à Susep para 

procedimento de inscrição em Dívida Ativa e posterior ajuizamento da ação de execução.  

Na Coraf, a inscrição no Cadin é efetuada conforme as disposições da Portaria da Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN nº 685, de 14 de setembro de 2006. Em seu art. 1º, inciso I, tal portaria 

estabelece a vedação da inscrição de débitos inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais). Já o § 1º do 

mesmo artigo determina que cada devedor será cadastrado uma única vez por órgão ou entidade 
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credora, independentemente da quantidade de operações existentes em seu nome passíveis de 

inscrição no Cadin, sendo a baixa efetuada somente após a regularização de todas as suas obrigações 

com a Susep (§2º do art. 1º). Assim, o sistema da STN permite a inscrição do devedor uma única vez. 

Todavia, a Susep mantém um controle próprio no qual são anotadas as dívidas subsequentes à 

primeira, que efetivamente geram inscrição no Cadin. Assim, novas dívidas de uma mesma pessoa 

não podem gerar novas inscrições no Cadin, mas sim no controle mantido pela Susep. Havendo a 

quitação de uma das obrigações, continuará o devedor inscrito no Cadin, sendo efetuada a baixa 

somente quando não constarem mais dívidas daquela pessoa no cadastro da Susep.  

Além disso, as sociedades que se encontravam em liquidação extrajudicial ou em falência não eram 

inscritas no Cadin, somente na Dívida Ativa, pois a Susep entendia que, por se tratar de empresas que 

possuíam uma impossibilidade legal de pagamento (já que precisam aguardar a apuração dos ativos 

e devem obedecer a ordem de pagamento do Quadro Geral de Credores), elas não deveriam ser 

consideradas como inadimplentes para inscrição no Cadin. No entanto, no início de 2014, a 

Procuradoria Federal junto à Susep entendeu que esses casos deveriam ser, dali em diante, incluídos 

não só na Dívida Ativa, mas também no Cadin. Assim, a partir do parecer da Procuradoria, a Susep 

vem encaminhando os casos de multa em face de sociedades em liquidação extrajudicial e em falência 

para inscrição no Cadin.  

Quanto à coluna de “multas com risco de prescrição executória”, com base no conceito constante na 

planilha, não foram constatadas. Isso porque, pelo conceito, essas multas seriam aquelas que tiveram 

seu trânsito em julgado administrativo em um determinado ano, não foram arrecadadas e que, após 

três anos, ainda não tiveram ação de execução ajuizada. Como a planilha trata multas aplicadas a 

partir de 2011, seu trânsito em julgado só poderá existir a partir de 2011. Assim, multas com risco de 

prescrição executória só poderão existir a partir de 2014, ano em que os processos poderão completar 

três anos de trânsito em julgado administrativo.  

Dessa forma, apenas os processos com multas aplicadas em 2011 poderiam possuir risco de prescrição 

executória. Analisando os processos de 2011, já transitados e não pagos, encontramos, em pesquisa 

realizada no Sistema da Dívida Ativa, seis multas não inscritas. Em contato com a Advocacia-Geral 

da União/Procuradoria Federal junto à Susep, responsável pelas inscrições, foi-nos informado que 

por se tratar de multas aplicadas a uma sociedade que se encontrava em Liquidação Extrajudicial, o 

prazo prescricional encontrava-se suspenso, por força do artigo 98, § lº do Decreto-Lei nº 73/66 c/c 

artigo 18, letra “e” da Lei nº 6.024/74. Assim, eles não foram incluídos no risco de prescrição 

executória, pois, de fato, não havia transcorrido mais de três anos do trânsito em julgado, levando-se 

em conta a suspensão do prazo já citado.  

Além disso, é de se considerar que, na forma do conceito constante na tabela, tais casos, caso existam 

no futuro, poderão dizer respeito à atuação da Advocacia Geral da União - AGU, órgão responsável 

pelo ajuizamento da ação de execução dos créditos existentes na Susep. Assim, uma vez que a multa 

é encaminhada à Procuradoria Federal junto à Susep – PF-Susep/AGU para inscrição em Dívida 

Ativa, cabe àquele órgão o respectivo ajuizamento da ação de execução.  

Quanto à coluna de “multas exigíveis e definitivamente constituídas – outras”, foram incluídos todos 

os casos em que a multa foi aplicada, não foi paga, já tendo havido o trânsito em julgado 

administrativo, e que não está suspensa por decisão judicial ou administrativa e que não possui 

garantia apresentada em processo judicial, tudo de acordo com o conceito apresentado na planilha.  

No entanto, entendemos relevante segregar, nesse campo, as multas que se referem à sociedades que 

se encontram atualmente em Liquidação Extrajudicial ou em Falência, pois, apesar de não estarem 

com exigibilidade suspensa por conta de decisão judicial ou administrativa, não podem ser cobradas 

pela Susep, já que a multa aplicada, nesses casos, deverá compor o Quadro Geral de Credores e 

aguardar eventual apuração de ativos e a ordem de pagamento do quadro. Dessa forma, estas multas 

não foram arrecadadas por uma impossibilidade legal de cobrança e pagamento, só sendo passíveis 
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de arrecadação caso haja ativos para cobrir os passivos da sociedade e estes sejam suficientes para 

alcançar, dentro do quadro geral de credores, os débitos com a Susep. Não demandam, portanto, 

nenhuma providência por parte da área da Autarquia responsável pela arrecadação das multas 

pecuniárias.  

Ao realizar uma análise do banco de dados da Susep, concluiu-se que, com relação aos valores 

constantes em “multas exigíveis e definitivamente constituídas – outras”, coluna 2014, se 

segregarmos as quantidades e valores das multas exigíveis e definitivamente constituídas que se 

referem a sociedades em Liquidação Extrajudicial ou Falência, teremos o seguinte cenário:  

 

Quadro LXII- Multas exigíveis e definitivamente constituídas – Sociedades em Liquidação 

Extrajudicial ou Falência 

Ano de aplicação 

da multa 

Total de multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas em 

31/12/2014 

Valor 

correspondente 

total (em R$) 

Quantidade de 

multas referente a 

sociedades em 

Liquidação 

Extrajudicial ou 

Falência 

Valor 

correspondente 

(em R$) 

2014 13  12.093.574,61  5  214.000,00  

2013 33  998.129,20  15  487.000,00  

2012 68  2.333.648,57  43  1.161.000,00  

2011 114  38.273.717,71  90  1.711.057,84  

Total 228  53.699.070,09  153  3.573.057,84  

 

Assim, percebe-se que, do total de multas exigíveis e definitivamente constituídas em 31/12/2014, 

cerca de 67% da quantidade corresponde a multas aplicadas em face de sociedades que se encontram 

em Liquidação Extrajudicial ou em Falência e que não podem ser cobradas atualmente pela Susep.  

Além das sociedades que se encontram em liquidação extrajudicial ou em falência, também merece 

destaque aquelas aplicadas em face de entidades que atuam no mercado segurador sem a autorização 

da Susep (“mercado marginal”) que, como já destacado anteriormente, possuem valores de multas 

muito elevados e são de difícil arrecadação, já que são aplicadas a entes que não estão sob a supervisão 

da Susep. No que tange a essas entidades, temos o seguinte cenário: 

 

Quadro LXIII- Multas exigíveis e definitivamente constituídas – Entidades que atuam no mercado 

segurador sem autorização da Susep 

Ano de aplicação 

da multa 

Total de multas 

exigíveis e 

definitivamente 

constituídas em 

31/12/2014 

Valor 

correspondente 

total (em R$) 

Quantidade de 

multas referente a 

entidades que 

atuam no mercado 

segurador sem 

autorização da 

Susep 

Valor 

correspondente 

(em R$) 

2014 13  12.093.574,61  3  9.269.870,81  

2013 33  998.129,20  3  202.462,00  

2012 68  2.333.648,57  2  297.614,00  

2011 114  38.273.717,71  8  36.354.659,87  

Total 228  53.699.070,09  16  46.124.606,68  

 

Conforme se extrai da tabela acima, do total de multas exigíveis e definitivamente constituídas em 

31/12/2014, 86% do montante financeiro correspondem a multas aplicadas em face do chamado 

“mercado marginal”. 
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Dessa forma, percebe-se que do total de multas exigíveis e definitivamente constituídas em 

31/12/2014, 26% da quantidade e apenas 7,5% do montante financeiro corresponde a multas aplicadas 

em face de sociedades ativas e pessoas físicas e jurídicas que estão sob a supervisão da Susep.  

De outro ângulo, verificamos então que 74% da quantidade e 92,5% do montante financeiro 

correspondem a entidades em liquidação extrajudicial, falência ou que não estão sob a 

supervisão da Susep, agindo à margem da lei.  

Assim, percebe-se que, do total de 1.944 multas aplicadas em 2011, 2012, 2013 e 2014 (R$ 

12.275.102.611,74) somente 59 (R$ 4.001.405,57) corresponde a multas aplicadas em face de 

sociedades ativas e pessoas físicas e jurídicas que estão sob a supervisão da Susep e não foram pagas 

até 31/12/2014 após a constituição definitiva do débito. Isso corresponde a cerca de 3% do 

quantitativo total de multas aplicadas e 0,032% do montante financeiro aplicado.  

Quanto à coluna “demais situações – exercício 2014”, elas se referem, basicamente, a multas 

aplicadas e que se encontravam, em 31/12/2014, pendentes de apreciação de recurso no CRSNSP.  

Com relação a multas aplicadas em 2011 e que constam em demais situações em 31/12/2014, com 

exceção de uma, todas as demais (203 multas) se referem a multas que aguardam julgamento de 

recurso em segunda instância. A exceção diz respeito ao caso anteriormente citado de parcelamento 

do débito que está sendo pago como dívida ativa não tributária por já se encontrar inscrito em dívida 

ativa.  

Com relação a multas aplicadas em 2012 e que constam em “demais situações – exercício 2014”, 

todas as 144 multas se referem a casos que aguardam julgamento de recurso no CRSNSP.  

Com relação a multas aplicadas em 2013, do total de 246 multas enquadradas em “demais situações 

– exercício 2014”, 241 multas referem-se a casos que aguardam julgamento de recurso no CRSNSP, 

totalizando um montante financeiro de R$ 7.304.838,12. As demais correspondem a multas que 

estavam, em 31/12/2014, em fase de cobrança ou de intimação para apresentação de recurso.  

Ainda com relação ao exercício de 2013, “demais situações”, foi identificado um erro na planilha 

enviada em outubro/2014, oportunidade em que foi informada como “aplicada” em 2013 uma multa 

no valor de R$ 29.250,00, ao passo que o correto seria R$ 26.000,00. Com a correção na planilha 

atual, tal fato gerou, como consequência, uma diferença de R$ 3.250,00 entre os valores constantes 

no campo “multas aplicadas” em 2013.  

Com relação a multas aplicadas em 2014, do total de 280 multas enquadradas em “demais situações 

– exercício 2014”, 228 multas referem-se a casos que aguardam julgamento de recurso no CRSNSP. 

As demais correspondem a multas que estavam em 31/12/2014 em fase de cobrança ou de intimação 

para apresentação de recurso. 

Assim, analisando-se as colunas “multas exigíveis e definitivamente constituídas” e “demais 

situações”, percebe-se que a Susep consegue arrecadar a maior parte de suas multas, mas como boa 

parte delas só são arrecadadas após a apreciação de recurso ao CRSNSP, a Autarquia acaba 

conseguindo arrecadar as multas somente após mais de quatro anos da sua aplicação.  

Além disso, na planilha de “quantidades – demais situações”, perceberemos que houve uma 

diminuição do número de multas enquadradas em demais situações de 2011 para 2014 (referente a 

multas aplicadas em 2011), de 2012 para 2014 (referente a multas aplicadas em 2012) e de 2013 para 

2014 (referente a multas aplicadas em 2013). Isso ocorreu basicamente porque existiam alguns casos 

de multas aplicadas no final de 2011, 2012 e 2013 e que só foram arrecadadas no início dos anos 

subsequentes. Além disso, também tivemos alguns casos de multas que retornaram do CRSNSP e 

foram quitadas pelo autuado, sendo que algumas multas que retornaram do CRSNSP no final de 2014 

e que correspondiam a multas aplicadas em 2011, 2012 e 2013 só foram arrecadadas em 2015 e não 

constaram, portanto, na planilha.  
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Quanto à planilha “arrecadação efetiva”, foram considerados, conforme instrução contida na própria 

planilha, os valores arrecadados em 2014, 2013, 2012 e 2011 e que corresponde a multas aplicadas 

em 2014, 2013, 2012 e 2011, considerando a arrecadação geral, ou seja, contabilizando o principal, 

juros, multa de mora e encargos legais. É necessário ressaltar, entretanto, que não se trata do total 

arrecadado pela Susep como multa pecuniária no respectivo ano (que no caso de 2014, por exemplo, 

ultrapassou R$ 6.500.000,00), mas somente daquilo que foi arrecadado em 2014, 2013, 2012 e 2011 

e que se refere a multas aplicadas em 2014, 2013, 2012 e 2011. Como o CRSNSP, geralmente, leva 

mais de quatro anos para apreciar os recursos e encaminhá-los de volta à Susep, há uma parcela 

considerável de arrecadação em 2014, 2013, 2012 e 2011 que se refere a multas aplicadas até o ano 

de 2010 e que, portanto, não constam na planilha.  

11.6.3. CONCLUSÃO  

Como pode ser observado da análise acima, verifica-se que:  

1) O CRSNSP, órgão do Ministério da Fazenda, não vinculado à Susep, leva mais de quatro anos para 

julgar os recursos e enviar os processos de volta a Susep para efetuar as cobranças das multas 

pecuniárias aplicadas. Como consequência, tal fato gera uma defasagem entre a aplicação em primeira 

instância e arrecadação das multas.  

2) Após a constituição definitiva do débito, somente 7,5% do montante financeiro corresponde a 

entidades ativas regularmente supervisionadas pela Autarquia. O restante diz respeito a entidades em 

liquidação extrajudicial ou falência (que possuem impedimento legal de efetuar pagamentos sem 

observar o quadro geral de credores) ou que atuam à margem da lei que, conforme explicado, 

constituem multas de difícil cobrança e de elevado valor, totalizando ambos os casos 92,5% das 

multas exigíveis e definitivamente constituídas.  

3) Das 1.944 multas aplicadas entre 2011 e 2014 (R$ 12.275.102.611,74) somente 59 (R$ 

4.001.405,57) correspondem a multas aplicadas em face de sociedades ativas e pessoas físicas e 

jurídicas que estão sob a supervisão da Susep e não foram pagas até 31/12/2014 após a constituição 

definitiva do débito. Isso representa cerca de 3% da quantidade e 0,032% do montante financeiro 

aplicado. 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

12.1. MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 

ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS 

AO SETOR PÚBLICO 

a) Se a UJ está ou não está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10. 

A partir de 2010, a área responsável passou a efetuar a contabilização da depreciação, com vistas à 

melhoria na informação contábil da situação patrimonial da Autarquia. 

Tal procedimento é realizado mensalmente após recebimento de relatório encaminhado pelo setor 

responsável pelo patrimônio. 

b) Justificativas em caso de resposta negativa à alínea “a” acima. 

Não aplicável. 

c) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo. 

A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica dos bens móveis desta Autarquia é baseada 

no regramento previsto no Manual Siafi: 02.03.30. 

d) A metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão. 

Método de cálculo – depreciação linear, utilizando-se de taxa de depreciação constante durante a vida 

útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. 

e) As taxas utilizadas para os cálculos. 

As taxas utilizadas para os cálculos são as constantes do regramento previsto no Manual SIAFI: 

02.03.30. 

f) A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos 

e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido. 

As disponibilidades e os créditos são expressos em moeda nacional e avaliados pelo valor original. 

A dívida ativa é atualizada de acordo com informações da Procuradoria Federal junto à Susep, 

constantes nos relatórios extraídos do Sistema de Controle de Dívida Ativa. 

Os estoques são mensurados com base no valor de aquisição. 

O imobilizado é mensurado de acordo com os dados apurados no Sistema de Gerenciamento dos 

Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet. 

g) O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado 

apurado pela UJ no exercício. 

A contabilização da depreciação ocasionou alterações nas demonstrações contábeis da Autarquia, 

sendo afetado por este cálculo o Balanço Patrimonial, a partir de 2010, conforme demonstrado no 

Quadro LXIV: 
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Quadro LXIV – Impacto do Cálculo da Depreciação por Exercício 

Exercício Valor (R$) 

Depreciação no exercício de 2010 15.530,23 

Depreciação no exercício de 2011 109.461,29 

Depreciação no exercício de 2012 252.780,37 

Depreciação no exercício de 2013 301.295,06 

Depreciação no exercício de 2014 1.006.349,02 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

12.2. APURAÇÃO DOS CUSTOS DOS PROGRAMAS E DAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

a) Identificação da estrutura orgânica da unidade jurisdicionada responsável pelo gerenciamento de 

custos (subunidade, setor etc.), bem como da setorial de custos a que se vincula, se for o caso. 

Em fase de definição de estrutura. 

b) Identificação das subunidades administrativas da unidade jurisdicionada das quais os custos são 

apurados. 

Em fase de discussão por ocasião de definição de estrutura. 

c) Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos. 

Em fase de definição de sistemas a serem utilizados. 

d) Práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou unidades 

administrativas para geração de informações de custos. 

A definir. 

e) Impactos observados na atuação da unidade jurisdicionada, bem como no processo de tomada de 

decisões, que podem ser atribuídos à instituição do gerenciamento de custos. 

A observar quando da elaboração dos relatórios após definições de estrutura e discussões no 

acompanhamento e evidenciação dos programas e objetivos a serem selecionados. 

f) Relatórios utilizados pela unidade jurisdicionada para análise de custos e tomada de decisão. 

A elaborar, em virtude de definição de sistemas a serem utilizados. 

 

12.3. CONFORMIDADE CONTÁBIL 

a) Descrição sucinta do processo de verificação da conformidade contábil no âmbito da unidade 

jurisdicionada, identificando a instância responsável pela realização de tal conformidade e as 

unidades gestoras executoras do Siafi e fazendo referência à observância da segregação de função no 

processo de registro da conformidade. 

A Conformidade Contábil tem como base os Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao setor 

público, o Plano de Contas da União, a Conformidade dos Registros de Gestão, o Manual Siafi e 

outros instrumentos que subsidiaram o processo de análise realizada pelo responsável pelo seu 

registro. 
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O registro da Conformidade Contábil compete a profissional em contabilidade devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, em dia com suas obrigações profissionais, 

credenciado no Siafi para este fim, sendo exercido pela contadora da Autarquia, lotada na Diretoria 

de Administração – Coordenação-Geral de Planejamento - Coordenação de Contabilidade, que 

acompanha todos os processos referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Susep, 

estando envolvida no acompanhamento das atividades contábeis da unidade para fins do registro da 

Conformidade Contábil. 

Procedimentos para registro da Conformidade Contábil: 

A.1) análises e regularizações contábeis nas inconsistências que comprometam a qualidade das 

informações contábeis, observadas as orientações, os instrumentos de análise disponíveis no Siafi, 

outros mecanismos que estejam à disposição do conformista e os esclarecimentos constantes em 

orientações e manuais Siafi, disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN; 

A.2) acompanhamento e atendimento das mensagens automatizadas, geradas pela STN (EQUAÇÕES 

COMUNICA AUTOMÁTICO), no Sistema Siafi, por ocasião de identificação de desequilíbrio ou 

inconsistência nas Demonstrações Contábeis da Autarquia, as quais a STN solicita análises e 

regularizações no prazo estipulado nas mensagens; 

A.3) análises dos AUDITORES CONTÁBEIS constantes no Siafi: 

Os AUDITORES são facilitadores dentro do processo de análise. 

Por meio deles, a identificação de situações críticas, erros frequentes e a verificação de 

inconsistências diversas são automatizadas, com ganho na tempestividade e qualidade das 

observações a serem realizadas. 

Exemplo de AUDITORES CONTÁBEIS: CONCONTIR (CONSULTA CONTAS A 

REGULARIZAR), CONGERAREL (CONSULTA REGRAS DE BALANÇO), CONINCONS 

(CONSULTA INCONSISTÊNCIA-OUTROS), BALANSINT (BALANCO SINTÉTICO POR 

ÓRGÃO), BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL), CONRAZAO (CONSULTA RAZÃO POR 

CONTA CONTÁBIL) e outros; 

A.4) para o registro da Conformidade Contábil, o CONFORMISTA, deve efetuar o seu registro 

somente após o fechamento contábil de cada mês, de acordo com o prazo estabelecido pela STN na 

transação: CONFECMES (CONSULTA CALENDÁRIO FECHAMENTO); 

A.5) a regularização das ocorrências contábeis devem ser efetuadas dentro dos prazos estabelecidos, 

de forma a evitar a reincidência das mesmas; assim como prevenir o aparecimento de outras 

inconsistências no encerramento de cada exercício financeiro, como saldos irrisórios ou residuais; 

 A.6) o registro da CONFORMIDADE CONTÁBIL, é realizado por meio da transação 

>ATUCONFCON, no sistema Siafi e deverá ser realizado independentemente de se referir a 

problema de sistema ou de quem as tiver dado causa, pois o objetivo do registro é evidenciar as 

ocorrências que necessitam de regularização, ajuste de rotina ou de sistema; 

A.7) a conformidade contábil se aplica somente às unidades gestoras executoras no Siafi (Unidades 

Gestoras: 173034/173035/173036/173038/173039); 

A.8) o conformista contábil da Susep, em observância ao princípio da segregação de função, não 

exerce, concomitantemente, quaisquer funções conflitantes com sua atividade de realizar a 

conformidade contábil, tais como: autorizar, aprovar e executar registros de gestão ou ainda efetuar 

a conformidade de registro de gestão. 

b) Informações sobre a quantidade de ocorrências em cada uma das classificações, alerta ou ressalva, 

observadas durante o exercício. 

A unidade jurisdicionada apresentou as seguintes equações indicadas a seguir: 
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 Código da Equação: 096 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER (onze ocorrências - alertas): 

Permite identificar a presença de valores retidos ou obrigações patronais pendentes de recolhimento 

(observado o prazo de vencimento de cada obrigação). 

Equação regularizada no mês de dezembro/2014 após decisão da Procuradoria Federal junto à Susep 

(Processo Susep nº 15414.000199/2013-12); 

 Código da Equação: 147 - CONTROLE VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO 

(onze ocorrências - alertas): 

Permite identificar os valores apropriados em contas de controle por Nota de Empenho e Folha, 

comparando com as respectivas contas do Passivo Financeiro. 

Equação regularizada no mês de dezembro/2014 após decisão da Procuradoria Federal junto à Susep 

(Processo Susep nº 15414.000199/2013-12); 

 Código da Equação: 115 - VALORES RECEBIDOS POR GRU OU OBTV (duas ocorrências - 

alertas): 

Verifica existência de apropriação de obrigações inscritas no curto prazo, que devem ser regularizadas 

a partir da apropriação, observando prazo para regularização.  

Equação regularizada no mês seguinte a ocorrência do fato gerador. 

 Código da Equação: 017 - OBS CANCELADAS (uma ocorrência - alerta): 

Permite identificar a existência de saldos referentes a Ordens Bancárias canceladas. 

Equação regularizada no mês seguinte ao fato gerador. 

c) Descrição de ocorrência não sanada até o final do exercício de referência do relatório de gestão, 

indicando as justificativas da não regularização. 

Todas as ocorrências foram sanadas durante o exercício de 2014.  

 

12.8. RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 

Não houve a contratação desse serviço pela unidade jurisdicionada. 
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13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

13.1. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS E PROJETOS INICIADOS EM 2014 

13.1.1. PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA SUSEP 

Em 2014, foi iniciado o Projeto de Modernização da Susep, planejado a partir da necessidade de 

adequação da governança, da estrutura e dos procedimentos operacionais ao ambiente atual, que se 

apresenta totalmente diferente da época em que o Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que 

criou a Autarquia, foi publicado.  

As mudanças na sociedade, o avanço tecnológico, a crescente complexidade dos produtos e o 

aumento das operações transfronteiriças, entre outros fatores, tornam fundamentais a modernização 

da Susep para o desempenho da supervisão dos setores de seguro, resseguro, previdência 

complementar aberta, capitalização e respectivos mercados de corretagem.  

Conceitos presentes nas estruturas de supervisão baseada em riscos serão considerados, como a 

avaliação do risco suportado pelos supervisionados e da adequação do seu capital.  

Além disso, o processo de modernização do Estado Brasileiro, que vem sendo conduzido nos últimos 

anos, obriga a Susep a se alinhar aos princípios e diretrizes apresentados pelo Governo Federal e, 

adicionalmente, às boas práticas internacionais, quando aplicáveis. 

Com a implementação do Projeto de Modernização, espera-se que a Susep passe a focar no seu real 

valor para a sociedade, representado pela entrega de resultados com otimização dos recursos e gestão 

dos riscos. Todos os processos de trabalho serão alinhados nessa direção. 

Dada a ampla gama de assuntos que necessitam de tratamento, o Projeto de Modernização foi dividido 

em projetos menores. Ele é, na verdade, um portfólio de projetos, que busca alinhar a Susep ao 

conceito de governança pública e está dividido em cinco grupos: (1) Recursos Humanos; (2) Gestão; 

(3) Processos; (4) Automação; e (5) Legislação. 

Cada um desses grupos, por sua vez, representa um conjunto de processos alinhados em torno de um 

tema central, como demonstrado no organograma a seguir. 
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Figura IV – Projeto de Modernização da Susep 

 

O Projeto de Modernização será executado em duas etapas, considerando que será conduzido 

paralelamente às atividades atualmente desenvolvidas pela Susep e, com isso, concorrerá pelos 

recursos humanos e orçamentários disponíveis. Pretende-se integrá-lo ao Programa de Modernização 

Integrada do Ministério da Fazenda – PMIMF. 

Assim, foram selecionados para execução na primeira etapa do Projeto de Modernização, iniciada no 

segundo semestre de 2014, projetos cujos resultados esperados contribuirão para a criação das 

condições necessárias à execução dos projetos que compõem a segunda etapa do Programa de 

Modernização, quais sejam, Cadeia de Valor, do programa PROCESSOS; Formação de Gestores, do 

programa GESTÃO; Seguro Eletrônico e Processo Eletrônico, do programa AUTOMAÇÃO 

INTERNA; e Gestão de Riscos e Controles Internos, do programa GESTÃO, cujos percentuais de 

execução estão demonstrados no Quadro LXV: 

Quadro LXV – Execução dos Projetos da Primeira Fase do Projeto de Modernização (Posição 

Dezembro/2014) 

Projeto 
Percentual 

previsto 
Percentual real 

Cadeia de Valor 50,00% 45,00% 

Formação de Gestores 79,00% 79,00% 

Seguro Eletrônico 6,67% 6,67% 

Processo Eletrônico 90,91% 53,64% 

Gestão de Riscos e Controles Internos 26,60% 14,60% 

 

13.1.2. REGULAÇÃO DE PRODUTOS E CONDUTA DE MERCADO 

Dando continuidade à estratégia estabelecida em 2013, no âmbito da regulação de produtos e de 

conduta de mercado, a Susep manteve o foco na proteção e no esclarecimento do consumidor, 

incentivando a provisão de novos produtos adequados às demandas do setor segurador e do Governo. 

Também aperfeiçoou normativos existentes de forma a promover a inclusão financeira e atuou para 
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coibir as distorções verificadas nos processos de comercialização de produtos e prover maior 

transparência, protegendo o consumidor.  

Nesse contexto, destaca-se a publicação da Resolução CNSP nº 315/2014, estabelecendo regras e 

procedimentos para o seguro viagem, envolvendo todas as operações de seguro para viagens 

nacionais e internacionais. A norma, além de preencher lacunas que deixavam o consumidor a 

descoberto, também incorpora no âmbito de fiscalização da Susep um mercado significativo, no qual 

operavam de maneira inadequada empresas não fiscalizadas pela Autarquia. 

Objetivando atender à iniciativa de desenvolver e aperfeiçoar produtos destinados à inclusão social e 

financeira de famílias de baixa renda, foi feita uma revisão da Circular Susep nº 440/2012, norma que 

estabelece os parâmetros obrigatórios dos planos de microsseguros, que resultou, no mês de junho, 

na publicação da Circular Susep nº 490/2014, fruto da análise de produtos anteriormente submetidos 

à Susep, de sugestões recebidas pelo mercado supervisionado, bem como da publicação de 

normativos regulando novos canais de distribuição. Atualmente, existem 22 sociedades autorizadas 

a operar com microsseguros e 37 planos protocolados na Autarquia. 

Também foram feitos ajustes no conjunto de normas que rege o seguro de garantia estendida e outros 

seguros comercializados por representantes de seguros, com a publicação da Circular Susep nº 

497/2014, da Resolução CNSP nº 306/2014, da Resolução CNSP nº 308/2014 e a Resolução CNSP 

nº 314/2014.  

Por meio da Portaria Susep nº 5.963, de 25 de julho de 2014, foi instituído o Grupo de Trabalho do 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua Carga -  DPEM para 

modernização das normas, cujos trabalhos iniciais resultaram na edição da Circular Susep nº 

499/2014, que dispõe sobre as novas condições tarifárias do seguro DPEM. 

Visando a criação de novos produtos foram desenvolvidas as minutas de Resolução que tratam do 

VGBL-saúde e do seguro de vida universal. 

Com relação ao mercado de títulos de capitalização, em função de recomendações do Ministério 

Público Federal, de demandas do mercado de capitalização e outras questões levantadas pelas áreas 

técnicas da Susep sobre o tema, foi criado, por meio da Portaria nº 5.991, de 11 de agosto de 2014, 

alterada pela Portaria nº 6.016, de 9 de novembro de 2014, grupo de trabalho com o objetivo de 

estudar as sugestões e recomendações encaminhadas, além de trabalhar para a alteração dos 

normativos envolvendo o segmento de capitalização como um todo, que tem prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias para a conclusão. 

Contudo, para corrigir distorções já verificadas na comercialização de títulos de capitalização, foram 

publicados os seguintes normativos: Circular Susep nº 506/2014, Circular Susep nº 504/2014 e 

Circular Susep nº 502/2014. 

Merece especial menção a publicação da Circular Susep nº 491/2014, que estabelece os elementos 

mínimos que devem ser observados pelas sociedades seguradoras na emissão de apólices e 

certificados de seguro, que, além de fornecer informações relevantes ao consumidor, consolida e 

atualiza uma série de atos normativos que estavam em desuso.  

Na esfera da análise e aprovação de planos de seguros, previdência e de títulos de capitalização, a 

implementação do REP, instituído através da Circular Susep nº 438/2012, que permite o envio de 

produtos para análise através da Internet, iniciada em 2 de janeiro de 2013, foi concluída na forma 

prevista. 

De acordo com os dados extraídos do REP, de janeiro a dezembro de 2014, foram registrados 2.374 

novos produtos (1.212 de seguros, 596 de Previdência complementar aberta e 566 de capitalização), 

um aumento de 2,7% em relação a 2013, e migrados 3.097 produtos físicos (1.789 de seguros, 1.091 
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de previdência complementar aberta e 217 de capitalização), totalizando 5.471 produtos registrados 

eletronicamente no período. 

Além de maior controle sobre os produtos comercializados e a agilidade na análise prévia, o REP 

provê maior transparência aos consumidores de seguros, previdência e capitalização e outras partes 

interessadas, já que os produtos registrados ficam disponíveis no portal da Susep para consulta. A 

ferramenta possibilita, ainda, suporte à fiscalização e às respostas encaminhadas aos Órgãos de 

Governo e do Poder Judiciário. 

Outra importante alteração normativa refere-se às novas regras estabelecidas pela Circular Susep nº 

493/2014, para o envio das Notas Técnicas Atuariais de carteira encaminhadas pelas sociedades 

seguradoras quando do início de operação em ramo. A partir das análises efetuadas pela Susep, foi 

possível identificar a necessidade de alteração do rol de informações solicitadas às empresas 

fiscalizadas e, consequentemente, da forma de abordagem, visando a análises mais eficientes e 

eficazes. Os novos procedimentos são mais simples, tanto para as fiscalizadas como para a própria 

Autarquia, e apresentam resultados mais objetivos e concretos, alinhados com a finalidade do 

procedimento. 

No que tange a resseguros, destacam-se dois tópicos de bastante relevância para o mercado sobre os 

quais a Susep debruçou-se durante o ano de 2014: i) a formalização dos contratos de resseguro e ii) a 

possibilidade de retrocessão para seguradoras. Ambos serão objeto de normatização em 2015. 

Dentre os ramos com maior volume de prêmios cedidos em resseguro, destaca-se o de riscos de 

petróleo, cuja taxa de cessão foi próxima a 90% nos últimos 3 anos. Outra característica observada 

neste ramo é a alta concentração dos riscos em uma pequena quantidade de seguradoras, já que a 

maior delas, até julho de 2014, detinha em torno de 53% dos prêmios emitidos no ramo. Com o intuito 

de fomentar a entrada de mais seguradoras nesta classe de negócios, em setembro, foi publicada a 

Circular Susep nº 495/2014, estabelecendo que apenas 40% dos prêmios emitidos e cedidos pelas 

companhias seguradoras no ramo riscos de petróleo deveriam ser considerados para fins de apuração 

do limite definido pelo art. 16 da Resolução CNSP nº 168/2007, qual seja, o limite de cessão global 

de 50% dos prêmios emitidos, para cada ano civil, nas operações de resseguro. 

Outro ponto que merece ser ressaltado diz respeito à manutenção das parcerias estabelecidas e/ou 

estreitadas pela Susep com outros órgãos governamentais. Em parceria com a Previc, foi publicada a 

Instrução Normativa Conjunta Susep/Previc que trata de portabilidade de planos fechados para 

abertos e vice versa. Com o BCB, foi desenvolvida a minuta de Decisão Conjunta BCB/Susep – que 

trata do instituto da transferência de FAPI para aquisição de renda em plano de previdência, em fase 

final de aprovação. 

A Susep também manteve a atuação de destaque em inúmeros fóruns de discussão multilaterais e 

grupos de trabalho, como na Câmara Temática dos Seguros do Agronegócio e no Comitê Gestor do 

Seguro Rural; e no Subcomitê de Inclusão Financeira do Coremec. 

Com relação ao seguro rural, a participação ativa da Susep nas reuniões destes fóruns é fundamental, 

uma vez que a gestão do risco rural é uma das ações que constitui a base da política agrícola brasileira 

e, sendo o seguro rural uma das frentes da gestão do risco rural, enquanto ao Governo Federal compete 

a definição das regras, implementando e garantindo o ambiente legal para o seu desenvolvimento, 

cabe à Susep a avaliação dos produtos de seguro rural ofertados pelo mercado, como instrumento de 

política agrícola. 

Vale registrar, ainda, a participação da Susep na reunião bilateral Brasil/Paraguai dos organismos de 

aplicação do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre – ATIT em Foz do Iguaçu. 

Em virtude de decisão aprovada pelo SGT-5 do Mercosul, foi publicada a Circular Susep nº 488, de 

22 de maio de 2014, que altera dispositivos da Circular Susep nº 171/2001, que dispõe sobre o Seguro 

Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem Internacional de que 
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trata o Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga, celebrado entre 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, internalizado através do Decreto nº 

99.704, de 20 de novembro de 1990. 

A atuação da Susep no âmbito no Subcomitê de Inclusão Financeira da IAIS também foi reconhecida, 

motivo pelo qual a Autarquia foi convidada a presidir o Grupo de Trabalho da IAIS constituído para 

desenvolver artigo sobre conduta de mercado, canais de distribuição e direitos do consumidor em 

mercados de seguros inclusivos (Drafting Group Issues paper on Market Conduct, Distribution and 

Consumer Protection in Inclusive Insurance). 

Por fim, com relação aos objetivos traçados em 2014 para este ano, enfatizamos a publicação da 

segunda versão do Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados, que 

toma como base os dados estatísticos e contábeis encaminhados pelas companhias supervisionadas. 

Disponibilizado no sítio eletrônico da Autarquia, o relatório apresenta a evolução histórica de receitas 

e provisões, análises de resultados, concentração e desempenho dos mercados supervisionados, além 

de projeções para o período subsequente. 

13.1.3. MONITORAMENTO DE SOLVÊNCIA (SUPERVISÃO INDIRETA) 

Durante o exercício de 2014, a Susep manteve sua orientação no sentido de promover ações para o 

aprimoramento da regulação de solvência do mercado supervisionado, visando preservar uma 

saudável situação financeira das sociedades supervisionadas e, dessa forma, assegurar o cumprimento 

de suas obrigações contratuais junto aos consumidores. 

Diversos trabalhos realizados durante o ano contribuíram para o aperfeiçoamento do modelo de 

supervisão utilizado, sempre visando à convergência aos padrões internacionais atualmente adotados.  

No início de 2014, o plano de contas foi revisado, contemplando os ajustes discutidos ao longo do 

ano anterior na Comissão Contábil da Susep. 

Também no início do ano, foi publicada Circular estabelecendo novos critérios para a constituição da 

provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) e da parcela da provisão de prêmios não ganhos 

relativa aos riscos vigentes e não emitidos (PPNG-RVNE). 

A Susep regulamentou em Circular as exigências mínimas para o exame de certificação do auditor 

independente e sobre a educação profissional continuada. Neste ponto, é importante destacar que a 

Autarquia vem promovendo treinamentos específicos e participando de encontros com os auditores 

visando ao fortalecimento e melhoria na qualidade dos seus trabalhos, essencial para uma adequada 

fiscalização baseada em riscos. 

A Susep também publicou Circular contendo instruções complementares necessárias à execução das 

regras de cálculo do capital de risco baseado nos riscos de subscrição dos resseguradores locais. 

Ao longo do ano, houve também a participação em diversos grupos de trabalhos, culminando com a 

publicação do Pronunciamento Técnico “CPA-001 - Princípios Atuariais”, elaborado pelo Instituto 

Brasileiro de Atuária – IBA. A Susep referendou o referido pronunciamento por meio da publicação 

de Circular. O CPA-002, referente a auditoria atuarial, já foi publicado pelo IBA e a Susep irá 

referendá-lo. Novos CPAs sobre provisões técnicas estão em estudo. Trata-se de uma iniciativa 

extremamente importante para o mercado, pois tais pronunciamentos nortearão os trabalhos dos 

atuários no Brasil, os quais assumirão um papel ainda mais importante com a implantação da auditoria 

atuarial realizada este ano por meio da aprovação de Resolução do CNSP. 

Foi ainda publicada Circular dispondo sobre os critérios para a constituição de banco de dados de 

perdas operacionais pelas sociedades supervisionadas para fins de estudos de aprimoramento do 

modelo regulatório de capital de risco baseado no risco operacional. 
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No fim do ano, todas as Cartas-Circulares relacionadas ao acompanhamento de solvência foram 

consolidadas, culminando com a publicação de um único texto. Além disso, várias Circulares Susep 

e Resoluções CNSP foram revogadas após uma análise dos normativos vigentes.  

A Susep ministrou palestra na European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA 

versando sobre os procedimentos de fiscalização a distância adotados no Brasil, visando colaborar 

com a aprovação do grau de equivalência à supervisão europeia, o qual está em andamento. 

Outra ação importante foi a aprovação de Resolução dispondo sobre os critérios para apuração do 

capital de risco baseado no risco de mercado, finalizando a regulamentação de todos os capitais de 

risco.  

O CNSP também aprovou alterações na Resolução sobre o Plano de Regularização de Solvência, 

estabelecendo que a insuficiência de liquidez enseja a aplicação de regime especial de fiscalização, 

além de alteração na base de cálculo para apuração da liquidez. 

Além disso, a Resolução sobre a prestação de serviços de auditoria independente foi atualizada, 

compatibilizando-a com a Resolução sobre auditoria atuarial publicada no ano. 

Em relação aos procedimentos de fiscalização a distância, a Susep passou a acompanhar mais de perto 

a situação de solvência das sociedades supervisionadas visando à detecção antecipada e ao tratamento 

dos problemas econômico-financeiros de forma preventiva, sendo o regime especial de fiscalização 

aplicado com o intuito de recuperar as companhias e proteger os direitos dos consumidores. 

É oportuno informar que a Susep vem ampliando a divulgação de documentos de orientação de 

normativos, além de tornar público em seu site os procedimentos utilizados na fiscalização a 

distância. 

13.1.4. FISCALIZAÇÃO (SUPERVISÃO DIRETA) 

Fiscalização in loco - No ano de 2014, a Coordenação Geral de Fiscalização Direta pautou suas ações 

in loco no cumprimento da Portaria 4926/2012 considerando a ordem cronológica para seleção das 

empresas a serem fiscalizadas com a publicação do cronograma dos trabalhos no site da Susep. Foram 

realizadas 238 ações de fiscalização, distribuídas da seguinte forma: 

a) 71 Fiscalizações Ordinárias: Fiscalizações baseadas na análise da situação econômico 

financeira das entidades (critério de seleção o tempo decorrido sem fiscalização contábil) e 

fiscalizações em resseguradoras e corretoras de resseguro. 

b) 34 Diligências Programadas: Acompanhamento de Tabelas de Deficiências, propostas 

surgidas em Relatórios de Fiscalização para acompanhamento de algum assunto específico 

oriundo de fiscalizações anteriores bem como atendimentos de demandas já conhecidas dos 

Ministérios Públicos e verificação de providências tomadas a partir de ações judiciais; 

c) 63 Fiscalizações Modulares: Ações voltadas a temas específicos com abordagens em módulos 

de trabalho predefinidos. (Consumidor / Garantia de Obrigações Contratuais / Garantia 

Estendida / Rural / Responsabilidade Civil do Transportador - Cargas / Prevenção à Lavagem 

de Dinheiro / Sorteios de Capitalização; 

d) 15 Fiscalizações Especiais: Situações de entidades com relevantes problemas de solvência; 

e) 30 Demandas Externas / Internas: Ações decorrentes de denúncias, de solicitações de órgãos 

governamentais ou de outras fontes internas ou externas; 

f) 25 ações de Regime Especial: Ações sobre as empresas submetidas aos Regimes Especiais de 

liquidação (Portaria Susep nº 4.072, de 04 de Julho de 2011, que determina a realização de, 

pelo menos, uma inspeção in loco por semestre em cada entidade liquidanda); 
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Mercado Marginal - Uma das prioridades da Coordenação Geral de Fiscalização Direta da SUSEP 

no ano de 2014, e que continuará para os anos seguintes, é o monitoramento e o combate aos agentes 

que funcionam no mercado sem a autorização da Autarquia. Isso se deu por meio de abertura de 

processo com base em denúncias recebidas, processos judiciais de ação civil pública e cooperação 

com as atividades dos Ministérios Públicos e Polícia Federal. Em 2014, foram abertos cerca de 70 

processos de denúncia que foram analisados pela COPAT. Foram lavradas mais de 30 representações 

com multas totais na ordem de 17 bilhões de reais. Em conjunto com a Procuradoria Federal, foram 

ajuizadas mais de 50 Ações Civis Públicas visando a suspensão da atividade marginal de seguros das 

entidades denunciadas. 

13.1.5. EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Durante o ano de 2014, destacamos a realização da 1ª Semana Nacional de Educação Financeira 

(Semana Enef), de 5 a 9 de maio, para divulgar a Estratégia Nacional de Educação Financeira – Enef. 

Como entidade integrante do Comitê Nacional de Educação Financeira – Conef, a Susep participou 

da Semana ENEF oferecendo à população eventos gratuitos sobre temas pertinentes ao seu mercado 

supervisionado. A principal ação foi voltada para o cidadão e ocorreu em praças públicas, com 

distribuição de material informativo e uma encenação com o objetivo de conscientizar a população 

da importância do seguro e da previdência complementar para suas vidas. 

Diante da relevância do tema e da necessidade de um acompanhamento mais acurado das ações de 

educação financeira, tornou-se clara a importância da criação de uma área específica para essa 

finalidade. Em reunião do CNSP realizada em dezembro de 2014 foi aprovado novo Regimento 

Interno da Susep, com a criação da Divisão de Educação Financeira – Diefi, subordinada à 

Coordenação de Relações Institucionais - Corin, na estrutura da Seger. Suas atribuições regimentais 

são preparar e propor, para aprovação do Conselho Diretor, programas de Educação Financeira, além 

de acompanhar as participações da Autarquia nos fóruns relativos ao Conef e em quaisquer outros 

pertinentes ao tema de educação financeira. 

Outra importante iniciativa foi a revisão do Guia de Orientação e Defesa do Segurado, com 

atualização de seu conteúdo. O Guia busca despertar o interesse do cidadão para um aspecto 

fundamental das vidas de todos nós: o futuro – do patrimônio das famílias (seguro de bens e 

capitalização) e do seu bem-estar (seguro de pessoas e previdência complementar aberta). O primeiro 

passo é conhecer as empresas e seus diversos produtos, identificar necessidades e escolher entre as 

melhores alternativas. Com o mais amplo conhecimento dos direitos e obrigações assumidos ao 

firmar um contrato.  

Ainda considerando a importância de promover a educação financeira e previdenciária e de contribuir 

para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada 

de decisões conscientes por parte dos consumidores e potenciais consumidores dos mercados 

supervisionados pela Susep, foi ajustado Termo de Cooperação Técnica entre Susep e 

Rioprevidência, por intermédio da Escola de Educação Financeira – EEF, criada com o objetivo de 

prover educação financeira, de forma gratuita, à sociedade em geral e em especial aos segurados 

ativos, inativos e aos pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do 

Rio de Janeiro. O Termo tem por objeto a promoção de ações e atividades direcionadas à educação 

financeira aos consumidores e potenciais consumidores dos mercados supervisionados pela Susep. 

As ações setoriais da Susep, ou seja, aquelas relativas especificamente aos mercados de seguros, 

capitalização e previdência complementar aberta, ainda incluíram a realização de palestras com temas 

como Previdência Privada, Seguro Garantia Estendida e Conceitos Gerais de Seguros e Previdência. 

Com relação às atividades que englobam todos os setores que compõem o sistema financeiro nacional, 

chamadas de ações transversais, a Susep participou, em 2014, em todos os comitês do Conef: Comitê 

Permanente, Grupo de Apoio Pedagógico e Comitê de Acompanhamento e Fiscalização. 
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13.1.6. ATUAÇÃO INTERNACIONAL 

O aumento da importância e da visibilidade do Brasil no cenário mundial é notado na sua atuação 

junto a alguns foros e blocos econômicos e a outros organismos internacionais. Nessa linha, a Susep 

passou a participar mais efetivamente dos foros e organismos internacionais que tratam de temas 

relacionados às atividades de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e corretagem, 

dentro das limitações orçamentárias e de pessoal impostas, bem como buscou abrir e/ou intensificar 

canais de comunicação com diversos supervisores internacionais, com o objetivo de estabelecer 

parcerias que permitam à Susep aprimorar sua atuação de supervisão em alinhamento com as 

melhores práticas e também permitir o melhor alcance dos seus objetivos quando envolvendo 

operações transfronteiriças. 

A Susep é associada a diversos Organismos Internacionais que congregam supervisores de seguros, 

como a IAIS, Associacíon de Supervisores de Seguros de América Latina – ASSAL e Associação de 

Supervisores de Seguros Lusófonos – ASEL. A importância da participação nos comitês e subcomitês 

dessas associações é justificada principalmente pela oportunidade de influenciar o processo de 

tomada de decisões que terão reflexos na sua própria atuação, uma vez que nas suas reuniões são 

tratadas questões de extrema relevância para a regulação e supervisão do setor de seguros em âmbito 

mundial, regional e local. 

A IAIS elabora princípios e padrões globais de seguros que são internacionalmente aceitos e 

direcionam as atividades de regulação e supervisão em todo o mundo, pois são utilizados como 

parâmetros para mensuração do nível de desenvolvimento dos mercados nacionais e seus ambientes 

regulatórios pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial no âmbito do Financial 

Sector Assessment Program – FSAP. No ano de 2014, a Susep iniciou gestões para passar a integrar 

os Comitês Executivo, Técnico e de Implementação da IAIS – em processo cujos resultados são 

esperados para 2015 ou 2016 –, assumindo, dessa forma, a posição de destaque que deve ter o 

supervisor do maior mercado de seguros da América Latina. 

Reflexo dessa mudança de paradigma na projeção da imagem internacional da Susep é o próprio 

Superintendente ter assumido, em boa medida, a tarefa de aperfeiçoar canais de comunicação de alto 

nível, tendo realizado visitas à EIOPA, órgão máximo da União Europeia em assuntos de seguros e 

previdência, ao Lord Mayor de Londres (mercado de seguros e resseguros internacional de referência) 

e à CityUK (entidade britânica de fomento negocial) – ações essas que já resultaram em a Susep ter 

sido convidada a participar do Workshop for Heads of Insurance do Bank of England. 

Ainda, para reforçar a integração da Susep no processo de elaboração desses padrões internacionais, 

os grupos de trabalho constituídos para o acompanhamento presencial e/ou a distância dos subcomitês 

da IAIS (Resseguro, Solvência e Assuntos Atuariais, Inclusão Financeira, Conduta de Mercado, 

Contabilidade e Auditoria e Crimes Financeiros e Fraudes em Seguro) estiveram em plena atividade 

no ano de 2014, acompanhando as discussões com o objetivo de manter as ações da Susep alinhadas 

às melhores práticas internacionais e com isso aprimorar as normas editadas pela Susep e pelo CNSP. 

Ainda em 2014, a Susep iniciou também um movimento de reaproximação com a ASSAL, com vistas 

a passar a integrar o diretório da Associação e exercer influência sobre suas decisões. Também aqui, 

o resultado das ações é esperado para o ano de 2015 ou 2016. 

No que toca ao relacionamento com outros supervisores, e refletindo a busca de integração com 

práticas internacionais, teve início o processo de avaliação de equivalência de supervisão conduzido 

pela EIOPA, que resultará em uma fotografia bastante acurada do arcabouço regulatório e de 

supervisão brasileiro, que poderá nortear todo um conjunto de ações a serem inseridas futuramente 

no Planejamento Estratégico da Susep. 

Importante vitória da Susep foi a aceitação do seu pedido de adesão ao Memorando Multilateral de 

Entendimento da IAIS em março de 2014, possibilitando a cooperação e troca de informações com 
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outros 42 países signatários. Agora a Autarquia possui uma importante ferramenta à sua disposição 

para a cooperação e troca de informações confidenciais com os supervisores de outras jurisdições, 

condição sine qua non para uma supervisão adequada em um mundo cada vez mais interligado e 

sujeito a tantas crises e fluxos financeiros globalizados. 

Outro ponto que está no centro das discussões internacionais se refere à supervisão macroprudencial 

de grupos. Em atendimento à recomendação do G-20 para fortalecimento da supervisão de 

instituições financeiras com operações transfronteiriças, a Susep tem sido convidada e participado de 

colégios de supervisores, na medida do possível, dadas as restrições orçamentárias, para discutir e 

avaliar e, por consequência, melhor entender os riscos a que estão expostas as sociedades seguradoras 

instaladas no Brasil ligadas a grupos internacionalmente ativos. Essa atividade tem se tornado mais 

relevante na medida em que o resultado dessas operações brasileiras tem sido cada vez mais 

significativo para o resultado global dos grupos seguradores ou financeiros a que pertencem. Isso faz 

que a atuação da Susep passe a ser mais analisada e avaliada em todos os sentidos pelos supervisores 

de origem desses grupos. 

No âmbito do Mercosul, em que desempenha a função de Coordenador Brasileiro da Comissão de 

Seguros do Subgrupo de Trabalho nº 04 (SGT-04), que é coordenado pelo Banco Central do Brasil, 

a Susep tem procurado assumir papel semelhante ao que o Banco Central vem desempenhando no 

seu âmbito de atuação, qual seja, o de catalizador e fomentador de diversas ações de integração e 

aperfeiçoamento de pessoal. Uma dessas ações implementadas em 2014 incluiu receber funcionários 

de supervisores estrangeiros para estágio e treinamento nas práticas brasileiras, o que estimula um 

alinhamento regional das práticas relacionadas aos mercados seguradores. Nesse sentido de 

integração regional, essa atuação se coaduna com o comando Constitucional de nossa Carta Magna: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios: 

... 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 

social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações. 

Ainda dentro das ideias de alinhar as suas atividades com as melhores práticas internacionais e de 

estreitar laços com outros supervisores, a Susep solicitou e obteve treinamento nos conceitos e 

práticas do supervisor australiano de seguros (Australian Prudential Regulation Authority – APRA), 

uma das referências no setor, num total de duas semanas, o que permitiu informar melhor a 

estruturação do projeto interno de modernização da estrutura e atuação da Autarquia. Ações 

semelhantes junto a outros supervisores e instituições (como o Toronto Centre, do Canadá) são 

esperadas para os anos seguintes. 

A Susep também fornece apoio técnico às diversas negociações internacionais coordenadas pelo 

Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da 

Fazenda - SAIN/MF e Banco Central do Brasil – BCB, além de cooperar com as pesquisas 

promovidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. 

Por fim, ressalta-se que continua a atuação na repressão à atuação ilegal de empresas estrangeiras 

(principalmente estadunidenses) no mercado segurador brasileiro, situação verificada também em 

outros países da América Latina, o que gerou, a pedido do Brasil, a criação de um comitê para apurar 

tais práticas e para atuar no seu combate no âmbito da ASSAL. O tema foi levado também à 

consideração da Comissão de Seguros do Mercosul, com boa aceitação, o que se espera que resulte 

em uma ação coordenada nesse combate. Adicionalmente, a Susep vem buscando efetivar mais 

acordos de cooperação e troca de informações com diversos outros supervisores de seguro 

estrangeiros, além de continuar a tomar medidas junto ao Ministério Público Federal e outras 

autoridades brasileiras para coibir tais ações ilegais. 
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13.2. FONTES DE RECEITA DA SUSEP 

As principais fontes de receita da Susep em 2014 foram: 

 Taxa de Fiscalização - receita originária da Lei nº 12.249, de 11/06/2010, 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 2014, foi arrecadado o total de R$ 160.892.349,21 (79,30% do total), 

sendo: R$ 160.779.132,46, referentes ao principal e R$ 113.216,75, de multa e juros de mora da 

Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência complementar 

Aberta. 

 Multas por Auto de Infração – receita instituída pelo Decreto-Lei nº 73/66, objetivando 

assegurar a solidez dos mercados fiscalizados, através do cumprimento das normas vigentes. No 

exercício de 2014, o valor bruto arrecadado foi R$ 6.743.076,12 (3,32% do total). Considerando 

as retificações e restituições ao mercado segurador no valor de R$ 4.492.027,93, a arrecadação 

líquida foi de R$ 2.251.048,19. 

 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% incidirão sobre 

o valor do principal dos prêmios de seguros devidos pelos agentes financeiros ao Sistema 

Financeiro da Habitação – 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 2014 foi de 

R$ 34.944,63 (0,02% do total). 

 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$ 

33.951.020,84 em 2014 (16,73% do total). 

 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, em 2014, de R$ 

1.266.591,71 (0,63% do total). 
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Quadro LXVI- Previsão x Execução da Receita 

Natureza da Receita 
Fonte 

SOF 

Receita 

Prevista(1) 

Execução da 

Receita(2) 
% (2)/(1) 

11211500 

Taxa 

Fiscal.Merc.Seg.Cap.Previd.Priv.Aberta 0174 156.117.182,00 160.778.605,14 102,99% 

13110000 Aluguéis 0250 584.762,00 836.515,79 143,05% 

13250000 Remuneração de Depósitos Bancários 0280 38.999.265,00 33.951.020,84 87,06% 

16000203 

Serv.Financ.de Compens.de Variações 

Salariais 0280 39.663,00 34.944,63 88,10% 

16000505 

Serv Assist Saúde Suplementar Servidor 

Civil 0250 0,00 24.541,82   

16001300 Serviços Administrativos 0100 1.749,00 6.867,20 392,64% 

19113400 

Mul.Jur.Mora Tx 

Fisc.Merc.Seg.Capit.Prev.Aber 0174 103.854,00 113.216,75 109,02% 

19192700 Multas e Juros Previstos em Contratos 0250 9.140,00 64.066,23 700,94% 

19195000 Multas por Autos de Infração 0174 439.849,00 2.251.048,19 511,78% 

19220700 

Recuperação de Despesas de Exerc. 

Anteriores 0100 15.488,00 91.917,08 593,47% 

19220700 

Recuperação de Despesas de Exerc. 

Anteriores 0250 966,00 278,87 28,87% 

19319901 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0174 51.888,00 0,00 0,00% 

19329901 

Rec.Divida Ativa não Tributaria de Outras 

Rec 0174 374.362,00 423.208,72 113,05% 

19909900 Outras Receitas 0100 1.950,00 2.943,81 150,96% 

Total:     196.740.118,00 198.579.175,07 100,93% 

Fonte: SIAFI 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Ao proteger a vida e o patrimônio dos cidadãos e contribuir para a formação de poupança de longo 

prazo, os mercados supervisionados pela Susep desempenham um importante papel para o 

crescimento econômico do país e o bem-estar da sociedade brasileira. 

Visando a que esses mercados aproveitem ao máximo seu potencial de contribuição para o 

desenvolvimento nacional, a Susep continua empenhada no cumprimento de sua missão de “regular, 

supervisionar e fomentar os mercados de seguros, resseguros, previdência complementar aberta, 

capitalização e corretagem, promovendo a inclusão securitária e previdenciária, com como a 

qualidade no atendimento aos consumidores” e no alcance de sua visão, empenhando seus esforços 

na conquista de um “mercado desenvolvido e diversificado de seguros, resseguros, previdência 

complementar aberta, capitalização e corretagem, com equilíbrio econômico preservado, inclusão 

securitária e previdenciária, e respeito aos direitos dos consumidores”. 

Como apresentado neste Relatório de Gestão, várias iniciativas vem sendo adotadas pela Autarquia 

nesse sentido. Entre as ações de mais longo prazo, destaca-se o projeto de modernização, que irá 

tornar a Susep mais apta a enfrentar os desafios representados por um cenário dinâmico, em que 

avanços sociais, inovações tecnológicas e redução das barreiras nacionais convergem para o 

desenvolvimento de produtos e canais de distribuição a cada dia mais complexos e sofisticados. 

Para tanto, contudo, não bastam o aprimoramento de seus processos de trabalho. A Susep precisa 

contar com recursos humanos qualitativa e quantitativamente adequados aos desafios que enfrenta. 

Diante de um quadro de crescente evasão e da existência de um significativo contingente de 

servidores com condições de se aposentar nos próximos anos, faz-se premente a necessidade de 

reposição do quadro funcional, como condição para a manutenção de suas operações em padrões de 

qualidade e prazo adequados. 

 



135 

 

ANEXOS 

I – Pesquisas 

 

II - Planilha Arrecadação de Multas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - PESQUISAS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - PLANILHA ARRECADAÇÃO DE MULTAS 

 

 


