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1. APRESENTAÇÃO 

O mercado de seguros brasileiro atravessa um momento de prosperidade, especialmente nos segmentos de 
seguros, previdência complementar aberta e resseguros, como pode ser observado pela evolução histórica 
do crescimento dos recursos arrecadados em prêmio direto, contribuições e provisões técnicas 
relativamente ao pagamento de sinistros, benefícios e resgates. 

Toda esta situação auspiciosa, além de ser consequência direta do crescimento econômico que o país tem 
vivido nos últimos anos, com o aumento da riqueza da população, inclusive com a ascensão da nova classe 
média, também reflete os esforços envidados pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP na busca 
do atingimento de seus maiores interesses: o desenvolvimento sustentável do mercado de seguros e 
previdência concomitante com a proteção dos interesses dos consumidores. 

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. 

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 envolvendo fiscalizações presenciais programadas para 2015 foi 
parcialmente cumprido, sendo realizadas 219 ações de fiscalização in loco além de 38 acompanhamentos à 
distância sobre as empresas em regime especial de liquidação, totalizando 257 ações. A diferença entre as 
ações executadas e as 272 ações previstas ocorre em razão de uma menor quantidade de demandas internas 
e externas recebidas pela Coordenação-Geral de Fiscalização Direta – CGFIS do que inicialmente previsto 
e o cancelamento de quatro fiscalizações planejadas em razão de as empresas terem entrado em regime de 
Direção Fiscal ao longo do ano de 2015.  

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 69 processos de denúncia e lavradas cerca 16 
representações. Em conjunto com a Procuradoria Federal, foram ajuizadas diversas Ações Civis Públicas, 
a maioria com decisão favorável à SUSEP, suspendendo a atividade não autorizada 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. Durante o ano de 2015, observamos um crescimento nesse 
segmento no comparativo com o ano de 2013, ano em que se iniciou a operação desses planos. Até outubro 
de 2015, havia 29 sociedades autorizadas a operar com microsseguros registradas na SUSEP, incluindo as 
duas primeiras microsseguradoras, e, até final de 2015, foram protocolados na Autarquia 53 planos de 
microsseguros. 

O principal ramo de microsseguros comercializado foi o ramo de microsseguro de pessoas, no qual as 
principais coberturas oferecidas foram as de Morte Acidental e Reembolso de Despesas com Funeral, 
cobrindo sinistros ocorridos com o segurado e seus dependentes em qualquer parte do mundo. Além destas, 
também há produtos que oferecem as coberturas de Morte, Invalidez Permanente Total por Acidente, 
Despesas Médicas, Hospitalares e/ou Odontológicas decorrentes de acidente pessoal, Diárias por Internação 
Hospitalar, Diárias por Incapacidade Temporária, Desemprego e Doenças Graves. Com relação ao 
segmento de danos, as principais coberturas comercializadas foram incêndio, raio e explosão, residencial, 
pagamento de aluguel, danos elétricos, roubo ou furto qualificado, entre outras. 
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Entre outras iniciativas relacionadas a produtos do mercado supervisionado, destaca-se a análise 
/desenvolvimento de propostas de novos produtos, tendo como objetivo estimular o mercado a operar com 
produtos que ainda não estão sendo comercializados no Brasil. Foram estudadas quatro propostas de 
normativos, sendo que duas propostas se converteram em minutas de norma que foram colocadas em 
consulta pública, e, posteriormente, servirão para o lançamento dos produtos: Seguro Popular de 
Automóveis (Edital de Consulta Pública nº 7/2015), “Universal Life” (Edital de Consulta Pública nº 
8/2015), VGBL Saúde e Risco de Longevidade para Fundos de Pensão.  

A SUSEP tem também se empenhado na proteção dos interesses dos consumidores, não apenas em sua 
atuação no direto atendimento ao público e 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. 

Na área normativa, em 2015, foi dada continuidade ao processo de consolidação de atos normativos, com 
a finalidade de simplificar o arcabouço regulatório da SUSEP, conforme projeto de aperfeiçoamento da 
gestão de normas da SUSEP, previsto no Planejamento Estratégico. Foram consolidadas 19 Resoluções e 
19 Circulares referentes a solvência, por meio da Resolução CNSP nº 321 e da Circular SUSEP nº 517, 
respectivamente. Através da Resolução CNSP nº 319 e da Circular SUSEP nº 500, foram revogadas, 
respectivamente, cerca de 10 Resoluções e 4 Circulares, também referentes a assuntos relacionados a 
solvência. Além disso, por meio da Resolução CNSP nº 328 e da Circular SUSEP nº 518, foram revogadas, 
respectivamente, 26 Resoluções e 42 Circulares, consideradas sem eficácia ou tacitamente revogadas 
relativas a assuntos diversos e afetas à várias unidades da SUSEP. 
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE  

2.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

A SUSEP, Autarquia Especial vinculada ao Ministério da Fazenda, atua na regulação, na supervisão, e no 
fomento 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 SNSP, 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. 

 

2.2. NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE 

A Autarquia, vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, através do qual foram reguladas todas as operações de seguros e resseguros e instituído o SNSP, 
constituído pelo CNSP; SUSEP; Instituto de Resseguros do Brasil – IRB; sociedades autorizadas a operar 
em seguros privados; e corretores habilitados. 

Anteriormente, em 28 de junho de 1933, o Decreto n° 22.865 transferiu a "Inspetoria de Seguros" do 
Ministério da Fazenda para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. No ano seguinte, através do 
Decreto n° 24.782, de 14 de julho de 1934, foi extinta a Inspetoria de Seguros e criado o Departamento 
Nacional de Seguros Privados e Capitalização – DNSPC, também subordinado àquele Ministério. 

O DNSPC foi substituído pela SUSEP – entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de Direito 
Público, com autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada ao Ministério da Indústria e do 
Comércio até 1979, quando passou a estar vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Em 28 de fevereiro de 1967, o Decreto n° 22.456/33, que regulamentava as operações das sociedades de 
capitalização, foi revogado pelo Decreto-lei n° 261, passando a atividade de capitalização a subordinar-se, 
também, a numerosos dispositivos do Decreto-lei n° 73/66 e, consequentemente à fiscalização da SUSEP. 

Atualmente, a Resolução CNSP nº 333, de 9 de dezembro de 2015, é a norma que dispõe sobre o Regimento 
Interno da SUSEP. 

 

2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

Os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta mantiveram, em 
2015, a tendência de crescimento observada nos últimos anos. Entre janeiro e novembro de 2015, as 
provisões técnicas dos mercados supervisionados somaram, aproximadamente, R$ 652,2 bilhões, 
proporcionando expressiva contribuição para a construção da poupança nacional e para o desenvolvimento 
econômico. Trata-se de aumento de aproximadamente 18% em relação ao mesmo período do exercício 
anterior. 
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Atuam nesses mercados 119 sociedades seguradoras, 18 sociedades de capitalização, 23 entidades abertas 
de previdência complementar e mais de 97 mil corretores de seguros. Há, ainda, 129 resseguradores 
cadastrados e autorizados a fazer negócios no país, dos quais 16 são locais, 37 são admitidos e 76 são 
eventuais, além de 26 corretoras de resseguro1.  

No vértice do desenvolvimento sustentável do mercado de seguros e previdência, observa-se o 
aprimoramento da gestão das companhias impulsionado por requerimentos regulatórios que acompanham 
o cenário internacional da supervisão prudencial baseada em riscos. Tais requerimentos 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.  

Outro ponto relevante na busca do alcance deste interesse é o papel desempenhado pela SUSEP no fomento 
de produtos que têm impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população, tal como o 
microsseguro. Para tanto, não cabe apenas a autorização de um novo ramo, mas também a aplicação da 
lógica da proporcionalidade, que começa a permear todo o sistema de supervisão da Autarquia.  

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 e atuou para coibir as distorções verificadas nos processos de comercialização de 
produtos e prover maior transparência, protegendo o consumidor.  

No que tange diretamente ao interesse da Autarquia em se diminuir os riscos que se venha a ter na proteção 
aos interesses dos consumidores, a SUSEP elegeu temas como o combate ao mercado não autorizado e a 
coibição de práticas ilegais, aperfeiçoando os normativos que orientam as práticas de penalidades, buscando 
uma maior eficácia na atividade fiscalizatória. 

Na área de supervisão, foram intensificadas a fiscalização in loco e o monitoramento da solvência visando 
ao saneamento do mercado supervisionado. Foi decretada a liquidação da Cia. Mutual de Seguros e a 
intervenção nas supervisionadas Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil -  
APLUB e Capemisa APLUB Capitalização S.A. 

De janeiro a dezembro de 2015, a SUSEP realizou 257 ações de fiscalização (219 in loco e 38 à distância). 
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; em 2014, 238. 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.  

Em relação ao monitoramento e ao combate aos agentes que funcionam no mercado sem a autorização da 
Autarquia, a SUSEP atuou 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. 

                                                 
 
 
1 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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Em 2015, foram abertos 69 processos de denúncia. Foram lavradas 16 representações com multas totais na 
ordem de 3 bilhões de reais. Em conjunto com a Procuradoria Federal, foram ajuizadas diversas Ações 
Civis Públicas visando a suspensão da atividade sem autorização de seguros das entidades denunciadas. 

Durante o exercício, 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.  

Durante 2015, foram desenvolvidos sistemas internos integrados para o auxílio às análises de solvência 
internas, utilizando um software de Business Intelligence, o que propiciou uma maior agilidade no 
monitoramento de diversos indicadores de solvência das supervisionadas. Com isso, foram intensificados 
procedimentos de análises de sinalização antecipada, objetivando uma atuação mais preventiva de 
supervisão. 

É importante mencionar que a SUSEP obteve em 2015 a aprovação junto à European Insurance and 
Occupational Pensions Authority – EIOPA da primeira etapa do procedimento de equivalência com o 
modelo europeu de supervisão, o que já permite maior flexibilidade nos requisitos regulatórios para as 
supervisionadas brasileiras que queiram se instalar na Europa e vice-versa. Tal etapa abrange o cálculo de 
solvência das empresas que atuam no setor. Além do Brasil, somente Austrália, Bermudas, Canadá, México 
e Estados Unidos também tiveram aprovada a equivalência nesta primeira fase. Tal feito confirma que a 
SUSEP vem atuando de forma moderna e alinhada às melhores práticas internacionais. 

 

2.4. ORGANOGRAMA 

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 I - 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.  

Roberto 
Westenberger 

Superintendente 
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 Estratégia 
Nacional de Educação 
Financeira - ENEF; coordenar o 
relacionamento da SUSEP com 
órgãos e organismos nacionais e 
internacionais; e coordenar os 
trabalhos da Comissão 
Permanente de Normas - CPN.  

Natalie 
Haanwinckel 
Hurtado 

Chefe da 
Secretaria-Geral 

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 

De 29/08/2011 a 
16/04/2015 

Flávio Girão 
Guimarães 

A partir de 
11/05/2015 

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 

De 19/06/2012 a 
01/04/2015 

Luciana Augusto 
Mateus Carreira 

A partir de 
05/10/2015 
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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. 

Helena Mulim 
Venceslau 

Diretor de 
Fiscalização 

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 

De 08/07/2011 a 
06/01/2015 

Christiano 
Henrique de 
Lucena Machado 

A partir de 
07/01/2015 

Coordenação-Geral 
de Julgamentos – 
CGJUL 

Decidir ou encaminhar ao 
Conselho Diretor os PAS e 
pedidos de revisão, 
reconsideração e recurso. 

Alberto Eduardo 
Fernandes Ribeiro 

Coordenador-
Geral de 
Julgamentos 

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 
Dirad faz parte do Conselho Diretor. Por isso, relacionamos abaixo a titular do cargo de Diretor de Administração e respectivo 
período de atuação: 
- Dilma Costa Rebello - a partir de 24/06/2014 
 

2.5. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

Em cumprimento ao seu Plano Estratégico, ciclo 2012-2015, a SUSEP aprovou em maio de 2015 a sua 
Cadeia de Valor, exibida na figura abaixo. Essa ferramenta de gestão, com foco no valor público entregue 
pela instituição, traz os processos de negócio da Autarquia, segmentados em primeiro, segundo e terceiro 
níveis. 
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Figura II – Cadeia de Valor da SUSEP 
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São macroprocessos finalísticos a Regulação de Mercados, a Supervisão de Mercados, o Saneamento de 
Mercados e o Relacionamento Institucional. O quadro a seguir sintetiza os produtos e serviços, principais 
clientes e subunidades responsáveis pela execução dos macroprocessos finalísticos. 
 

Quadro II – Macroprocessos Finalísticos 

Macroprocessos Descrição 
Produtos e 
Serviços 

Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

Regulação de 
Mercados 

Elaborar projetos de leis, 
minutas de decretos e 
resoluções CNSP; participar da 
elaboração de resoluções do 
Conselho Monetário Nacional – 
CMN; fornecer pareceres 
técnicos; e esclarecer e orientar 
normativos.  

Normativos 
elaborados e 
divulgados. 

Sociedade e 
mercado sujeito à 
supervisão da 
SUSEP. 

Difis/Dirat/Ditec/ 
Seger 

Supervisão de 
Mercados 

Autorizar sociedades 
supervisionadas e corretores de 
seguro; analisar produtos e 
notas técnicas atuariais de 
carteira; definir e monitorar 
seguros obrigatórios; analisar 
solvência; fiscalizar in loco; 
instaurar processos 
sancionadores e regimes 
especiais. 

Sociedades e 
corretores 
autorizados; 
produtos alterados 
e liberados; e 
supervisão do 
mercado sujeito à 
supervisão da 
SUSEP. 

Sociedade e 
mercado sujeito à 
supervisão da 
SUSEP. 

Difis/Dirat/Ditec 

Saneamento de 
Mercados 

Executar instrumentos 
sancionadores; monitorar 
sanções; e acompanhar regimes 
especiais. 

Saneamento do 
mercado sujeito à 
supervisão da 
SUSEP.  

Sociedade e 
mercado sujeito à 
supervisão da 
SUSEP. 

Dirat/Ditec/Difis 

Relacionamento 
Institucional 

Promover o relacionamento 
institucional com a sociedade, 
os mercados supervisionados, as 
instituições internacionais e o 
poder público. 

Relacionamento 
institucional 
fortalecido. 

Sociedade e 
mercado sujeito à 
supervisão da 
SUSEP. 

Seger 

 
A SUSEP, orientada pelos Planos Plurianual – PPA e Estratégico, conduziu os macroprocessos finalísticos 
anteriormente descritos com o objetivo de desempenhar sua missão institucional. 

O macroprocesso de Regulação de Mercados foi conduzido segundo as seguintes ações: 

• Consolidação das normas de solvência, resultando na Carta-Circular CGSOA n.º 1/2015, na Circular 
SUSEP n.º 517/2015 e na Resolução CNSP n.º 321/2015. Os normativos foram traduzidos para o inglês 
e espanhol e disponibilizados no site da SUSEP. 

• Revogados diversos normativos relacionados aos produtos, por meio da Resolução CNSP n.º 328/2015 
e da Circular SUSEP n.º 518/2015, objetivando a simplificação do arcabouço legal da SUSEP. 

• Edição normativos de cunho regulatório para alterações relativas à obrigatoriedade de contratação com 
ressegurador local e ampliação de cessão intragrupo, reestruturação do Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT e estabelecimento dos 
elementos mínimos a serem observados na emissão de apólices de averbação. 

• Auxílio na revisão da norma de investimentos, com a publicação da Resolução CMN n.º 4444/2015. 

• Regulamentação do ERM (Enterprise Risk Management ou Gestão Integrada de Riscos), por meio da 
Circular SUSEP nº 521/2015 e iniciados os estudos para regulamentação do ORSA (Own Risk & 
Solvency Assessment ou Avaliação de Solvência e Risco Próprio), visando à consolidação da supervisão 
baseada em riscos, seguindo o modelo Solvência II. 
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Em relação ao macroprocesso de Supervisão de Mercados, observamos as seguintes realizações: 

• Desenvolvimento de sistemas internos integrados para auxílio às análises de solvência, intensificando 
procedimentos de análise preventiva de supervisão. 

• Apresentação de proposta para operacionalização da supervisão por grupos. 

• Início do acompanhamento de percentual mínimo de liquidez das supervisionadas. 

• Registrados eletronicamente 1.571 novos produtos no Sistema de Registro Eletrônico de Produtos - REP 
(761 de seguros, 400 de Previdência complementar aberta e 410 de capitalização), que podem ser 
acessados diretamente pelo consumidor no sítio eletrônico da SUSEP. 

• Encontram-se em análise e desenvolvimento quatro propostas para novos produtos: Seguro Popular de 
Automóveis, “Universal Life”, VGBL Saúde e Risco de Longevidade para Fundos de Pensão, tendo sido 
publicado Edital de Consulta Pública para os dois primeiros. 

 

Já o macroprocesso de Saneamento de Mercados obteve os seguintes avanços: 

• Aprovação do Rito Sumário em PAS, por meio da Resolução CNSP n.º 331/2015, o que permitirá maior 
agilidade e eficiência na resposta da Autarquia às infrações verificadas no âmbito do mercado 
supervisionado. 

• Participação na discussão sobre as sanções impostas ao Mercado Não Autorizado e a responsabilidade 
pelo cometimento de infrações administrativas, o que culminou na publicação da Lei n.º 13.195/2015. 

• Atualização da Resolução que dispõe sobre sanções administrativas no âmbito do mercado 
supervisionado, Resolução CNSP nº 243/2011, por meio da Resolução CNSP n.º 331/2015. 

• Reformulação do cadastro de faltas contido no Sistema de Penalidades – SISPEN, utilizado nos PAS. 

 

Na seara do macroprocesso de Relacionamento Institucional, foram envidados os seguintes esforços: 

• Participação em colégios de supervisores e intensificação de troca de informações com os reguladores 
internacionais. 

• Aprovação junto à EIOPA da primeira etapa do procedimento de equivalência com o modelo europeu 
de supervisão. 

• Coordenação da 2ª Semana Nacional de Educação Financeira, junto ao Comitê Nacional de Educação 
Financeira – CONEF e disseminação da cultura do seguro em escolas das redes pública e privada de 
diversas cidades brasileiras de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Sul e 
Distrito Federal. 

 

No exercício de 2015, sob coordenação da Dirad, com apoio de empresa de consultoria contratada, a SUSEP 
realizou a modelagem de três de seus processos de trabalho: Regimes Especiais, PAS e Pagamento de 
Fornecedores. Foram realizados os serviços de mapeamento, análise do processo e da capacidade de 
recursos humanos e proposta de redesenho (Plano de Implementação para 2016). 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAME NTÁRIO E 
OPERACIONAL 

3.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

No âmbito do PPA, a SUSEP tem sob sua responsabilidade 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, que integra o Programa 2039 – Gestão da Política Econômica e Estabilidade do 
Sistema Financeiro Nacional. 

Numa perspectiva mais ampla, os segmentos de mercados de seguros, resseguros, capitalização e 
previdência complementar aberta apresentaram um bom desempenho ao longo do período. A expectativa 
do mercado supervisionado pela SUSEP aponta para uma receita total superando R$ 215 bilhões e ativos 
totais superando R$ 780 bilhões no período.  

Os índices dos indicadores, apresentados a seguir, endossam o bom momento dos segmentos mencionados 
acima e sua perspectiva de ampliação no futuro. 

Indicador  - Empresas dos Mercados de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco. Como índice de Referência temos 
85% na data de Apuração, 31/12/2010, tendo como índice apurado em 2015, 93,6% das sociedades 
supervisionadas. 

Indicador  - Taxa de Participação dos Prêmios dos Mercados de Seguros, Resseguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto – PIB tem como índice de Referência: 3,24 
% em 31/12/2010 – data de apuração, tendo para participação dos mercados supervisionados no PIB, 
31/12/2015, a taxa 3,74%. No entanto, apesar de, nos últimos oito anos, ter apresentado um nível médio de 
crescimento anual de cerca de 18% a.a., ainda há grande potencial de desenvolvimento, se considerada a 
média mundial dessa participação de cerca de 7,5 %. 

Ambos os indicadores são apurados anualmente. 

A meta associada ao objetivo 0895 é a 035X 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 Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro índice que, porventura, tivesse vindo a 
substituí-lo no período 2012-2015. 

Segue abaixo uma visão abrangente da trajetória da meta, em termos nominais, bem como os valores com 
e sem inflação. 

 

 
Quadro III – Evolução da Meta 035X  

 2012 2013 2014 2015 

Quantidade Alcançada 17,95 31,82 35,29 44,79 

Data de Referência 31/10/2012 30/11/2013 30/11/2014 30/11/2015 

Base: Avaliação da CGPLA/COPLE 
 
 
 



 
 

22 
 

Quadro IV - Demonstração da evolução do montante de provisões técnicas dos mercados de seguros, 
resseguros, previdência complementar aberta e capitalização. 

  
Fonte: SUSEP/CGPLA 

 
O período de aferição da meta se iniciou em 01/01/2012, com término em 30/12/2015, porém, apuramos 
de 2012 a 2015 (exclusive dezembro de 2015), em virtude de defasagem na apuração dos números. 
Verificou-se um crescimento nas provisões técnicas de R$ 344 bilhões, para R$ 652 bilhões. Isso 
representa, em termos percentuais, uma expansão real de 44,79%, quando considerado o IPCA acumulado 
de 30,75%. Isto significa que eventuais comprometimentos no crescimento econômico ou na rentabilidade 
dos fundos de investimentos não trouxeram 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 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. 

A série histórica do IPCA foi obtida no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BCB. 

Para atingir o objetivo em tela, a SUSEP propôs, no âmbito do PPA, uma série de iniciativas cujos 
desdobramentos estão apresentados abaixo. 

Iniciativa: 03OM Fomentar os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência 
complementar aberta, por meio de regulamentação. 

Encontram-se em processo de reformulação os normativos que regem as operações de títulos de 
capitalização e em fase de conclusão os normativos referentes aos seguros de riscos de engenharia, de 
responsabilidade civil hangar e o popular de automóvel, estando este último já em consulta pública. Merece 
destaque também a aprovação dos produtos de seguro para atender ao Programa de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural, e para o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR.  

Foram publicadas diversas normas tanto no âmbito da SUSEP quanto do CNSP, dentre as quais destacam-
se: 

• Elementos da apólice – estabelecer os elementos mínimos que devem constar nas apólices de averbação, 
vinculadas aos seguros de transporte nacional e internacional, de crédito interno e à exportação, e de 
riscos diversos, e dá outras providências. 

• DPVAT – No âmbito do Grupo de Trabalho DPVAT, foram propostas reestruturações do Seguro 
DPVAT tendo sido publicada a Resolução CNSP n° 332/2015, que consolidou toda a normatização para 
o seguro. O Grupo de Trabalho foi instituído pela Portaria SUSEP n° 6.233, de 9 de abril de 2015 para 
efetuar revisão de todo o processo de tarifação do DPVAT, incluindo tarefas auxiliares; elaboração de 
manual de rotinas do DPVAT; e cálculo da tarifa para 2016. 

• Resseguro – Resoluções CNSP n° 322 e 324, que alteraram a Resolução CNSP n° 168/2007. 
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• Resolução CNSP N° 325/2015 – foi elaborada, no âmbito do CNSP, a Resolução CNSP N° 322/2015 
(destacando que não houve participação da SUSEP em sua elaboração), referendada posteriormente pela 
Resolução CNSP N° 325/2015 (motivada pela necessidade de correção da norma anterior, por várias 
inconsistências, havendo nesta a participação da SUSEP). As normas citadas trazem profundas 
alterações no mercado de resseguros brasileiro, uma vez que reduzem gradativamente a obrigatoriedade 
de contratação obrigatória com ressegurador local (que sai de 40%, em 2016, para 15%, em 2020), bem 
como a ampliação de cessão intragrupo (de 20%, em 2016, para 75%, em 2020). Tal norma foi justificada 
pela busca de uma maior aderência do mercado às regras internacionais, reduzindo gradativamente as 
barreiras protecionistas.    

• Coberturas de Risco em Seguro de Pessoas – Foi editada a Circular SUSEP n° 516/2015 que altera a 
Circular SUSEP n° 302/2005 (dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios 
para operação das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, e dá outras 
providências.): as alterações visaram adequar à norma de representantes de seguro. 

• As normas de solvência passaram por significativo aperfeiçoamento, resultando em duas novas normas 
que têm como objetivo facilitar a consulta e o próprio processo de regulação do mercado. Foi definido 
ainda um percentual mínimo de liquidez de ativos, objetivando melhorar a qualidade do capital das 
empresas supervisionadas, aumentando a capacidade de fazer frente às perdas inesperadas. A SUSEP 
também criou uma nova regra obrigando as companhias a implantar uma política de gestão de riscos, 
estimulando a adoção de boas práticas de governança dentro das empresas. Por fim, foi definido um 
novo normativo para os ativos garantidores em substituição à regra anterior que se encontrava defasada 
e que não mais acompanhava a dinâmica do mercado. 

 

Iniciativa: 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. 

Durante o ano de 2012, objetivando atender à iniciativa de desenvolver e aperfeiçoar produtos destinados 
à inclusão social e financeira de famílias de baixa renda, foi editado um conjunto de normativos que 
regulamentou as atividades de microsseguros, modalidade voltada às necessidades dos consumidores de 
baixa renda e microempreendedores individuais, imprescindível para a sustentabilidade do processo de 
inclusão social e financeira no País. 

No escopo dessas normas, além de serem estabelecidos os critérios para os planos de Microsseguros, 
destaca-se também a regulamentação de novos canais de distribuição para o produto, 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. 

No ano de 2013, foi iniciada a operação dos microsseguros. Doze empresas obtiveram autorização para 
operar, sendo todas elas seguradoras tradicionais. Nenhuma seguradora exclusivamente especializada em 
microsseguro foi autorizada. No final de 2013, foram registrados dez produtos de microsseguro autorizados 
para comercialização, sendo nove de pessoas e somente um de danos. 

Durante o ano de 2014, foi feita uma revisão da Circular SUSEP n° 440/2012, norma que estabelece os 
parâmetros obrigatórios dos planos de microsseguros, que resultou na publicação da Circular SUSEP n° 
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. 
No final do segundo semestre, havia um total de 22 sociedades seguradoras autorizadas a operar com 
microsseguros registradas na SUSEP, incluindo as duas primeiras exclusivamente especializadas em 
microsseguros, e 37 planos protocolados na Autarquia. 
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Durante o ano de 2015, observou-se um crescimento nesse segmento, no comparativo com o ano de 2013, 
ano em que se iniciou a operação desses planos. Até outubro de 2015, havia 29 sociedades seguradoras 
autorizadas a operar com microsseguros registradas na SUSEP, incluindo as duas primeiras especializadas, 
e 48 planos protocolados na Autarquia. 

Com relação aos prêmios, verificou-se um crescimento de mais de 90%, conforme gráfico abaixo: 

Gráfico I – Evolução dos prêmios de microsseguros 

 
Fonte: SUSEP/CGPLA 

 
O principal ramo de microsseguros comercializado foi o ramo de microsseguro de pessoas, no qual as 
principais coberturas oferecidas foram as de Morte Acidental e Reembolso de Despesas com Funeral, 
cobrindo sinistros ocorridos com o segurado e seus dependentes em qualquer parte do planeta. Além destas, 
também há produtos que oferecem as coberturas de Morte, Invalidez Permanente Total por Acidente, 
Despesas Médicas, Hospitalares e/ou Odontológicas decorrentes de acidente pessoal, Diárias por Internação 
Hospitalar, Diárias por Incapacidade Temporária, Desemprego e Doenças Graves. Com relação ao 
segmento de danos, as principais coberturas comercializadas foram incêndio, raio e explosão, residencial, 
pagamento de aluguel, danos elétricos, roubo ou furto qualificado, entre outras. 

No âmbito do Subcomitê de Inclusão Financeira do Comitê de Regulação e fiscalização dos Mercados 
financeiros, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização – COREMEC, a SUSEP e os demais 
órgãos integrantes do Grupo, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
– Sebrae, deram continuidade ao desenvolvimento de uma estratégia conjunta de atuação junto ao 
Microempreendedor Individual e as Micro e Pequenas empresas.  

A atuação da SUSEP no Subcomitê de Inclusão Financeira da International Association of Insurance 
Supervisors – IAIS também foi reconhecida, motivo pelo qual a Autarquia foi convidada, no final de 2014, 
a presidir o Grupo de Trabalho da IAIS constituído para desenvolver paper 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), o qual foi 
finalizado em dezembro/2015. 

Atualmente, as normas que regulamentam microsseguros são: Resolução CNSP n° 244/ 2011, Circular 
SUSEP n° 439/ 2012, Circular SUSEP n° - 440/2012, Circular SUSEP n° 441/2012, Circular SUSEP n° 
442/2012, Circular SUSEP n° 443/2012, Circular SUSEP n° - 444/2012, Circular SUSEP n° 479/2013 e 
Circular SUSEP n° 490/2014. 
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Iniciativa: 03OO: Promover a educação securitária e previdenciária e a orientação à sociedade sobre 
os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta. 

A SUSEP assumiu, durante o primeiro semestre de 2015, a presidência do CONEF, que coordena as ações 
da ENEF, que priorizou a Educação Financeira nas escolas; coordenou a realização da II Semana Nacional 
de Educação Financeira, que contabilizou mais de 500 ações tendo como foco a educação nas escolas.  

Deve-se ressaltar que, em conformidade com a ENEF, as ações setoriais de educação financeira 
desenvolvidas pela SUSEP não têm por objetivo o desenvolvimento dos mercados supervisionados, não 
sendo voltadas para estímulo à aquisição de seguros, planos de previdência ou títulos de capitalização. 
Assim, os objetivos da SUSEP no âmbito da ENEF, circunscritos aos segmentos do setor financeiro sob 
sua supervisão foram: promover e fomentar a cultura da Educação Financeira no Brasil; ampliar a 
compreensão do cidadão, para que seja capaz de fazer escolhas conscientes; e contribuir para a eficiência e 
a solidez dos mercados supervisionados. 

Entre as iniciativas em curso, ressalta-se a revisão do guia de orientação e defesa do segurado, sofrendo 
assim uma atualização consentânea com o momento atual. 

Tendo por objetivo promover o conhecimento dos principais produtos e serviços oferecidos pelos mercados 
supervisionados, voltados ao consumidor pessoa física, o documento traz informações sobre as 
características e o modo de operação dos seguros, nos ramos de automóvel, residencial, Seguro DPVAT e 
pessoas, orientações sobre a forma de funcionamento dos sistemas de capitalização e previdência 
complementar aberta, além de esclarecimentos sobre os produtos garantia estendida, microsseguro, VGBL 
e PGBL. O guia também alerta o consumidor sobre as melhores formas de evitar problemas, conhecer seus 
direitos e deveres e buscar, entre as opções disponíveis, os produtos que melhor atendam às suas 
necessidades. Além da previsão de distribuição de exemplares impressos, o download do documento pode 
ser realizado na página da Autarquia. Com a adoção da publicação destinada a consulta na internet, é 
possível a atualização permanente das informações, sem que se incorra em custos muito elevados. 

No âmbito da parceria formalizada por meio do Termo de Cooperação Técnica celebrado com o 
Rioprevidência, a SUSEP vem realizando, mensalmente, desde setembro de 2014, palestras na “Sexta-feira 
Financeira”, iniciativa que aborda diversos temas financeiros e que conta com a participação de outras 
entidades. Em 2015, foi cumprido o programa com 9 palestras realizadas pela SUSEP na Escola de 
Educação Financeira do Rioprevidência. 

Outra ação relevante tem sido o Programa de Educação Securitária e Previdenciária nas Escolas. A SUSEP, 
em parceria com a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, e tendo em vista a realização da II Semana Nacional de 
Educação Financeira, desenvolveu, em conjunto com a Companhia de Teatro Ensinoemcena, uma peça 
teatral com o tema Educação Securitária e Previdenciária, em que foram abordados temas como 
mutualismo, mercado de seguros, importância da prevenção, profissionais do setor de seguros etc. A peça 
teatral, encenada em escolas de ensino fundamental e médio, foi uma excelente ferramenta para discutir e 
refletir sobre educação financeira, tratando temas técnicos e complexos de uma maneira amigável, 
aproximando crianças e adolescentes de um assunto geralmente distante de sua realidade.  

A peça estreou na Semana Nacional de Educação Financeira 2015, de 9 a 12 de março. As apresentações 
teatrais foram seguidas de uma palestra sobre o tema, quando os alunos tiveram a oportunidade de assimilar 
mais conhecimentos sobre os mercados supervisionados pela SUSEP e ainda tirar suas dúvidas em relação 
ao que viram e aprenderam na peça. Foram realizadas 18 apresentações, alcançando um público direto de 
5.400 participantes e um público indireto de 16.200 participantes. Futuramente, a SUSEP pretende 
apresentá-la ao maior número de escolas possível, atingindo público de outras unidades da federação. 

 
Iniciativa: 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 

Merecem destaque as ações listadas a seguir: 
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• A consolidação das normas de solvência foi concluída, resultando na consolidação das Cartas-Circulares 
(Nº 1/2015), das Resoluções (nº 321/2015) e das Circulares SUSEP (nº 517/2015). Em seguida, a 
Circular e a Resolução foram traduzidas para o inglês e o espanhol, com o objetivo de facilitar a inserção 
da SUSEP nas discussões internacionais sobre supervisão de seguros; 

• Entrou em vigor em 2015 a obrigatoriedade das supervisionadas apresentarem um percentual mínimo 
de liquidez de ativos em relação aos capitais de risco, o que certamente traz mais solidez ao mercado 
supervisionado; 

• A SUSEP obteve a aprovação da equivalência junto à EIOPA no que se refere à supervisão de solvência, 
permitindo maior flexibilidade nos requisitos regulatórios para as supervisionadas brasileiras que 
queiram se instalar na Europa, e vice-versa. O Brasil se junta à Austrália, Bermudas, Canadá, México e 
Estados Unidos, os quais também tiveram tal equivalência aprovada pela Comissão Europeia. 

• A SUSEP publicou minuta de Circular estabelecendo a obrigatoriedade de as companhias implantarem 
uma política de gestão de riscos, ampliando sua aderência ao modelo de Solvência. A minuta foi 
discutida num grupo técnico formado por representantes da SUSEP e do mercado.  

• A SUSEP participou com a Secretaria de Política Econômica - SPE da atualização da Resolução CMN 
nº 3308/05, a qual disciplina a aplicação dos recursos das provisões técnicas. A proposta atualiza a 
norma, adequando-a à evolução dos mercados financeiros. Tal Resolução foi publicada no final de 2015 
(Resolução CMN nº 4444/2015). 

• 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 supervisionadas 
que afetam a solvência dessas companhias. 

• Aumento em 2015 das ações de fiscalização presenciais com foco na prevenção de riscos e na 
manutenção da solvência das entidades. Tais fiscalizações são realizadas por meio dos módulos 
contábeis, consumidor, controles internos, governança e tecnologia da informação.  

As fiscalizações contábeis em conjunto com demais procedimentos de supervisão da SUSEP objetivam 
fornecer maior segurança quanto a fidedignidade das demonstrações contábeis publicadas. As fiscalizações 
do módulo consumidor objetivam verificar o cumprimento dos normativos da SUSEP nas relações entre as 
supervisionadas e segurados, gerando um ambiente com maiores garantias ao consumidor. As fiscalizações 
do módulo de controles internos, governança e tecnologia da informação objetivam identificar a adoção de 
um adequado ambiente de gestão nas supervisionadas, o qual são requisitos indispensáveis tanto para 
garantir a aderência das demonstrações contábeis quanto para o correto cumprimento da legislação referente 
às garantias do consumidor e demais requerimentos legais. 

Foram realizadas em 2015, 65 ações de fiscalização direta presencial no módulo de solvência (módulo 
contábil), 53 no módulo consumidor e ouvidoria, 26 ações em Controles Internos, uma ação em governança 
corporativa e 5 ações em Tecnologia da Informação – TI, num total de 202 ações de fiscalização do 
mercado. 

Observa-se que, desde 2013, ocorre um aumento gradual e significativo das ações de fiscalização nestes 5 
módulos, conforme apresentado no quadro a seguir:  

 
Quadro V – Ações de Fiscalização por Módulos 

Módulo 2013 2014 2015 

Contábil  50 69 65 

Consumidor e Ouvidoria 20 25 53 
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Governança 0   1 

Controles Internos 9 6 26 

Tecnologia da Informação 5 0 5 

Total 84 100 150 
Fonte: SUSEP/CGPLA 

Obs.: Não estão sendo considerados os atendimentos às demandas internas/externas e ações sobre as empresas em regime 
especial de liquidação por não representarem ações planejadas de atuação sobre o mercado fiscalizado realizados de 2013-
2015. 

 
Alinhado ao PPA, a Autarquia, a fim de cumprir a finalidade que lhe foi atribuída, aprovou seu Plano 
Estratégico 2012-2015, com previsão de revisões anuais. O planejamento estratégico possui a função de 
construir, junto à Alta Administração, os rumos desejados para a organização. 

O Plano Estratégico definiu os seguintes Pilares Estratégicos para a 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. 

• 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.  

A seguir, são listados os Objetivos Estratégicos da Autarquia para o ciclo de referência. 

• Aprimorar a supervisão dos mercados sujeitos à supervisão da SUSEP. 

• 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. 

• 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 abaixo exibe o mapa estratégico para o exercício de referência, válido para o ciclo 2012-2015. 
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Figura III – Mapa estratégico, válido para o ciclo 2012-2015 

 
 

O Mapa Estratégico, por meio dos pilares e dos objetivos estratégicos, sinaliza o alinhamento e vinculação 
do Plano Estratégico ao PPA. 

Para cada projeto ou iniciativa constante do Plano Estratégico foram elaborados planos de ação divididos 
por exercício, seguindo as metas estabelecidas. Tais planos foram planejados pelas áreas responsáveis e 
corresponsáveis, auxiliadas pela CGPLA. 

O Plano Estratégico 2012-2015 possui treze ações estratégicas para o exercício de 2015, exibidas no quadro 
abaixo, incluindo informação sobre a Unidade responsável e o cumprimento da meta no exercício, 
utilizando-se os códigos “C” para meta cumprida, “PC” para meta parcialmente cumprida e “NC” para as 
metas não cumpridas. 
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Quadro VI – Portfólio Estratégico das ações com metas para 2015. 

Objetivo Estratégico Ação 
Unidade 
Responsável 

Situação 

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. 

Seger NC 

Aperfeiçoar a gestão de normas da SUSEP Seger C 
Supervisão Eletrônica Gabin C 
Relacionamento com os organismos internacionais Seger NC 
Aprimorar a proteção ao consumidor e a supervisão do 
mercado por meio da fiscalização 

CGFIS C 

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

Analisar o impacto do segmento de microsseguros no 
Brasil.  

CGPRO C 

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. 

CGSOA NC 

Promover a educação financeira 
e a orientação aos consumidores 

Elaborar programa de educação securitária e 
previdenciária 

Seger PC 

Aprimorar os processos de 
trabalho, seu gerenciamento e 
controle. 

Implementar o Processo Eletrônico de Documentos da 
SUSEP 

Seger NC 

Aperfeiçoar as ações de 
desenvolvimento e de 
valorização dos servidores. 

Aperfeiçoar o programa de desenvolvimento gerencial CGPLA NC 

Prover ferramentas de tecnologia 
visando à melhoria do 
desempenho institucional. 

Manter a SUSEP com parque de TI moderno e 
atualizado  

CGETI C 

Melhorar a execução dos 
recursos orçamentários. 

Aprimorar a transparência da elaboração e execução do 
orçamento da SUSEP 

CGPLA C 

Aprimorar o processo de contratações indiretas de bens 
e serviços 

CGADM PC 

Fonte: SUSEP/CGPLA 
 
 
O gráfico abaixo apresenta uma visão geral do cumprimento do portfólio estratégico referente ao 
exercício de 2015. 
 

Gráfico II – Situação de cumprimento do portfólio estratégico de 2015 
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O gráfico a seguir sintetiza o cumprimento de cada objetivo estratégico em função do cumprimento das 
metas acordadas. 

 

Gráfico III – Alcance dos objetivos estratégicos em 2015 

 
 
Conforme retratado no gráfico acima, 38% das ações foram executadas conforme previsto para 2015, 15% 
foram parcialmente alcançadas e 46% não obtiveram execução satisfatória. 

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

• Fatores externos: dificuldade de aprovação de legislação que dependa do Poder Legislativo e do 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, metodologia e 

elaboração de normativos. 
• Pessoal: problemas relacionados à carência de servidores e, consequente, priorização de outras 

atividades. 
• Financeiras: restrições no orçamento e nos recursos financeiros, com sucessivos cortes ao longo do 

exercício. 

Destaca-se que, com o início do processo de elaboração do Plano Estratégico 2016-2020, as dificuldades 
encontradas no ciclo 2012-2015 estão sendo consideradas para a definição de estratégias para identificação 
e mitigação de riscos relativos ao cumprimento do próximo plano estratégico. 

As ações estratégicas não cumpridas foram priorizadas no próximo planejamento estratégico ou incluídas 
nas rotinas das Unidades da SUSEP, cujos resultados serão monitorados pelos respectivos gestores. 

A SUSEP utiliza o Painel de Controle Estratégico, exibido na figura abaixo, para o monitoramento e 
divulgação dos resultados do Plano Estratégico, PPA e Avaliação de Desempenho Institucional – ADI. Essa 
ferramenta de gestão, disponibilizada por meio da intranet para todos os servidores, possibilita a 
centralização e globalização das informações relativas aos indicadores de desempenho desses três 
instrumentos de planejamento, a fim de garantir um monitoramento mais preciso e simplificar a 
apresentação de tais informações aos interessados. 

 

 

1. Aprimorar a supervisão dos mercados sujeitos à supervisão da Susep IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  43%

2. Estimular a inclusão securitária e previdenciária, por meio da diversificação 

dos canais de acesso e produtos.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  100%

3. Atuar na manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos mercados 

supervisionados, buscando mecanismos  mais efetivos para a preservação da 

solvência das entidades

  0%

4. Promover a educação financeira  e a orientação aos consumidores IIIIIIIIIIIIIIIIII  38%

5. Aprimorar os processos de trabalho, seu gerenciamento e controle   0%

6. Aperfeiçoar as ações de desenvolvimento e de valorização dos servidores   0%

7. Prover ferramentas de tecnologia visando à melhoria do desempenho 

institucional
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  100%

8. Melhorar a execução dos recursos orçamentários IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  57%
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Figura IV – Painel de Controle Estratégico 

 

 
Acerca do Plano Estratégico 2016-2020, a SUSEP definiu, em 2015, os seus Pilares Estratégicos para o 
próximo ciclo e os Direcionadores Estratégicos, que podem ser entendidos como os objetivos a serem 
alcançados pela Autarquia nos próximos cinco anos. 

São pilares estratégicos da SUSEP para o ciclo de 2016 a 2020: 

• Missão: Desenvolver os mercados supervisionados, assegurando sua estabilidade e os direitos do 
consumidor. 

• Visão: Ser referência nacional e internacional na regulação e supervisão. 
• Valores: Ética, Transparência, Eficiência, Responsabilidade Social e Comprometimento.  
 
A seguir, são listados os Direcionadores Estratégicos da SUSEP para o próximo quinquênio. 
• Consolidar a Supervisão Baseada em Riscos. 
• Implementar a autorregulação dos corretores. 
• Garantir a atuação efetiva das empresas de auditoria como auxiliares da supervisão. 
• Atuar na regulação da concorrência. 
• Induzir a atuação das supervisionadas como investidores institucionais alinhados à política econômica. 
• Ampliar as formas/canais de distribuição dos produtos supervisionados. 
• Alterar a abordagem de aprovação prévia de produtos. 
• Atuar proativamente nas ações legislativas pertinentes ao setor. 
• Liderar e participar de organismos internacionais. 
• Fomentar a educação financeira no âmbito do setor. 
• Promover a valorização e a capacitação gerencial e técnica do servidor. 
• Implementar novo marco legal do setor. 
• Aprimorar os processos de trabalho. 
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3.1.1. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO  

As informações constam do subitem 3.1. 

 

3.1.2. ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

As informações constam do subitem 3.1. 

 

3.1.3. VINCULAÇÃO DOS PLANOS DA UNIDADE COM AS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS E OUTROS 

PLANOS 

As informações constam do subitem 3.1. 

 

3.2. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXEC UÇÃO DOS 
RESULTADOS DOS PLANOS 

A SUSEP realiza o monitoramento usando sistema estruturante de governo como é o caso do Sistema 
Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, tanto para o PPA quanto para as ações orçamentárias, bem 
como o Painel de Controle Estratégico da Autarquia, apresentado no item 3.1, que é desenvolvido em excel 
e disponibilizado na intranet da instituição. Nele constam os indicadores e meta do PPA, já que o SIOP não 
é de acesso abrangente, permitindo aos gestores e aos servidores acompanharem a evolução dos índices. 
 

3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

3.3.1. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 

RESPONSABILIDADE DA UNIDADE  

 
Quadro VII – Ações de Relacionadas a Programa Temático do PPA de Responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 

Código  20VH                                                                  Tipo: Atividade 

Título 
Fiscalização e Regulamentação de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e 
Previdência Complementar Aberta  

Iniciativa 
Fomentar os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta, 
por meio de regulamentação 

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 Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional  
Código: 2039              Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP  

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

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
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Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

2.258.755,00 2.258.755,00 856.870,78 821.719,99 821.719,99 0,00 35.150,79 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

Fiscalização realizada unidade 5.113 - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º 
janeiro  

Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

86.358,12       

 
Chama-se a atenção acerca do erro metodológico ocorrido em 2014 e 2015 na meta física da ação 20VH 
em que a meta física dos Planos Orçamentários – PO foram somadas. A despeito de possuírem a mesma 
unidade de medida (unidade), os produtos são diferentes, portanto, não é possível somá-los. O quantitativo 
síntese da ação é o do PO 0001 de fiscalização. 

As metas são apresentadas por PO, segundo consta no SIOP: 

PO 0001 - Fiscalização dos Mercados de Seguros: o valor solicitado engloba despesas com diárias e 
passagens com o objetivo de cumprir o Plano Anual de Fiscalização; atendimento a demandas de órgãos 
externos; acompanhamento de entidades em Regime Especial de Liquidação; e participação em grupos de 
trabalho. 

 
Descrição da Meta – Ação fiscal realizada 
Unidade de medida – Unidade 
Proposta – 190 ações 
Realizadas – 202 ações. 
 

PO 0002 - Regulamentação dos Mercados de Seguros: o valor solicitado engloba despesas com o 
Comparecimento em juízo para representar a SUSEP em ações judiciais; Viagens de ordem administrativa, 
técnico e políticas; Palestras e reuniões dos subcomitês do COREMEC; Participação em reuniões com o 
BCB e com os grupos de trabalho do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC; Reuniões com equipes 
de fiscalização; Reuniões na SPE/MF; Reuniões da Câmara Temática de Seguros do Agronegócio, do 
Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural – CGSR, do Subcomitê de Inclusão Financeira do 
COREMEC; Atendimento ao VI Fórum BC sobre Inclusão Financeira; Reuniões preparatórias para o 
Mercado Comum do Sul – Mercosul de coordenação com o Ministério de Relações Exteriores – MRE e 
Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda – SAIN/MF; Reuniões do Subgrupo de 
Trabalho nº 4 – Assuntos Financeiros – SGT-4 (Comissão de Seguros), SGT-4 (Comissão de Lavagem de 
Dinheiro) e SGT-5 (Comissão de Transportes); Reuniões trianuais da IAIS e Conferência anual da IAIS; 
Assembleia anual da Associacíon de Supervisores de Seguros de América Latina – ASSAL e Associação 
de Supervisores de Seguros Lusófonos – ASEL; Reuniões dos Subcomitês da IAIS (Resseguro, Inclusão 
Financeira, Solvência e Assuntos Atuariais); Reuniões do Grupo de Ação Financeira – GAFI e do Grupo 
de Acción Financeira de Sudamérica – GAFISUD; Reuniões da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – OCDE do comitê de pensão e inclusão financeira. 
 

Descrição da Meta – Norma divulgada 
Unidade de medida – Unidade 
Proposta – 4920 
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Realizadas – Não há como mensurar, devido ao alto grau de complexidade, conforme Relatório 
de Avaliação do PPA 2012-2015. 

 
Este PO foi alterado para o exercício 2016, pois trazia distorção para a meta da ação. 
 
PO 0003 - Educação e Orientação sobre os Mercados de Seguros: os valores solicitados 

englobam o desenvolvimento de portal de educação financeira no site da Autarquia (o tema Educação 
Financeira é prioridade do Governo Federal e a SUSEP é Instituição integrante do CONEF, que instituiu a 
ENEF. Outras Autarquias que também integram o CONEF já possuem páginas específicas de educação 
financeira, como é o caso da Comissão de Valores Mobiliários – CVM); Atualização do Guia/Cartilha sobre 
Seguros (há a necessidade de revisão da cartilha da Autarquia, pois muitas informações devem ser 
atualizadas devido às mudanças nos normativos); Organização de Congressos, Eventos e Conferências (no 
primeiro semestre de 2015, a SUSEP na presidência do CONEF, período de realização da segunda Semana 
Nacional de Educação Financeira, que exigirá maior atuação da Autarquia, tanto com orçamento disponível 
como com pessoal voltado para este evento). 

 
Descrição da Meta – Ação Implementada 
Unidade de medida – Unidade 
Proposta – 3 
Realizadas – As ações foram realizadas, por meio de parcerias, em virtude do forte 

contingenciamento orçamentário.  

A cartilha já estava minutada, mas a contratação ficou postergada para 2016 em razão do 
contingenciamento. Descrição das ações constam do subitem 4.1, iniciativa 03OO: Promover a educação 
securitária e previdenciária e a orientação à sociedade sobre os mercados de seguros, resseguros, 
capitalização e previdência complementar aberta. 
 

Quadro VIII – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 0181                                                        Tipo Operações Especiais: 
Descrição 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 Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0001 61.750.000,00 67.838.419,00 67.654.632,79 67.654.427,88 67.654.427,88 0,00 204,91 

                
Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0- - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0001 0,00 0,00 0,00    
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0       
       
 
 

Identificação da Ação 
Código 0005                                              Tipo: Operações Especiais 
Descrição 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 Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0033 304.330,00 314.357,00 314.079,00 314.079,00 314.079,00 0,00 0,00 
                

Execução Física da Ação 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

00033 340.302,35 263.614,88 76.687,47 - - - 
0       
Obs. Despesa que apenas transita pelo orçamento da SUSEP, sendo executada pela Justiça. 
 
 

Identificação da Ação 

Código 
00G5                                                                                                    
Tipo: Operações Especiais  

Descrição 
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 
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 Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0033 23.213,00 23.213,00 7.757,60 7.757,60 7.757,60 0,00 0,00 

                

Execução Física da Ação 
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Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0 - - - - - 

0      

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

00033 0,00 0,00 0,00 - - - 

0       

Obs. Despesa que apenas transita pelo orçamento da SUSEP, sendo executada pela Justiça. 

 
Identificação da Ação 

Código 20TP                                                        Tipo: Atividade  
Descrição Pagamento de Pessoal Ativo da União  
Iniciativa  - 
Objetivo -                                                                                                            Código: -  

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda   
Código: 2110  Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado
s 

0033 94.815.108,00 94.815.108,00 92.843.065,25 92.633.296,75 92.633.296,75  209.768,50 
                

Execução Física da Ação 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Meta 

Prevista 
Reprograma

da (*) 
Realizada 

0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

00033 74.380,82 72.232,78 2.147,91    
0       
 
 

Identificação da Ação 
Código 2000                                                        Tipo: Atividade 
Descrição Administração da Unidade 
Iniciativa  - 
Objetivo -                                                                                                     Código: -  

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda   
Código: 2110  Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
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Execução Orçamentária e Financeira 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0001 21.713.845,00 21.708.845,00 14.274.311,49 12.424.768,00 12.424.768,00 0,00  1.849.543,49 

                
Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

00001 4.738.138,31 3.926.039,51 409.298,90    
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 2004                                                     Tipo: Atividade 
Descrição 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: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0033 1.186.500,00 1.262.588,00 1.117.276,87 896.433,62 896.433,62  220.843,25 
                

Execução Física da Ação 
Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 
medida 

Meta 
Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0      
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor 

Liquidado 
 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00033 6.171,90 3.000,50 3.171,40    
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 2010                                                        Tipo: Atividade 
Descrição 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: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 
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Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 0033 72.000,00 73.000,00 71.549,36 68.759,00 68.759,00  2.790,36 
                

Execução Física da Ação 
Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 
medida 

Meta 
Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0      
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

00033 210,76 210,76     
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 2011                                                                  Tipo: Atividade 
Descrição Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares  
Iniciativa  -  
Objetivo -                              Código: -  

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda   
Código: 2110  Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0033 132.000,00 132.000,00 123.599,84 123.599,84 123.599,84 0,00 0,00 
                

Execução Física da Ação 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor 

Liquidado 
 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

0033 0,00 0,00 0,00    
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 2012                                               Tipo: Atividade 
Descrição Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares  
Iniciativa  - 
Objetivo -                                                                                                    Código: -  

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda   
Código: 2110             Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
Ação Prioritária (    ) Sim      (     )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
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Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 

Processa
dos 

Não Processados 

0033 2.040.000,00 1.975.000,00 1.830.299,87 1.821.685,98 1.821.685,98  86.13,89 
                

Execução Física da Ação 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0      
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor 

Liquidado 
 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00033 7.733,55 4.108,48 3.625,07    
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 4641                                                 Tipo: Atividade 
Descrição Publicidade de Utilidade Pública  
Iniciativa   
Objetivo Código: 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda   
Código: 2110            Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado  

Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0001 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                

Execução Física da Ação 
Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 
medida 

Meta 
Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

00001 0,00 0,00 0,00 -   
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 09HB                                         Tipo: Operações Especiais 

Descrição 
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: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 
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Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0033 19.500.000,00 19.500.000,00 18.441.652,28 18.441.652,28 18.441.652,28 0,00 0,00  
                

Execução Física da Ação 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

00033 0,00 0,00 0,00 - - - 
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 00M1                                                 Tipo: Operações Especiais 
Descrição Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade  
Iniciativa  - 
Objetivo -                                                                                       Código: -  

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda   
Código: 2110  Tipo: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0033 114.144,00 179.144,00 124.100,40 124.100,40 124.100,40 0,00 0,00  
                

Execução Física da Ação 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor 

Liquidado 
 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00033 0,00 0,00 0,00 - - - 
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 00OL                             Tipo: Operações Especiais 

Descrição 
 Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de 
Programação Específica 

Iniciativa  - 
Objetivo -                                                                                       Código: -  

Programa 
Operações Especiais: Gestão de Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais 
Código: 0910   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 Anual do exercício 
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Execução Orçamentária e Financeira 
Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 
0001 25.400,00 30.400,00 28.771,95 28.434,80 28.434,80 0,00 337,15 

                
Execução Física da Ação 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 
0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0001 0,00 0,00 0,00 - - - 
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 0106                                            Tipo: Operações Especiais 
Descrição Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS (MF) 
Iniciativa  - 
Objetivo -                                                                                       Código: -  

Programa 
Operações Especiais: Gestão de Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais 
Código: 0910   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 Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0002 182.000,00 182.000,00  182.000,00 181.218,75 181.218,75 0,00 781,25 
                

Execução Física da Ação 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor 

Liquidado 
 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

0002 0,00 0,00 0,00 - - - 
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 0Z00                                     Tipo: Operações Especiais 
Descrição Reserva de Contingência - Financeira 
Iniciativa  - 
Objetivo -                                                                                       Código: -  

Programa 
Reserva de Contingência 
Código: 0999   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 Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 
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Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

6497 23.924.421,00 23.924.421,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                

Execução Física da Ação 
Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 
medida 

Meta 
Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0 - - - - - 
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

06497 0,00 0,00 0,00 - - - 
0       

 
 

Identificação da Ação 
Código 0461                                      Tipo: Operações Especiais 

Descrição 
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: Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

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 Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0001 5.407.308,00 5.407.308,00 3243.633,99 3243.633,99 3.243.633,99 0,00 0,00  
                

Execução Física da Ação 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0      
0      
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor 

Liquidado 
 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00001 0,00 0,00 0,00    
0       

 

3.3.2. FATORES INTERVENIENTES NO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO  

Em linhas gerais, cabe destacar o contingenciamento de cerca de 30% sobre as despesas discricionárias 
(custeio e investimento). O corte exigiu ajuste em contratos e adiamento de contratações relevantes para a 
Autarquia. 

Com a edição da Portaria nº 172, de 27 de maio de 2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MPOG, a SUSEP passou a adotar gerenciamento mais intensivo da execução orçamentário-
financeira por meio de relatórios gerenciais e criação de indicadores. Tal medida possibilitou à Autarquia 
reduzir em mais de 50% o Restos a Pagar inscritos quando comparado com o exercício anterior, de modo 
a não comprometer significativamente o limite financeiro do exercício de 2016. 
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Outros pontos positivos a serem destacados foram:  

• A gestão dos recursos para pagamento das anuidades a organismos internacionais, a cargo da 
SUSEP, garantiu a celeridade necessária para quitar os compromissos dentro do exercício; 

• Após sucessivos exercícios sem conseguir executar os recursos alocados para exames médicos 
periódicos, a Autarquia foi bem-sucedida na realização da licitação para contratação das empresas que irão 
realizar os exames em 2016; e  

• Duas empresas que compõem massas liquidandas realizaram amortizações de empréstimos, gerando 
ingressos de recursos para União. 

 

3.3.3. EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

Quadro IX – Descentralização – BCB  

173057 BCB 
 

Destaque Recebido Crédito Disponível Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 

2.906.843,61 37.332,70 2.869.510,91 2.869.510,91 2.869.510,91 

 
 

Quadro X – Descentralização – ESAF 

170115 ESAF 
 

Destaque Recebido Crédito Disponível Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 

25.292,13  25.292,13 25.292,13 25.292,13 

 

3.3.3.1. Informações sobre a Estrutura de Pessoal para Análise das Prestações de Contas 

Não há equipe específica para analisar as contas. No caso da descentralização para o BCB, ela se destina a 
rateio das contas do condomínio, uma vez que a sede da SUSEP está localizada nas dependências do BCB 
na cidade do Rio de Janeiro. Ela é realizada após apresentação de faturas e o acompanhamento é realizado 
via Tesouro gerencial. Em relação à Escola de Administração Fazendária – ESAF, a Coordenação de Gestão 
de Pessoas – Coges faz análise da prestação de contas e, eventualmente, pode requerer suporte da área 
orçamentária. 

 

3.3.4. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

Quadro XI – Despesas por Modalidade de Contratação  

Unidade orçamentária: 173039  Código UO: UGO: 
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Modalidade de Contratação 
Despesa liquidada Despesa paga 

2015 2014 2015 2014 
1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 7.323.967,40   7.860.201,34  7.323.967,40   7.860.201,34  

a)    Convite         
b)    Tomada de Preços         
c)     Concorrência         
d)    Pregão  7.323.967,40   7.860.201,34           7.323.967,40               7.860.201,34 

e)     Concurso         
f)     Consulta         
g)    Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas   
      

2.     Contratações Diretas (h+i) 1.337.226,91   1.693.241,01  1.337.226,91  1.693.241,01  
h)     Dispensa 229.402,65   405.589,25              229.402,65                 405.589,25 
i)      Inexigibilidade 1.107.824,26  1.287.651,76  1.107.824,26  1.287.651,76  

3.     Regime de Execução Especial     

j)      Suprimento de Fundos     
4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 179.072.040,93  177.207.574,76   179.072.040,93 177.207.574,76  

       K)   Pagamento em Folha (*)   178.729.376,91  176.754.406,41      178.729.376,91           176.754.406,41 

l)    Diárias          342.664,02            453.168,35              342.664,02                  453.168,35 
5.  Outros (**) 7.834.938,62 8.814.680,12  7.834.938,62 8.814.680,12  
6.  Total (1+2+3+4+5) 195.568.173,86  195.575.797,23  195.568.173,86 195.575.797,23  

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

(*) Pagamento em folha, excluídos os benefícios. 

(**) Não se aplica: incluídos R$ 3.243.633,99 referentes a empréstimos às massas liquidandas.
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Quadro XII – Despesas por grupo e elemento de despesa 

Unidade Orçamentária: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS  Código UO: 25208 UGO: 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
1. Despesas de Pessoal 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

11 91.482.420,14 90.745.795,34 91.482.420,14 90.745.795,34 0,00 0,00 91.482.420,14 90.745.795,34 
01 52.501.587,10 47.673.916,66 52.501.382,19 47.673.916,66 204,91 0,00 52.501.382,19 47.673.916,66 
13 18.668.467,35 18.548.072,63 18.668.467,35 18.548.072,63 0,00 0,00 18.668.467,35 18.548.072,63 

Demais elementos do grupo 16.605.683,63 15.344.270,79 16.395.915,13 15.344.270,79 209.768,50 74.380,82 16.395.915,13 15.344.270,79 
2. Juros e Encargos da Dívida - - - - - - -  - 
Nome do elemento de despesa  - - - - - - -  - 

... - - - - - - -  - 
Demais elementos do grupo - - - - - - -  - 
3. Outras Despesas Correntes          

39 7.174.736,10 5.662.500,90 6.174.720,04 3.525.754,69 1.000.016,06 2.136.746,21 6174720,04 3.525.754,69 
37 4.391.149,70 3.707.292,31 3.768.173,55 3.237.175,87 622.976,15 470.116,44 3.768.173,55 3.237.175,87 
46 1.805.553,87 1.920.553,86 1.805.553,87 1.920.553,86 0,00 0,00 1.805.553,87 1.920.553,86 

Demais elementos do grupo 8.110.739,30 4.163.618,94 7.319.894,29 3.863.390,08 790.845,01 300.228,86 7.319.894,29 3.863.390,08 
DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 
4. Investimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

39 846.642,02 1.184.251,80 561.552,62 616.799,34 285.089,40 567.452,46 561.552,62 616.799,34 
52  137.944,19  2.185.576,44  98.094,21  994.030,94   39.849,98  1.191.545,50   98.094,21  994.030,94  
51  38.154,22 2.185.576,44   35.894,49  206.900,00  2.259,73  172.523,17  35.894,49  206.900,00 

Demais elementos do grupo  19.750,31 13.290,16 19.750,31 13.290,16  0,00 0,00  19.750,31 13.290,16 
5. Inversões Financeiras                 
Nome do elemento de despesa                  

...                 
Demais elementos do grupo                 
6. Amortização da Dívida                 
Nome do elemento de despesa                  

...                 
Demais elementos do grupo                 
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Unidade Orçamentária: RECURSOS SOB SUPERVISSÃO DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS  Código UO: 74201 UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 

processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Nome do elemento de 
despesa          

        

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

Nome do elemento de 
despesa          

        

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

Nome do elemento de 
despesa          

        

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 

Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Nome do elemento de 
despesa          

        

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

5. Inversões Financeiras                 

66 3.243.633,99 4.372.211,56 3.243.633,99 4.372.211,56 0,00 0,00 3.243.633,99 4.372.211,56 

... - - - - - - - - 

... - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

6. Amortização da Dívida                 

Nome do elemento de 
despesa          

        

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

 

3.4. DESEMPENHO OPERACIONAL 

As informações constam do subitem 3.1. 
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3.5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

No período ao qual se refere este relatório de gestão, foram mensurados os indicadores de desempenho 
relativos ao 4º Ciclo (dez/14 a nov/15) da ADI, instituídos por meio da Portaria SUSEP n.º 6.004/2014. 

A ADI é obrigatória para a SUSEP, segundo regulamentação no Decreto 7.133/2010 e Portaria SUSEP n.º 
4.343/2011. 

Os resultados alcançados ao longo do ciclo avaliativo são exibidos nos quadros abaixo, que trazem os 
resultados das Metas Globais e das Metas Intermediárias, respectivamente. 

 

Quadro XIII – Resultado da ADI – Metas Globais  

Indicadores globais  
Dimensão do 

indicador 
Peso 

Meta 
estabelecida 

Resultado 
final  

Percentual 
atingido 

Nota final 
ponderada 

Índice de eficácia do atendimento ao 
público sobre os mercados 
supervisionados pela SUSEP 

Eficácia 2,0 95% 97% 100% 200 

Índice anual de empresas fiscalizadas Execução 1,5 45% 56% 100% 150 
Percentual geral das metas globais atingido 100% 
Nota Metas Globais (MG) 32% 
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Quadro XIV – Resultado da ADI – Metas Intermediárias 

Indicadores Intermediários  
Dimensão do 

indicador 
Peso 

Meta 
estabelecida 

Resultado 
final  

Percentual 
atingido 

Nota final 
ponderada 

Índice de execução do Plano Anual 
de Fiscalização CGFIS 

Execução 1,5 90% 82% 91% 137% 

Índice de Processos Administrativos 
Sancionadores analisados 

Eficiência 1,5 
19 processos / 

servidor 

24 
processos/ 
servidor 

100% 150% 

Percentual de produtos com análise 
completa, dentre os produtos que 

não necessitam de aprovação prévia 
Eficácia 2,0 15% 18% 100% 200% 

Percentual de produtos com análise 
completa, dentre os produtos que 
necessitam de aprovação prévia 

Eficácia 2,0 80% 96% 100% 200% 

 Índice de análise dos atos 
submetidos  

Execução 1,5 90% 98% 100% 150% 

 Índice de tempestividade da análise 
de liquidez de solvência para a 
fiscalização in loco no módulo 

contábil  

Eficiência 1,5 90% 100% 100% 150% 

Índice de empresas com rating de 
solvência atualizado 

Execução 1,5 100% 100% 100% 150% 

Tempo médio de manifestação da 
SUSEP nas propostas legislativas 

Eficácia 2,0 90 dias 74 dias 100% 200% 

Tempo médio de resposta às 
reclamações dos consumidores  

Eficácia 2,0 180 dias 254 dias 71% 142% 

Tempo médio de instrução do 
processo de folha de pagamento  

Eficácia 2,0 6 dias úteis 
6 dias 
úteis 

100% 200% 

Percentual de execução do Plano 
Anual de Capacitação – PAC  

Execução 1,5 70% 74% 100% 150% 

Índice de pagamentos consistentes 
de bens e serviços 

Eficácia 2,0 90% 90% 100% 200% 

Índice de execução do Planejamento 
Anual de Aquisições - PAA 2015 da 

CGADM e Regionais 
Execução 1,5 90% 52% 58% 87% 

Índice de pontos de função 
executados 

Eficiência 1,5 
410 PF (pontos 

de função) 
753  PF 100% 150% 

 Percentual de chamados 
solucionados em tempo inferior ao 

SLA 
Eficiência 1,5 80% 81% 100% 150% 

Tempo médio de instrução de 
processos de apoio ao consumidor - 

PAC 
Eficácia 2,0 76 dias 59 dias 100% 200% 

Tempo médio de instrução de 
processos  

Eficácia 2,0 50 dias 49 dias 100% 200% 

Índice de documentos protocolados 
e encaminhados no prazo  

Eficácia 2,0 90% 100% 100% 200% 

Tempo médio de instrução de 
processos  

Eficácia 2,0 75 dias 48 dias 100% 200% 

Tempo médio de resposta às 
reclamações dos consumidores feitas 

pelo site da SUSEP  
Eficácia 2,0 3 dias 1 dia 100% 200% 

Tempo médio de instrução dos PAC  Eficácia 2,0 85 dias 57 dias 100% 200% 
Percentual geral das Metas Intermediárias atingido  96% 
Nota Metas Intermediárias (MI)  46 
Nota Institucional Apurada (MG) + (MI) 78 
RESULTADO  80 
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O resultado da ADI foi calculado com base no disposto no Anexo I, da Portaria SUSEP n.º 6004/2014. 
Foram atribuídos até oitenta pontos em função dos resultados obtidos na ADI, calculados com a utilização 
da seguinte fórmula: 

 

ADI = 32	
∑ p
G

�

�

∑ p

�

�

+ 	48	
∑ q
I

�

�

∑ q

�

�

 

 

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 MPOG, conforme quadro a seguir. 

 

Quadro XV - 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% 

 
Partindo-se da pontuação calculada pela fórmula acima, o resultado final relativo à ADI foi obtido segundo 
o quadro a seguir. 
 

Quadro XVI –Faixas para cálculo do resultado final da ADI 
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Por meio da definição e do monitoramento das referidas metas de desempenho institucional, foram 
utilizados indicadores para aferição da qualidade dos serviços prestados pela SUSEP. 

Os resultados obtidos no ciclo avaliado atingiram o resultado 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. 
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4. GOVERNANÇA  

4.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

A SUSEP é administrada por um Conselho Diretor, composto pelo Superintendente, que o preside, e por 
quatro Diretores. Também integram o Colegiado, sem direito a voto, o Chefe da Seger 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, 
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 Seger, 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 Audit, 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 5.480, de 30 de junho de 
2005.  

 

4.2. INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS 

A SUSEP é administrada por um Conselho Diretor, composto pelo Superintendente, que o preside, e por 
quatro Diretores. Também integram o Colegiado, sem direito a voto, o Chefe da Seger 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. 

 

4.3. ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

No organograma da SUSEP, a Audit encontra-se estruturalmente subordinada ao Superintendente, 
conforme estabelecido no Regimento Interno da Autarquia, 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.  
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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 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 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; e 
� 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; e 
� Monitorar o atendimento, pelas unidades da SUSEP, das recomendações formuladas pela 

própria Audit. 

A Auditoria Interna da SUSEP, no desenvolvimento das atividades sob sua competência, busca uma atuação 
livre de qualquer influência. Nesse sentido, conta com liberdade para selecionar as áreas e assuntos a serem 
auditados, os escopos dos trabalhos realizados, os procedimentos aplicados, as frequências de avaliação, 
assim como as datas ou conteúdo dos relatórios, de forma a permitir a manutenção de sua independência e 
objetividade. 

Para o planejamento das ações de auditoria interna a serem exercidas anualmente, a Audit elabora “Matriz 
de Risco” com objetivo de quantificar o grau de risco de cada objeto auditável. Na construção da matriz a 
Audit aplica a seguinte metodologia: primeiramente, procede-se à revisão do Cadastro de Objetos 
Auditáveis, que subsidiou a elaboração da Matriz de Risco do Paint anterior, por meio de uma reavaliação 
das atividades executadas nas diversas unidades e da identificação daquelas passíveis de serem auditadas; 
e que, consequentemente, devem compor o Cadastro atualizado. 

Para o mapeamento e identificação dos objetos auditáveis relacionados à atividade-fim, à atividade-meio e 
à TI, são observadas não só as atribuições previstas no Regimento Interno da SUSEP, mas também 
informações obtidas no PPA, na Cadeia de Valor e no Planejamento Estratégico. A consulta as unidades da 
SUSEP, no sentido de avaliar a pertinência do levantamento efetuado pela Audit (mapeamento e 
identificação dos objetos auditáveis), é parte integrante da elaboração do Cadastro. 
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A etapa seguinte consiste em avaliar o grau de risco de cada objeto auditável, por meio do preenchimento 
da “Ficha de Avaliação de Risco”. A definição do modelo de avaliação de risco leva em consideração as 
seguintes variáveis: 

a) Materialidade – montante de recursos orçamentários ou financeiros alocados por uma 
gestão em um específico ponto de controle (unidade, sistema, área, processo, programa 
ou ação) objeto dos exames de auditoria ou fiscalização. Esta abordagem leva em 
consideração o caráter relativo dos valores envolvidos;  

O Manual de Auditoria Operacional do TCU, de 2010, expõe que o volume de recursos 
disponíveis no orçamento é indicador de materialidade. No entanto, considera que, na 
fiscalização da área de regulação, a dimensão econômica do setor no qual se insere o 
objeto de auditoria deve ser levada em consideração. 

b) Relevância – importância relativa ou papel desempenhado por uma determinada 
questão, situação ou unidade, existentes em um dado contexto; 

c) Vulnerabilidade – qualidade dos controles internos da unidade/atividade auditada; 

d) Criticidade Pretérita – quadro de situações críticas efetivas ou potenciais a auditar ou 
fiscalizar, identificadas em uma determinada unidade ou programa, em situações 
passadas.  

Na etapa final de construção da matriz de risco, são selecionados para compor o planejamento anual de 
auditoria os objetos auditáveis com “maior percentual de risco” em cada um dos segmentos de objetos 
auditáveis (atividades-fim, atividades-meio e tecnologia da informação), considerando a capacidade 
operacional da Audit para a realização de ações de auditoria no exercício seguinte. 

No tocante ao reporte das constatações, opiniões e conclusões, a Audit emite previamente uma minuta do 
relatório de auditoria, assim que as análises são concluídas. O envio prévio do relatório, na forma de minuta, 
visa a proporcionar à unidade auditada a oportunidade de avaliar os apontamentos, conclusões e 
recomendações da Audit, efetuando críticas e sugestões que entenda necessárias. Caso haja manifestação 
de interesse por parte do auditado, a Audit agenda reunião conjunta, objetivando eventuais esclarecimentos 
que se fizerem necessários. 

Concluindo o processo de comunicação do resultado dos trabalhos realizados, o relatório de auditoria na 
sua versão final é encaminhado ao gestor responsável para ciência e providências, assim como para a 
diretoria à qual a unidade auditada está vinculada e para o Superintendente, na qualidade de autoridade 
máxima da SUSEP. 

Como instrumento que contribui para resguardar a independência da auditoria interna no planejamento e 
na execução dos trabalhos, a Audit conta com Instrução Normativa CGU no 24/2015 que dispõe, entre 
outros temas, sobre o Paint e os trabalhos de auditoria realizados pelas unidades de auditoria interna. 

Neste contexto, em atendimento ao artigo 13 da IN CGU nº 24/2015, a Audit, em 2016, passará a enviar, 
pelo menos o resumo dos relatórios de auditoria aos integrantes do Conselho Diretor da SUSEP, ao final 
de cada trabalho realizado. 

 

4.3.1. INFORMAÇÕES GERENCIAIS SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA 

INTERNA DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DAS CONTAS 

No Paint/2015, foi prevista a realização de nove ações de auditoria, sendo seis de caráter obrigatório 
(considerando os normativos vigentes à época do planejamento), duas provenientes da classificação na 
Matriz de Risco e uma em razão de solicitação da alta administração da SUSEP. Além dessas ações, foram 
programadas para 2015 atividades de monitoramento das recomendações efetuadas pela Audit. 
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Com esse formato de atuação, foram efetuados trabalhos que abrangeram as áreas de suprimentos de bens 
e serviços, de recursos humanos, de tecnologia da informação e finalísticas da SUSEP. Entre as ações 
realizadas, registramos também a execução da auditoria de avaliação dos indicadores de desempenho 
institucionais utilizados pela Autarquia.  

Adiante, efetuamos um relato sintético sobre os trabalhos de auditoria executados no exercício de 2015, 
considerando as ações programadas no Plano Anual de atividades: 

- Indicadores de desempenho utilizados pela SUSEP - Ação 01 do Anexo A do Paint/2015 

Essa ação de auditoria foi realizada na CGPLA e compreendeu o exame dos indicadores de desempenho 
institucional da SUSEP, considerando as metas globais e intermediárias instituídas pela Autarquia. 

Cabe ressaltar que as metas referentes à avaliação de desempenho institucional da SUSEP são segmentadas 
em metas globais e metas intermediárias. As metas globais relacionam-se aos objetivos da organização 
como um todo; e as metas intermediárias referem-se a equipes de trabalho, as quais estão vinculadas a ações 
específicas de uma determinada unidade de avaliação, no âmbito da instituição. 

Nesse trabalho, concluímos que a evolução da sistemática de avaliação de desempenho institucional da 
SUSEP pode ser percebida a partir da comparação entre os resultados desta ação de auditoria e os dos 
trabalhos anteriores, relacionados ao mesmo objeto, considerando, inclusive, o quantitativo de 
recomendações efetuadas naqueles trabalhos, e avaliadas como atendidas, desde então. 

Destacamos, como elemento indicativo do aprimoramento da sistemática de avaliação de desempenho 
institucional (sem prejuízo dos apontamentos efetuados), a evolução, ao longo dos ciclos avaliativos, da 
documentação apresentada pela unidade auditada, referente à fase de elaboração de indicadores. 

Por outro lado, considerando as ocorrências identificadas neste trabalho, destacamos, como exemplos de 
pontos passíveis de aperfeiçoamento, a documentação relativa ao acompanhamento e à apuração dos 
resultados dos indicadores; e a documentação comprobatória da realização das atividades relacionadas à 
análise crítica dos resultados da ADI. 

Em razão dos apontamentos efetuados foram emitidas recomendações cujas implementações serão alvo de 
monitoramento pela Auditoria Interna da SUSEP, no exercício de 2016. 

 

- Controle dos atos societários e cadastro das sociedades supervisionadas - Ação 02 do Anexo A do 
Paint/2015 

Essa ação de auditoria foi realizada na CGRAT e compreendeu o exame dos controles dos atos societários 
e cadastro das sociedades supervisionadas, com foco específico na avaliação dos processos de eleição ou 
nomeação de membros de órgãos estatutários.  

Nesse trabalho, notamos falhas na instrução processual, em relação à dispositivos constantes em normas 
internas vigentes. Constatamos que as cartas homologatórias utilizadas pela SUSEP para aprovar os atos 
de investidura de membros de órgãos estatutários das sociedades supervisionadas não são publicadas, fato 
que pode comprometer a eficácia de tais atos. 

Verificamos ainda que uma parte significativa dos membros de órgãos estatutários eleitos e homologados 
pela SUSEP apresentaram ocorrências indicativas de impedimento para o exercício dos respectivos cargos. 
Além disso, notamos o descumprimento do prazo para pronunciamento da SUSEP a respeito da 
homologação dos atos de investidura de membros de órgãos estatutários das sociedades supervisionadas. 

Em razão dos apontamentos efetuados foram emitidas recomendações cujas implementações serão alvo de 
monitoramento pela Auditoria Interna da SUSEP, no exercício de 2016.  

 

- Regulamentação dos mercados supervisionados - Ação 03 do Anexo A do Paint/2015 
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Essa ação de auditoria foi realizada na Seger e compreendeu o exame dos processos relacionados à 
elaboração de normas para o desenvolvimento dos mercados supervisionados. 

Nesse trabalho, notamos processos com apresentação da minuta do ato normativo para apreciação do 
Conselho Diretor da SUSEP ou do CNSP sem a devida exposição de motivos, fato que pode comprometer 
a tomada de decisão do órgão colegiado. 

Constatamos a inexistência de um fluxo padronizado para o trâmite dos processos de elaboração de normas 
para o desenvolvimento dos mercados supervisionados, apesar de a unidade auditada ter demonstrado os 
esforços no sentido sanear esta fragilidade. 

Atestamos a falta de normativo interno que discipline os procedimentos aplicáveis aos processos de 
elaboração de normas para o desenvolvimento dos mercados supervisionados, no entanto, cabe ressaltar 
que, por ocasião da execução da auditoria estava sendo trabalhada minuta de norma para regular a 
tramitação do procedimento de elaboração normativa, no âmbito da SUSEP. 

Nessa conjuntura, constatamos a significativa variação dos prazos decorridos entre a proposta inicial da 
minuta e a publicação das normas objetos dos processos analisados, fato que, em nossa avaliação, decorre 
da falta de regramento em normativo interno. 

No que compete à Análise de Impacto Regulatório – AIR, observamos a manifestação da unidade auditada, 
destacando o início dos estudos para avaliar sua implementação no âmbito da SUSEP e ressaltando que a 
adoção da AIR pode auxiliar na mensuração da efetividade da regulação da Autarquia. 

Destacamos, ainda, a inexistência de um sistema de normas, que permita o acompanhamento da elaboração, 
revisão e consolidação dos atos normativos editados pela SUSEP e pelo CNSP. 

Em razão dos apontamentos efetuados foram emitidas recomendações cujas implementações serão alvo de 
monitoramento pela Auditoria Interna da SUSEP, no exercício de 2016.  

 

- Atos de aposentadoria, pensão e admissão - Ação 04 do Anexo A do Paint/2015 

Essa ação de auditoria foi realizada na CGPLA e compreendeu a verificação dos atos de admissão de 
pessoal e de concessão de aposentadoria e pensão ocorridos no segundo semestre do exercício de 2014. 

Nesse trabalho, ficou evidenciada a necessidade de a unidade de pessoal se equipar com um modelo de 
requerimento de aposentadoria voluntária, garantindo que as informações sejam prestadas de forma 
padronizada pelos servidores interessados no benefício. 

Com relação aos processos de concessão de aposentadoria dos servidores ocupantes do cargo de Agente 
Executivo, apontamos a ausência de instrução com o registro dos cálculos que embasam o valor atribuído 
à Gratificação de Desempenho de Atividades de Suporte na SUSEP – GDASUSEP.  

Em razão dos apontamentos efetuados foram emitidas recomendações cujas implementações serão alvo de 
monitoramento pela Auditoria Interna da SUSEP, no exercício de 2016.  

 

- Execução dos convênios, acordos e ajustes firmados - Ação 05 do Anexo A do Paint/2015 

No tocante a essa ação de auditoria, a Audit encaminhou à CGADM a Comunicação Interna 119/2015, nos 
seguintes termos: 

“1. O Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007 regulamenta os convênios, contratos de repasse 
e termos de execução descentralizada celebrados pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a 
execução de programas, projetos e atividades que envolvam a transferência de recursos ou 
a descentralização de créditos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União. 
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2. Segundo o mencionado Decreto, a celebração, a liberação de recursos, o 
acompanhamento da execução e a prestação de contas de convênios, contratos de repasse 
e termos de parceria serão registrados no Siconv, sistema aberto ao público, via rede 
mundial de computadores (Internet), por meio de página específica, o chamado Portal dos 
Convênios. 

3. Nesse contexto, encontra-se prevista no planejamento desta auditoria interna para 
o presente exercício (Paint/2015) a avaliação da “Execução dos convênios, acordos e 
ajustes firmados”, cujo escopo de trabalho contempla a análise dos convênios onerosos 
firmados pela SUSEP, que se encontram vigentes.  

4. Sendo assim, no intuito de avaliarmos a viabilidade da realização dessa ação de 
auditoria, solicitamos manifestação sobre a existência de convênio, acordo ou instrumento 
similar, vigente, que tenha sido registrado no Siconv, em razão de sua natureza onerosa.  
( ... ).” 

A CGADM, em resposta à solicitação da Audit, informou que não há convênio, acordo ou similar ora 
registrado no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SINCONV, 
acrescentando o seguinte: 

“( ... ) chegamos a investigar mais detidamente se alguns processos envolvendo ações de 
capacitação envolvendo a ESAF ensejariam registro no Sistema em questão. 

Acerca do assunto, verificamos que tais processos envolvem sim, termo de cooperação, o 
que é reconhecido pela PF-SUSEP no caso tomado para estudo (Processo nº 
15414.001230/2015-96, parecer de fls. 45/51). Assim sendo, não se tratando de nenhuma 
das 3 espécies as quais o Decreto nº 6.170/2007 determina que sejam registradas no 
SICONV, a resposta a AUDIT, salvo melhor juízo, é no sentido de que não há convênio ou 
congênere que envolva registro no SICONV. 

Diante dos argumentos apresentados, concluímos que, não houve convênios, acordos e ajustes firmados 
pela SUSEP - vigentes em 2015, em que o gerenciamento de sua execução carecesse de abordagem por 
parte da Auditoria Interna da SUSEP, neste relatório. Dessa forma, informamos que a execução da ação 05 
do Anexo A do Paint/2015 ficou prejudicada. 

 

- Folha de pagamento de pessoal - Ação 06 do Anexo A do Paint/2015 

Essa ação de auditoria foi realizada na CGPLA e compreendeu o exame das inclusões e alterações 
financeiras processadas na folha de pagamento de pessoal da SUSEP.  

Nesse trabalho, avaliamos que a obtenção das informações relativas aos valores remuneratórios percebidos 
pelos servidores ativos/aposentados/pensionistas, derivados de fontes pagadoras não integrantes da base de 
dados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Siape, a que se referem o artigo 1º 
da Portaria Normativa SRH/MPOG 2/2011, carecem de uma sistematização que contemple, além dos 
ativos, os aposentados e pensionistas.  

Com relação ao abono permanência, identificamos, em todos os processos analisados, carência de 
documentos que comprovem as informações lançadas nos Mapas de Tempos de Serviço, utilizadas para a 
concessão dos benefícios.  

Como resultado da análise dos casos de substituição, apontamos: (a) Falta de ressarcimento dos valores 
creditados nas folhas de pagamento de servidor titular de cargo em comissão, cuja portaria de exoneração 
foi publicada com efeitos retroativos; (b) Pagamentos lançados antes do término do período correspondente 
à efetiva substituição por parte dos servidores; (c) Pagamentos de substituição relativos a períodos nos quais 
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os servidores substitutos encontravam-se em cursos/treinamentos; e (d) Divergência de procedimento 
adotado no que se refere ao cálculo dos valores lançados a título de substituição. 

Constatamos ainda a obsolescência do normativo interno que aprova as normas para a concessão de férias 
no âmbito da SUSEP.  

Visando a assegurar a continuidade e normalidade na execução do processo Folha de Pagamento, tendo em 
vista a possibilidade de aposentadoria iminente de servidores que atualmente detêm com relativa 
exclusividade o conhecimento desse conteúdo, recomendamos à Dirad e à CGPLA, respectivamente: (1) 
avaliar a conveniência e a oportunidade de realização de um remanejamento de servidores, no âmbito de 
suas unidades subordinadas, visando a suprir (ou atenuar) a carência de pessoal da Coordenação de Pessoal 
– Corpe; e (2) identificar as atividades críticas, detalhando formalmente as rotinas correspondentes.  

Em razão dos apontamentos efetuados foram emitidas recomendações cujas implementações serão alvo de 
monitoramento pela Auditoria Interna da SUSEP, no exercício de 2016. 

 

- Procedimentos licitatórios da SUSEP - Ação 07 do Anexo A do Paint/2015 

Essa ação de auditoria foi realizada na CGADM e compreendeu o exame dos procedimentos licitatórios da 
SUSEP.  

Nesse trabalho, identificamos falhas na instrução dos processos de contratação por pregão. No que se refere 
ao planejamento das contratações, constatamos a participação do pregoeiro no processo de elaboração dos 
editais das licitações, contrariando o princípio da segregação de funções; identificamos processo sem a 
elaboração do termo de referência; apontamos a ausência de estimativa para o quantitativo da contratação 
do serviço de publicidade legal, assim como ausência de justificativa do preço contratado. 

Visualizamos ainda processo com divergência significativa entre os quantitativos definidos no termo de 
referência e os apresentados nas propostas cotadas; observamos termo de referência contendo cláusula que 
pode ser interpretada como restritiva à competitividade da licitação, sem a devida justificativa nos autos. 

No bojo do processo de contratação do serviço de execução da reforma das instalações da SUSEP/RS, 
destacamos diversos itens do orçamento estimativo, cotados através de pesquisa de mercado, sem a devida 
demonstração das fontes de pesquisa e de seus respectivos valores. Além disso, verificamos a existência de 
bens de marcas específicas, sem a devida justificativa por parte da Administração. 

A respeito da seleção do fornecedor no processo de contratação referente à dispensa 1/2015 (locação de 
imóvel para uso da regional da SUSEP/RS), atentamos para a análise das propostas ofertadas mediante a 
utilização de parâmetro que não reflete a seleção da opção mais vantajosa para a Administração.  

Quanto à fase de ratificação das dispensas e inexigibilidades, voltamos a identificar processo sem registro 
do ato de ratificação no Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras e Contratações – Sidec. 

Em razão dos apontamentos efetuados foram emitidas recomendações cujas implementações serão alvo de 
monitoramento pela Auditoria Interna da SUSEP, no exercício de 2016. 

 

- Gestão de aquisições e contratações de serviços de TI - Ação 09 do Anexo A do Paint/2015 

Essa ação de auditoria foi realizada na CGETI e compreendeu o exame do Processo de Gestão de 
Aquisições e Contratações de Serviços de TI. 

Nesse trabalho, no tocante ao planejamento das contratações, identificamos que registros e documentos 
correspondentes a esta fase não foram cadastrados de forma satisfatória, no Sistema Gestão de TI. 

No Termo de Referência, a justificativa para a contratação da Solução de TI não contemplou a relação entre 
o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e os objetivos estratégicos da SUSEP a serem 
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alcançados com a contratação; não consta o Cronograma físico-financeiro de implementação da solução; e 
não é mencionado o regime de execução do contrato. 

Apontamos ainda a ausência da verificação da adequação dos lançamentos dos dados referentes à fase de 
Planejamento da Contratação no Sistema de Gestão de TI por parte do Coordenador-Geral da CGETI. 

Quanto à fase de Seleção do Fornecedor, atentamos para a duração dos trabalhos da Equipe de Planejamento 
da Contratação, que não os concluiu em até 90 (noventa) dias após a instituição da equipe, e também não 
justificou a extrapolação deste prazo, descumprindo norma interna vigente. 

No que tange a fase de Gerenciamento do Contrato, verificamos que o Plano de Inserção da Contratada e o 
Plano de Fiscalização da Contratada não foram efetuados. Observamos também que a verificação da 
manutenção das condições definidas nos modelos de execução e de gestão do contrato não foi realizada 
como forma de monitoramento da execução do contrato. 

Em razão dos apontamentos efetuados foram emitidas recomendações cujas implementações serão alvo de 
monitoramento pela Auditoria Interna da SUSEP, no exercício de 2016. 

 

- Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna - Ação 12 do Anexo A do Paint/2015 

Com a realização de Ciclos Anuais de Monitoramento perante as unidades da Autarquia, a Audit tem 
promovido, continuamente, o monitoramento de suas recomendações que se encontram pendentes de 
atendimento. Em regra, cada ciclo é subdividido em duas ou três etapas, dependendo das condições 
operacionais da Audit para a respectiva realização.  

O Ciclo Anual de Monitoramento - exercício de 2015 foi realizado em duas etapas e contemplou a atuação 
da Audit nas unidades da SUSEP que apresentavam recomendações da Audit pendentes de atendimento.   

Os trabalhos realizados tiveram como objetivos: verificar o atendimento às recomendações da Audit, no 
âmbito da unidade monitorada; reduzir as falhas sistêmicas; acompanhar a adoção das medidas para a 
correção das falhas identificadas e para o aperfeiçoamento dos controles internos existentes. 

Na primeira etapa do Ciclo 2015, o escopo contemplou o acompanhamento – follow-up – e avaliação da 
implementação ou cumprimento, pela unidade monitorada, de recomendações efetuadas pela Audit, tendo 
por base as recomendações que constaram do Raint/2014 com o status “pendente de atendimento”, assim 
como aquelas oriundas de relatórios de auditorias emitidos em 2015, quando existentes. 

Na segunda etapa do Ciclo 2015, o escopo contemplou o acompanhamento – follow-up – e avaliação da 
implementação ou cumprimento, pela unidade monitorada, de recomendações efetuadas pela Audit, tendo 
por base as recomendações que constaram dos Relatórios de Monitoramento emitidos na primeira etapa do 
ciclo com o status “pendente de atendimento”, assim como aquelas oriundas de relatórios de auditorias 
emitidos em 2015, quando existentes. 

Ressaltamos ainda que, em 2015, foram realizados também trabalhos de monitoramento com foco nas 
Diretorias da SUSEP, abrangendo procedimentos de consulta em relação a recomendações relacionadas 
diretamente a essas unidades.  

A descrição do resultado das ações de monitoramento exercidas no âmbito do Ciclo de Monitoramento – 
exercício 2015 encontra-se consignada no Raint/2015.  

 

Não obstante as ações programadas no Paint, e considerando que a SUSEP foi incluída entre as unidades 
jurisdicionadas em que os responsáveis teriam as contas referentes ao exercício de 2014 julgadas pelo TCU, 
a Audit, elaborou o Parecer SUSEP/Audit nº 01/2015 sobre a Prestação de Contas da SUSEP - exercício de 
2014, nos termos do conteúdo estabelecido no Anexo III da Decisão Normativa TCU nº 140/2014. 

Transcrevemos, a seguir, a conclusão do Parecer referenciado: 
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“Em que pese a ausência de análise pela Audit das demonstrações contábeis, ( 
...), avaliamos que a Prestação de Contas Anual da Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP (referente ao exercício de 2014) encontra-se em condições de ser submetida à 
apreciação do Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Federal (CGU), do Ministério 
da Fazenda e do Tribunal de Contas da União, ressaltando que, apesar de não ficarem 
evidenciados fatos que comprometessem as ações relativas à utilização dos recursos 
públicos alocados na SUSEP, ficou evidenciada a necessidade de melhoria de seus controles 
internos, de forma a possibilitar a clara identificação dos processos críticos para a 
consecução dos objetivos e metas da SUSEP, e a necessária implementação de mecanismos, 
visando a mitigar os riscos associados às atividades executadas pela Autarquia.” 

 

4.3.2. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA AUDIT  

Segundo a Instrução Normativa CGU no 24/2015, a apresentação dos resultados dos trabalhos da auditoria 
interna será efetuada por meio do Raint, que conterá o relato das atividades de auditoria interna executadas. 

A norma estabelece também que o Raint será disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno até 
o último dia útil de fevereiro de cada ano, após a apreciação pelo Conselho de Administração ou instância 
de atribuição equivalente ou, em sua falta, pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. 

Considerando o estabelecido na referida Instrução, após a conclusão pela Audit, o Relatório Anual é 
submetido à apreciação do Conselho Diretor da SUSEP que delibera sobre o conteúdo apresentado.  

Na sequência, é elaborada a versão final do documento, sendo esta disponibilizada para a CGU e 
encaminhada cópia para ciência dos membros do Conselho Diretor.  

4.3.3. COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS  

A proposta da auditoria interna é de fornecer aos administradores, em todos os níveis, informações que os 
auxiliem a controlar as operações e as atividades pelas quais são responsáveis. Para tanto, são fornecidas 
análises, avaliações, recomendações, assessorias e informações relativas às atividades examinadas. 

Nesse sentido, considerando que o auditor não deve surpreender a unidade auditada, ao contemplar questões 
no relatório de auditoria que não tenham sido discutidas com o responsável pela atividade sob exame, a 
Audit emite previamente uma minuta do relatório de auditoria.  

O envio prévio do relatório, na forma de minuta, visa a proporcionar à unidade auditada a oportunidade de 
avaliar os apontamentos, conclusões e recomendações da Audit, efetuando críticas e sugestões que entenda 
necessárias. Caso haja manifestação de interesse por parte do auditado, a Audit agenda reunião conjunta, 
objetivando eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Concluindo o processo de comunicação do resultado dos trabalhos realizados, o relatório de auditoria na 
sua versão final é encaminhado ao gestor responsável (coordenador-geral) para ciência e providências, 
assim como para a diretoria à qual a unidade auditada está vinculada e para o Sr. Superintendente, na 
qualidade de autoridade máxima da SUSEP. 

Em atendimento ao artigo 13 da IN CGU nº 24/2015, a Audit passará a enviar, pelo menos, o resumo dos 
relatórios de auditoria aos integrantes do Conselho Diretor da SUSEP, ao final de cada trabalho realizado. 

4.3.4. CONFLITO DE INTERESSES NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  

A Auditoria Interna da SUSEP não tem nenhuma responsabilidade operacional ou autoridade sobre 
qualquer atividade auditada, assim como não desenvolve, não instala sistema ou procedimentos, nem exerce 
qualquer outra atividade que possa ser posteriormente auditada. 
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Dessa forma, a Audit não participa de qualquer atividade, no âmbito da SUSEP, que possa ser caracterizada 
como ato de gestão, não participa de comissões de sindicância, processos administrativos disciplinares ou 
grupos de trabalho, assim como não autoriza despesas de qualquer natureza. 

4.3.5. INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE SISTEMÁTICA E SISTEMA PARA MONITORAMENTO 

DOS RESULTADOS DECORRENTES DOS TRABALHOS DA AUDITORIA INTERNA  

Conforme relatado, atualmente, a Audit conta com uma sistemática consolidada para monitoramento dos 
resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna. Esta foi implementada com os recursos 
disponíveis e tem proporcionado maior efetividade no acompanhamento da implementação das 
recomendações da auditoria interna.  

No entanto, persiste a ausência de um sistema informatizado de auditoria, que proporcione a melhoria na 
qualidade da manipulação das informações e no monitoramento dos trabalhos executados. Objetivando 
contar com essa importante ferramenta, a Auditoria Interna da SUSEP tem realizado esforços perante à 
administração da Autarquia. 

Reafirmando sua disposição em resolver a questão, a Audit incluiu no Paint/2016, no tópico que trata das 
ações de desenvolvimento institucional, a realização de ações perante o CTIC, no sentido de incluir o 
Sistema de Atividades de Auditoria – SAAI, cedido pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, 
entre as demandas a serem priorizadas no PDTI 2017/2018. 

 

4.4. ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS  ADMINISTRATIVOS 

O sistema de correição da SUSEP está a cargo da 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 CGU 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 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 2015, foi instaurado 1 (um) processo de Sindicância e foram julgados 5 (cinco) procedimentos, sendo 
3 (três) processos de Sindicâncias e 2 (dois) processos Administrativos Disciplinares.  

 

4.5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

As ações de auditoria realizadas em 2015 indicaram deficiências nos controles internos da Autarquia. Nesse 
contexto, a Audit vem apontando algumas dificuldades dos gestores, em especial, quanto à implementação 
do mapeamento dos processos organizacionais; à identificação e classificação dos riscos inerentes aos 
processos de trabalho e, consequentemente, à construção dos controles internos propriamente ditos. 

Algumas deficiências relevantes que foram identificadas em trabalhos recentes e que acarretaram 
recomendações por parte da Audit ainda se encontram pendentes de atendimento, como exemplo podemos 
citar a necessidade de revisão de normativos internos e da elaboração de manuais de procedimentos e 
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rotinas. Acrescentamos ainda a carência de sistemas customizados para o atendimento às necessidades 
operacionais e gerenciais de algumas unidades da SUSEP.   

Cabe ressaltar que, no âmbito de um projeto de modernização, a Autarquia vem passando por um processo 
de aprimoramento de sua atuação, buscando maior eficiência em suas atividades de fiscalização e regulação. 
Neste contexto, cabe destacar que o Regimento Interno da SUSEP foi alterado duas vezes em 2015, 
conforme Resolução CNSP º 327, de 30 de julho de 2015, e Resolução CNSP nº 333, de 09 de dezembro 
de 2015. Isso tem gerado mudanças na filosofia e em procedimentos operacionais nos setores envolvidos. 
Esse processo implica na necessidade de elaboração e/ou revisão dos procedimentos e rotinas de trabalho 
e na implementação de sistemas corporativos, além da intensificação das ações de treinamento e do 
mapeamento dos processos de trabalho. Entendemos que essas quatro atividades deverão ser priorizadas 
pela SUSEP, sob o risco de não obtenção dos resultados esperados.  

Ressaltamos, ainda, a necessidade de implementação de uma política de recursos humanos, envolvendo a 
distribuição quantitativa da mão de obra e sua capacitação, associada à revisão e melhoria dos controles por 
meio de uma ação efetiva, de sistemas e métodos, incluindo, como já mencionado, a elaboração dos manuais 
de procedimentos e rotinas com critérios objetivos e uniformes. 

Não resta dúvida que o processo de aprimoramento da atuação da Autarquia não pode deixar de considerar 
que a SUSEP necessita de melhoria de seus controles internos, visando à clara identificação dos processos 
críticos para a consecução dos seus objetivos e metas, e possibilitando o diagnóstico dos riscos (de origem 
interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos e a consequente adoção de medidas para 
mitigá-los. Neste contexto, há a necessidade de se estabelecer a política de gestão de riscos da SUSEP.  

Vale ressaltar que, por meio da Portaria SUSEP n° 6.028, de 18 de setembro de 2014, alterada 
posteriormente pela Portaria SUSEP n° 6.058, de 14 de outubro de 2014, foi instituído Grupo de Trabalho 
para estudar e propor uma Política de Gestão de Riscos, tratando-se de uma das ações do Projeto de 
Modernização da Autarquia. O referido Grupo de Trabalho elaborou proposta para que a gestão de riscos 
fosse implementada na Autarquia. Contudo, até a conclusão deste parecer, não houve notícia sobre a 
aprovação dessa proposta pelo Conselho Diretor da SUSEP. 

Por fim, deve ser destacado que, em levantamento realizado pelo TCU sobre a avaliação da maturidade de 
gestão de risco, que contou com a participação de 66 entidades da Administração Indireta e culminou no 
Acórdão 2467/2013 – TCU – Plenário, a SUSEP foi classificada no nível básico em termos de maturidade 
institucional em gestão de riscos, o que está condizente com as considerações acima expostas. O quadro 
abaixo resume os percentuais obtidos pela SUSEP em cada um dos componentes que foram objeto de 
avaliação do TCU. 

Quadro XVII –Avaliação, pelo TCU, da Maturidade de Gestão de Risco 

Componentes  SUSEP 
Autarquias e 
Fundações 

Ambiente   32,90% 37,60% 
Processos  30,30% 33,80% 

Parcerias  0% 34,60% 

Resultados  25% 37,90% 

Índice geral  27% 35,80% 

Nível de 
Maturidade 

Básico Básico 
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

5.1. 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 2015. 

• Reclamações = 27.967 
• Reclamações enviadas às ouvidorias do mercado = 26.296 
• Procedimentos de Atendimento ao Consumidor – PACs instaurados = 775 
• Processos Administrativos Sancionadores instaurados - 67 
• Pareceres técnicos da Divisão de Cálculos - Dical = 278 
• Informações prestadas pelo Serviço de Informações ao Cidadão – SIC = 1.973 
• Consultas registradas = 738 
• Outros tipos de atendimento = 59.375 
• Total de atendimentos = 90.053 

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 desde o final de 2014. 

Especificamente em relação ao SIC, foram registrados, em 2015, 1.973 pedidos de acesso à informação, 
respondidos em sua totalidade. O tempo médio de resposta foi de 2,21 dias, sendo que em 25 casos (1,27% 
do total de pedidos) foi necessária prorrogação do prazo de resposta. 

 

5.2. 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 site 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. 
 

5.3. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS E CLIENTES 

A SUSEP ainda não dispõe de mecanismos regulares de medição da satisfação dos cidadãos e dos clientes. 
A última avaliação da satisfação ocorreu no segundo semestre de 2011, quando foram realizadas pesquisas 
junto aos cidadãos (que utilizaram o serviço de DDG ou acessaram o site da SUSEP) e às entidades 
supervisionadas, para avaliar os meios disponibilizados pela Autarquia para sua comunicação com os 
diversos públicos.  
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5.4. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A 
ATUAÇÃO DA UNIDADE 

O site 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 site, e são complementados por atalhos para as 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 seguindo-se o 
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). 
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

6.1. DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 

A execução financeira do exercício 2015 recebeu monitoramento especial devido às restrições financeiras 
vivenciadas pelo Governo Federal. Em um primeiro momento trabalhamos com um limite financeiro que 
obrigatoriamente teve que ser ajustado para cumprir as metas estabelecidas pela STN/SPOA/SE/MF. Os 
limites recaíram sobre as despesas de custeio e investimento apenas, mas demandou um controle rigoroso 
para que não fosse ultrapassado, assim o financeiro forneceu relatórios mensais nos primeiros meses de 
controle e nos últimos quatro meses do ano relatórios quinzenais sobre o equilíbrio das contas. 

As dificuldades encontradas foram muitas, sendo a maior ajustar o orçamento aos níveis estabelecidos, 
implicando em cortes de despesas e redução de contratos. Sem esse ajuste feito pela equipe de orçamento, 
não seria possível o cumprir os limites determinados.  

Embora o orçamento de custeio e investimento tenham sido vinculados às fontes próprias da SUSEP, 0250 
e 0280, o que facilitou bastante a fluidez dos recursos, a gestão financeira teve o cuidado de não ultrapassar 
os limites estabelecidos, fechando o exercício com êxito em suas metas. 

Além do apoio e esforço da equipe de orçamento da SUSEP, tivemos o apoio da equipe da STN/SPOA, 
que nos orientou e ajudou no processo de monitoramento financeiro. E apesar de todas as dificuldades 
cumprimos os limites. 

 

6.2. TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZ AÇÃO E DA EXAUSTÃO 
DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 

A partir de 2010, o Órgão passou a efetuar a contabilização da depreciação, com vistas à melhoria na 
informação contábil da situação patrimonial da entidade. Tal procedimento é realizado mensalmente após 
recebimento de relatório encaminhado pelo setor responsável pelo patrimônio. A metodologia adotada para 
estimar a vida útil econômica dos bens móveis desta instituição é baseada no regramento previsto no 
Manual SIAFI: 02.03.30. 

O Método de cálculo – Depreciação Linear, utiliza-se de taxa de depreciação constante durante a vida útil 
do ativo, caso o seu valor residual não se altere. As taxas utilizadas para os cálculos são as constantes do 
regramento previsto no Manual SIAFI: 02.03.30. 

O registro da Amortização Acumulada de Softwares está em fase de levantamento de dados para a 
segregação entre o ativo intangível com vida útil definida e entre o ativo intangível com vida útil indefinida. 

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 PF-
SUSEP, constantes nos relatórios extraídos do Sistema de Controle de Dívida Ativa. 

Os estoques são mensurados com base no valor de aquisição e o imobilizado é mensurado de acordo com 
os dados apurados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet. 

 

6.3. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA  UNIDADE 

Ainda não há sistemática de apuração de custos na Unidade. 
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6.4. INFORMAÇÕES SOBRE A CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

A Conformidade Contábil terá 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 subsidiem o processo de análise realizada pelo responsável pelo seu registro. 

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 pelo contador da Autarquia, lotado na Coordenação de Contabilidade 
– COTAB, onde 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) 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; 

b) acompanhamento e atendimento das mensagens automatizadas, geradas pela STN, no Sistema 
SIAFI; 

c) análises dos AUDITORES CONTÁBEIS constantes no SIAFI; 

d) a Conformidade Contábil se aplica somente às Unidades Gestoras executoras no SIAFI (Unidades 
Gestoras: 173034/173035/173036/173038/173039); e 

e) 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. 

 

A unidade jurisdicionada apresentou as seguintes equações indicadas abaixo: 

 

- Código da Equação: 094 – DESPESA INDENIZAÇÃO MORADIA X CONTROLE BENEFICIARIO 
(quatro ocorrências - alertas): 

Permite identificar apropriações indevidas com despesa a título de ressarcimento de despesa sem 
contrapartida na conta de controle e vice-versa, por determinação do TCU. 

Equação Regularizada 

 

- Código da Equação: 145 - DEPRECIAÇÃO (nove ocorrências - alertas): 

Permite identificar as unidades gestoras que não efetuaram o registro da depreciação. 

Equação regularizada no mês de novembro/2015. 

 

- Código da Equação: 029 - VALORES RECEBIDOS POR GRU OU OBTV (onze ocorrências - alertas): 

Verifica existência de apropriação de obrigações inscritas no curto prazo, que devem ser regularizadas a 
partir da apropriação, observando prazo para regularização.  
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Equação regularizada no mês seguinte a ocorrência do fato gerador. 

 

- Código da Equação: 089 – SALDO INVERTIDO CREDITO BLOQUEADO (uma ocorrência - alerta): 

Permite identificar a existência de saldo invertido referentes aos créditos bloqueados e cuja regularização 
deverá ocorrer até o fechamento do mês em que se deu o registro. 

Equação regularizada 

 

Todas as ocorrências foram sanadas durante o exercício de 2015.  

 

6.5. DECLARAÇÃO DO CONTADOR SOBRE A FIDEDIGNIDADE D OS REGISTROS 
CONTÁBEIS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FIN ANCEIRA DO 
GOVERNO FEDERAL 

Figura V – Declaração do Contador 

 
 



 
 

67 
 

6.6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS 
EXPLICATIVAS   

Informamos que a diferença entre Receitas Realizadas no Balanço Orçamentário e entre Receitas 
Orçamentárias no Balanço Financeiro no valor de R$ 2.975.850,94, é referente a amortizações de 
empréstimos a massas liquidandas. 

Ressaltamos que o saldo de R$ 99.037,75, em conta de ajustes de exercício anterior no Balanço Patrimonial, 
é referente a baixas de bens imóveis em andamento, em virtude de alteração de critério contábil.  

Indicamos que o desequilíbrio apresentado no Balanço Orçamentário desta Autarquia decorre da ausência 
de contabilização, na Previsão Atualizada da Receita, da Fonte Tesouro - Destinação Ordinária (Fonte: 
100), provenientes de abertura de créditos orçamentários por excesso de arrecadação da receita ou superávit 
financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, por ocasião dos registros no SIAFI, 
efetuados com base na fita enviada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF, após a aprovação do 
Orçamento. 

Destacamos a ausência do registro de Ajustes para Perdas no Balanço Patrimonial, devido à falta do envio 
para a contabilidade dos valores atualizados de Dívida Ativa e Empréstimos desde 2014, impossibilitando 
a elaboração da metodologia de cálculo. Informamos que valores da Dívida Ativa já foram atualizados em 
2016 e que a metodologia de cálculo está em fase de elaboração. 

Apontamos, ainda, a ausência de registro da Amortização Acumulada de Softwares, em virtude de tal 
procedimento estar em fase de levantamento de dados para a segregação entre o ativo intangível com vida 
útil definida e entre o ativo intangível com vida útil indefinida. 
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7. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

7.1. GESTÃO DE PESSOAS 

O planejamento da capacitação da SUSEP é consolidado no PAC, composto pelos programas Estratégico, 
Formação Contínua, Desenvolvimento Gerencial, Línguas Estrangeiras e de Pós-Graduação e 
Afastamentos. Os programas indicam os temas e soluções de aprendizagem que serão desenvolvidos ao 
longo de cada ano. Para a definição dos temas e soluções do PAC de 2015, a área de capacitação consolidou 
as demandas de capacitação das unidades de acordo com a prioridade e os recursos orçamentários e de 
pessoal disponível. 

A área de pessoas, como articuladora interna, vem sensibilizando os gestores para seu papel como 
desenvolvedores de pessoas e equipes. É importante reconhecer até onde vai o papel desta área na 
capacitação dos servidores e onde começa o papel do gestor no desenvolvimento de sua equipe. Desta 
forma, os gestores têm trabalhado na identificação das demandas de capacitação de seus subordinados e, 
em resposta, estas têm sido priorizadas na utilização dos recursos existentes. 

Confirmando a importância do papel do gestor na dinâmica organizacional, o planejamento estratégico 
2012-2015 trouxe o objetivo de “Aperfeiçoar o Programa de Desenvolvimento Gerencial”, sendo que, 
devido às restrições orçamentárias e financeiras, não foi possível realizar a contratação das ações de 
capacitação gerencial em 2015.O planejamento de 2016-2020 manteve este foco, reafirmando a importância 
do desenvolvimento gerencial para o alcance dos objetivos estratégicos da SUSEP. 

Apesar de os ocupantes de cargos em comissão não terem sido contemplados em capacitações de cunho 
gerencial, segue abaixo quadro demonstrativo em que consta o total de gerentes capacitados em 2015 
(participação em ações dos demais programadas). 

 

Quadro XVIII – Servidores Capacitados 

Categoria 

Nº de 
Servidores 

Capacitados 
com Previsão no 

PAC 

Nº de Servidores 
Capacitados sem 
Previsão no PAC 

Nº Total de 
Servidores 

Capacitados 

Ocupantes cargo em 
comissão (DAS) 

64 12 76 

Demais servidores 143 14 157 

Total   233 

               Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

Alinhada com a proposta de desenvolvimento gerencial, foi publicada a Política de Gestores, que definiu 
diretrizes para seleção, nomeação, desenvolvimento, manutenção e planejamento sucessório dos gestores 
da Autarquia, e aprovada a proposta de realização do 1° Ciclo de Avaliação dos Gestores da SUSEP, a ser 
realizado em 2016, como ação inaugural de um processo sistemático de avaliação dos gestores da 
Autarquia. 

A SUSEP tem investido na especialização de seu corpo funcional de forma a alavancar o desenvolvimento 
de novas políticas, metodologias e adoção de melhores práticas, por meio da aquisição de novos 
conhecimentos e de networking institucional. Em 2015, a SUSEP teve 13% de sua força de trabalho 
envolvida em estudos de pós-graduação latu e stricto sensu. 
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Do total de 420 servidores, a SUSEP conseguiu capacitar 233 servidores, o que corresponde a 
aproximadamente 55% da força de trabalho, sendo 69% da área finalística e 31% da área de suporte, 
conforme demonstrado nos quadros abaixo. 

 

Quadro XIX - Distribuição de Servidores Capacitados - Área Finalística 

Área 
Qtde 

Servidores 
Capacitados 

N° de 
servidores 

da área 

% de 
servidores 

capacitados 

SUPER 0 1 0% 

GABIN 12 21 57% 

SEGER 27 40 68% 

DIFIS 64 125 51% 

DIRAT 28 64 44% 

DITEC 29 38 76% 

TOTAL  160 289 69% 

  Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

Quadro XX - Distribuição de Servidores Capacitados - Área de Suporte 

ÁREA 
Qtde 

Servidores 
Capacitados 

N° de 
servidores 

da área 

% de 
servidores 

capacitados 

AUDIT 6 6 100% 

PRGER 6 18 33% 

DIRAD 60 106 57% 

COGER 1 1 100% 

TOTAL 73 131 31% 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

Em termos quantitativo, a meta para 2015 era que a SUSEP tivesse 889 participações em eventos de 
capacitação, contudo, foram realizadas apenas 640. O não cumprimento da meta deveu-se principalmente 
à restrição dos recursos orçamentários destinados à área, reduzidos a 45% do previsto inicialmente.  

Das ações de capacitação em 2015, destacamos o evento de assinatura do Protocolo de Cooperação entre a 
SUSEP e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões – ASF, Órgão Supervisor Português 
de Seguros e Fundos de Pensões, com as palestras sobre “Supervisão Baseada em Risco”, realizada pelo 
Superintendente da SUSEP, e sobre a “Relação entre o mercado segurador e bancário” e “Ponto de situação 
do Solvência II”, realizadas pelo Presidente da ASF.  
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7.1.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE  

Quadro XXI – Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 832 402 3 27 

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) 832 402 3 27 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 832 382 0 24 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 14 2 3 

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

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 6 1 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 18 3 3 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 832 420 6 30 

Fonte: Sistema de Cadastro de Funcionários – SCF 
 

Quadro XXII– Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 126 276 

1.1.   Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2+1.2.3+1.2.4) 126 276 

1.1.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 110 272 

1.1.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 14 0 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 4 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 3 15 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 129 291 

 

Quadro XXIII -  Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 
1.   Cargos em Comissão 120 117 51 52 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 120 117 51 52 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 120 88 45 46 
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 6 4 4 
1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 6 1 0 
1.2.4.    Sem Vínculo 0 17 1 2 
1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas 4 3 1 2 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 4 3 1 2 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 
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3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  124 120 52 54 
Fonte: Siape e Boletim de Pessoal 
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7.1.2. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Quadro XXIV - Despesas do Pessoal 
 

Tipologias/Exercícios 
Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

             
Membros de Poder e agentes políticos 

Exercícios 
2015 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2014 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
             

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2015         75.301.688,97  

      
2.605.865,69  

      
6.519.138,10  

      
2.277.817,65  

      
2.040.645,40  

      
1.091.977,14  

         
390.661,10  

           
10.641,91  

           
18.231,50  

      
90.256.667,46   

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   

             
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada * 

Exercícios 
2015 0,00      634.742,04  

           
59.050,04  

           
17.128,12  

           
86.542,48  

             
7.068,06  

           
29.954,06  0,00  0,00  

           
834.484,80   

2014              652.920,21  
         
168.906,46  

           
22.564,24  

             
5.244,41  

             
6.756,11  

           
18.024,86  

           
30.614,77  0,00  0,00  

           
905.031,06   

             
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2015              672.242,69  0,00  

           
52.614,11  

           
18.332,40  

         
101.359,60  

             
6.907,00  

             
8.414,83  0,00  0,00  

           
859.870,63   

2014              614.939,77  
             
1.840,74  

           
56.236,15  

           
22.658,62  0,00  

           
12.981,72  

           
83.512,07  

             
1.543,30  0,00  

           
793.712,37   

             
Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2015           2.091.427,98  0,00  

         
142.367,06  

           
74.350,92  

           
58.490,40  

           
48.561,89  0,00  

                
272,65  0,00  

        
2.415.470,90   

2014           1.857.835,89  0,00  
         
138.066,45  

           
37.374,93  0,00  

           
43.286,91  

           
56.014,20  0,00  0,00  

        
2.132.578,38   
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Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2015 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2014 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Fonte: Siape             
             

* Em 2014, no campo "Vencimentos e Vantagens Fixas" foram considerados os valores recebidos pelos servidores sem vínculo, referentes ao Cargo em Comissão. Tais valores, em 2015, foram lançados no campo "Retribuições", 
considerando a orientação do TCU. 
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7.1.3. GESTÃO DE RISCOS RELACIONADAS AO PESSOAL 

A Autarquia não dispõe de controles internos com a finalidade de detectar possíveis riscos relacionados ao 
pessoal. No entanto, identificamos que há um quantitativo considerável de servidores que irá se aposentar 
nos próximos dois anos e se não houver recomposição desta força de trabalho, poderá haver 
comprometimento nos resultados de alguns setores da Autarquia. 

A situação atual de alguns setores da Autarquia já é preocupante devido à força de trabalho reduzida e se 
não houver recomposição de pessoal em curto espaço de tempo, o resultado de vários trabalhos poderá ficar 
bastante comprometido. 

 No final de 2015, a força de trabalho total da SUSEP era de 420 servidores. Entretanto, destes, 4 (quatro) 
estavam em licença para tratar de assuntos particulares, 1 (um) licenciado para acompanhar cônjuge, 4 
(quatro) em licenças médicas há mais de 90 (noventa) dias, 2 (dois) afastados para doutorado, 1 (um) 
servidor está ausente e responde à sindicância por faltas injustificadas ao trabalho e 11 (onze) estão cedidos 
a outros órgãos. Logo, a força de trabalho efetiva da Autarquia era de apenas 397 servidores. 

Os dois problemas mais relevantes identificados na área de pessoal da SUSEP são a carência de servidores 
e a falta de sistema informatizado de pessoal adequado às necessidades atuais do setor. 

A causa da carência de servidores foi a ocorrência de aposentadorias de servidores do setor nos últimos 
anos sem ter como contrapartida a devida reposição da força de trabalho. Além disso, a quantidade de 
demandas que a Corpe recebe atualmente é grande e associada às atividades de rotina, verifica-se que a 
força de trabalho atual da Coordenação é insuficiente para dar conta de tudo que lhe é demandado, o que 
resulta, algumas vezes, em entrega de trabalhos fora do prazo ou não realização de alguma atividade. 

A Administração da SUSEP solicitou, nos últimos três anos, ao MPOG, autorização para realizar Concurso 
Público, mas até o momento não houve autorização. 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 as da área de gestão. Como o problema é generalizado, a margem para que haja remanejamentos 
internos é bastante limitada. 

Quanto ao atual sistema de recursos humanos, foi desenvolvido pela área de informática, por volta de 
1998/1999, 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 área de informática, e considerando as demais necessidades da Autarquia, este projeto deixou 
de ser prioridade. Foi desenvolvido somente um módulo do novo sistema. Em 2015, o projeto de 
desenvolvimento do Sistema de Gestão de Recursos Humanos - SisRH voltou a ser priorizado no âmbito 
do CTIC e as reuniões foram retomadas. 
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7.1.4. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS  

Quadro XXV – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade 

Unidade Contratante 
Nome: SUSEP - Superintendência de Seguros Privados  
UG/Gestão: 173039 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução das 
Atividades Contratadas 

Nível de escolaridade mínimo 
exigido dos trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim 

2011 
 Operacionalizar a seleção de alunos regularmente 

matriculados e com frequência em curso de nível 
superior para as oportunidades de estágio 
oferecidas pela contratante, que objetivam 
propiciar complementação de ensino e 
aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em 
instrumento de iniciação ao trabalho, de 
aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de 
relacionamento humano. 

 33.661.745/0001-50 02/05/2011 01/05/2012 

Estudante em curso de educação 
superior 
 

Encerrado 

2012 
2º termo aditivo  

33.661.745/0001-50 02/05/2012 01/05/2013 Encerrado 

2013 
2º termo aditivo 

33.661.745/0001-50 02/05/2013 01/05/2014 Encerrado 

2014 
3º termo aditivo 

 33.661.745/0001-50 02/05/2014 01/05/2015 Encerrado 

2015 
4º termo aditivo 

33.661.745/0001-50 02/05/2015 01/05/2016 Ativo Prorrogado 

Fonte: processo SUSEP 15414.000203/2015-04 - contrato no 07/2011   
 

 
 



Quadro XXVI – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade 

Unidade Contratante 

Nome: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

UG/Gestão: 173039 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de 
escolaridade 

mínimo exigido 
dos 

trabalhadores 
contratados 

Situação 
do 

Contrato 
Natureza 

Quantid
ade 

Início Fim 

2014 Vigilância desarmada  10.467.705/0001-77 23/05/2014 31/12/2015 M1 E O 4(P/C) 
2013 Escriturário 07.147.003/0001-00 01/08/2013 31/07/2016 M P O 46(P/C) 
2013 Secretariado 07.147.003/0001-00 02/05/2013 01/05/2016 M e S2 P O 21(P/C) 
2015 Limpeza 18.703.285/0001-92 16/03/2015 15/03/2016 F A O 3(P/C) 
2012 Motorista 05.553.237/0001-13 21/10/2012 31/12/2015 M E O 3(P/C) 
2011 Copeiragem 13.134.882/0001-20 12/09/2011 31/01/2016 F E O 4(P/C) 
2011 Limpeza 10.297.576/0001-16 11/07/2011 10/07/2016 F P O 1 (P/C) 
2013 Escriturário 05.400.513/0001-03 10/07/2013 09/07/2016 M P O 2 (P/C) 
2014 Recepcionista 10.915.598/0001-00 14/11/2014 13/11/2016 M P O 1 (P/C) 
2016 Copeiragem 13.036.435/0001-38 15/01/2016 14/01/2017 F A O 1 (P/C) 
2014 Limpeza 02.961.711/0001-58 10/09/2014 09/09/2016 F P O 1 (P/C) 
2012 Motorista 08.865.102/0001-81 01/04/2012 31/03/2016 M P O 1 (P/C) 
2014 Copeiragem 02.961.711/0001-58 10/09/2014 09/09/2016 F P O 1 (P/C) 
2015 Copeiragem 06.205.427/0001-02 17/09/2015 16/09/2016 M A O 1 (P/C) 
2015 Limpeza 06.205.427/0001-02 17/09/2015 16/09/2016 M A O 1 (P/C) 
2015 Escriturário 08.330.354/0001-06 20/07/2015 19/07/2016 M  A O 2 (P/C) 
2014 Limpeza 02.843.359/0001-56 16/09/2014 15/09/2015 F E O 1 (P/C) 
2014 Copeiragem 02.843.359/0001-56 16/09/2014 15/09/2015 F E O 1 (P/C) 
2013 Escriturário 02.758.552/0001-27 15/07/2013 14/07/2015 M E O  1 (P/C) 
2015 Call Center 

13.180.995/0001-21 09/01/2015 08/01/2016 M E 
O  11 

(P/C) 
2015 Limpeza 11.367.947/0001-51 10/12/2015 09/12/2016 F A O 1 (P/C) 
2013 Limpeza 13.192.004/0001-60 10/12/2013 09/12/2015 F E O 1 (P/C) 
2015 Escriturário 09.445.740/0001-97 05/10/2015 04/10/2016 M A O 1 (P/C) 
2013 Escriturário 13.585.555/0001-90 18/07/2013 17/07/2015 M E O 1 (P/C) 
2015 Manutenção Predial 02.566.106/0001-82 01/08/2015 31/07/2016 M P O 4 (P/C) 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM     
    

Obs.: 1 Escala de serviço 12 x 36;  
         2 Ensino superior exigido apenas para secretária executiva 
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. GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA  

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 Unidade Jurisdicionada – UJ, mas contratada de 
Terceiros: 

Com o objetivo de 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, foram realizados estudos técnicos para subsidiar a decisão de terceirizar a 
frota e os serviços de transportes da SUSEP, com base nos seguintes normativos: 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 – SLTI/MPOG. 

 

Quadro XXVII - Comparação Frota Própria x Frota Alugada 

 

Com a 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, a SUSEP 
decidiu contratar o serviço para a Sede, o Escritório de Representação da SUSEP em Brasília e a 
Regional de São Paulo. 

Tendo em vista a restrição orçamentária e financeira no exercício de 2015, a SUSEP não renovou a 
contratação de serviços de transporte na Regional de São Paulo. 

 

 

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 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 
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Demonstramos, abaixo, a situação de cada contrato: 

Sede 
 

A SUSEP firmou o contrato no 29/2012, para a prestação de serviço de transporte com a empresa 
CONTATO RIO SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ 05.553.237/0001-13, com vigência de 21/10/2012 a 
20/10/2013, posteriormente renovado até 20/10/2016, conforme quinto termo aditivo ao contrato. 
O valor anual do contrato monta em R$ 621.729,23, após a repactuação. No entanto, houve rescisão 
contratual amigável em 31/12/2015, em razão de nova licitação.  

Quadro XXVIII -  Valor Desembolsado desde a contratação 

Serviço prestado em Nota fiscal paga em Valor da nota fiscal 
R$ 

Jan/15 Fev 22.285,20 
Fev/15 Mar 22.440,19 
Mar/15 Abr 22.021,65 
Abr/15 Mai 22.187,25 
Mai/15 Jun 22.134,12 
Jun/15 Jul 21.920,91 
Jul/15 Ago 22.092,03 
Ago/15 Set 22.117,56 
Set/15 Out 22.407,07 
Out/15 Nov 21.920,91 
Nov/15 Dez 22.218,30 
Dez/15 Jan 22.145,85 

Total desembolsado 265.891,04 
 Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

 
 
 

Quadro XXIX- 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 
 
 

 
Quadro XXX - 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 
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Quadro XXXI - Média Mensal de Quilômetro Rodados 
 

Mês Tipo de Veículo Km Rodados 

EXECUTI VO 

Janeiro Renault Fluence 1.442 

Fevereiro Renault Fluence 1.248 

Março Renault Fluence 1.346 

Abril  Renault Fluence 1.586 

Maio Renault Fluence 1.509 

Junho Renault Fluence 1.071 
Julho Renault Fluence 1.448 

Agosto Renault Fluence 1.485 
Setembro Renault Fluence 1.089 

Outubro Renault Fluence 1.088 
Novembro Renault Fluence 1.631 
Dezembro Renault Fluence 1.526 

MÉDIA MENSAL 1.372 
POPULAR 

Janeiro Celta 191 

Fevereiro Celta 365 

Março Celta 398 

Abril Celta 320 

Maio Celta 241 

Junho Celta 269 

Julho Celta 333 

Agosto Celta 534 

Setembro Celta 453 

Outubro Celta 444 

Novembro Celta 230 

Dezembro Celta 112 

MÉDIA MENSAL 325 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

 
 

Quadro XXXII     - Idade Média Anual, por Grupo de Veículos 

 

A presente contratação engloba a instalação de tacógrafos nos dois veículos, visando assim aferir 

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 
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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. 

Quadro XXXIII - Custos de Manutenção da Frota 

Veículo Executivo Veículo Comum 

Discriminação 
Valor 

R$ 
Discriminação 

Valor 
R$ 

IPVA + Seg.Obrigatorio 88,53 IPVA + Seg.Obrigatório 37,50 
Seguro do Casco 350,00 Seguro do Casco 175,00 
Carro Reserva 331,99 Carro Reserva 10,63 
Combustível Gasolina 867,39 Combustível Gasolina 373,87 
Manutenção 185,00 Manutenção 150,00 
Administração 808,01 Administração 343,30 

    
Total 2.630,92  1.090,30 

 Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 
 
 

Escritório de Representação do Gabinete no Distrito Federal - ERGDF 

A SUSEP firmou o contrato no 07/2012, para a prestação de serviço de transporte para atender ao 
ERGDF, com a empresa AMJ Auto Locadora Ltda, CNPJ 08.865.102/0001-81, com vigência inicial 
de 01/04/2012 a 31/03/2013, posteriormente prorrogado até 31/03/2016, conforme Quinto Termo 
Aditivo ao contrato. 

Vale informar que o contrato se refere a dois veículos, um tipo funcional, prestando serviços em 
caráter permanente, sendo pago um valor fixo e um valor variável em função da quilometragem 
percorrida no mês, cuja estimativa é de 600 Km, bem como um veículo executivo, prestando serviços 
em caráter eventual, para atender ao Superintendente em Brasília, sendo pago por diária, cuja 
estimativa é de 8 diárias por mês. 

O valor atual do contrato monta um valor estimativo de R$ 127.204,44 (Cento vinte sete mil 
duzentos quatro reais e quarenta quatro centavos). 

Quadro XXXIV - Valor Desembolsado desde a contratação 

 
 
 

Serviço prestado em Nota fiscal paga em Valor da nota fiscal 
R$ 

Jan/15 09/02/15 8.997,36 
Fev/15 13/03/15 8.703,26 
Mar/15 14/04/15 10.022,41 
Abr/15 13/05/15 8.607,21 

Diferença ref. 
Repactuação 29/05/15 2.711,08 

Mai/15 15/06/15 9.697,22 
Jun/15 09/07/15 10.779,37 
Jul/15 14/08/15 10.052,51 
Ago/15 10/09/15 8.947,22 
Set/15 08/10/15 9.193,22 
Out/15 10/11/15 8.939,22 
Nov/15 10/12/15 9.139,79 
Dez/15 08/01/16 8.798,22 

Total desembolsado 114.588,09 
Fonte: SUSEP/GABIN/ERGDF 
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Quadro XXXV - Quantidade de Veículos 

Veículos (tipo) Quantidade 

Funcional 
01 

Executivo 01 
Fonte: SUSEP/GABIN/ERGDF 

 
 
 

Quadro XXXVI  - Média Mensal de Quilômetros Rodados - Contrato 

Tipo de Veículos Regime de Execução dos Serviços 

Executivo  Por diária com quilometragem livre 

Funcional 656,5 Km 
    Fonte: SUSEP/GABIN/ERGDF 

 
 

 
Quadro XXXVII - Média Mensal de Quilômetro Rodados/Diárias 

Mês Tipo de Veículo Km Rodados 

Janeiro Funcional 290 

Fevereiro Funcional 538 

Março Funcional 1044 

Abril  Funcional 713 

Maio Funcional 1174 

Junho Funcional 779 
Julho Funcional 643 

Agosto Funcional 424 
Setembro Funcional 670 

Outubro Funcional 416 
Novembro Funcional 912 
Dezembro Funcional 275 

MÉDIA MENSAL 
 

656,5 

Mês Tipo de Veículo Diária 
Janeiro Executivo 6 

Fevereiro Executivo 4 

Março Executivo 7 

Abril  Executivo 3 

Maio Executivo 3 
Junho Executivo 8 

Julho Executivo 6 

Agosto Executivo 3 

Setembro Executivo 3 

Outubro Executivo 3 

Novembro Executivo 2 

Dezembro Executivo 3 

MÉDIA MENSAL 4,3 
Fonte: SUSEP/GABIN/ERGDF 
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Quadro XXXVIII- Idade Média Anual, por Grupo de Veículos 

 

 
 

Quadro XXXIX - Custos de Manutenção da Frota 

Veículo Executivo Veículo Funcional 

Discriminação 
Valor 

R$ 
Discriminação 

Valor 
R$ 

Licenciamento + IPVA + 
Seg.Obrigatório 105,62 

Licenciamento + IPVA + 
Seg.Obrigatório 105,62 

Seguro do Casco 300,00 Seguro do Casco 351,84 
Carro Reserva  Carro Reserva  
Combustível Gasolina 93,56 Combustível Gasolina 173,40 
Manutenção 50,00 Manutenção 320,00 
Administração 15,49 Administração 195,75 

    
Total 564,67  1.146,61 

  Fonte: SUSEP/GABIN/ERGDF 
  

 
 

Regional de São Paulo 
 

A SUSEP firmou o contrato no 04/2012 (Processo no 15414.100417/2012-29), para a prestação de 
serviço de transporte com a empresa GB Bariri Serviços Gerais Ltda., CNPJ 54.038.583/0001-79, 
com vigência de 01/11/2012 a 31/10/2013, que foi posteriormente renovado até 31/10/2014 (primeiro 
termo aditivo) e novamente renovado até 31/10/2015, conforme terceiro termo aditivo ao contrato. 

O valor anual do contrato monta em R$ 77.124,12 (valor máximo previsto) e, após a repactuação, 
passaria a ser de R$ 80.260,92, mas o pleito da contratada foi negado por ter sido realizado fora do 
prazo. Tendo em vista a necessidade de redução de despesas em face às restrições orçamentárias e 
financeiras, o contrato não foi prorrogado, tendo sido rescindido em 31/10/2015.  

Quadro XL -  Valor Desembolsado 

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, 20.000 quilômetros rodados. 

Popular 
Veículos novos ou semi-novos cujo ano de fabricação seja de até 2 (dois) ano s 
anterior ao do exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no 
máximo, 40.000 quilômetros rodados. 

Fonte: SUSEP/GABIN/ERGDF 

Serviço prestado em Nota fiscal paga em Valor da nota fiscal 
R$ 

Nov/14 17/12/2014 5.731,23 
Dez/14 16/01/2015 5.477,64 
Jan/15 24/02/2015 5.799,91 
Fev/15 23/03/2015 5.552,66 
Mar/15 15/04/2015 5.839,01 
Abr/15 21/05/2015 5.512,51 
Mai/15 18/06/2015 5.769,27 
Jun/15 17/07/2015 5.893,42 
Jul/15 19/08/2015 5.730,69 
Ago/15 21/09/2015 5.601,78 
Set/15 22/10/2015 6.186,11 
Out/15 18/11/2015 5.867,00 

Total  68.961,23 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM/COASP 
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Quadro XLI - Quantidade de Veículos 

Veículos (tipo) Quantidade 

Popular 
0 

Utilitário 0 
Transporte de Cargas Pesadas 0 
Executivo 1 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM/COASP 
 
 

Quadro XLII - Média Mensal de Quilômetro Rodados  

Mês Tipo de Veículo Km Rodados 

Novembro Executivo 547 

Dezembro Executivo 307 

Janeiro Executivo 612 

Fevereiro Executivo 378 

Março Executivo 649 

Abril Executivo 340 

Maio Executivo 583 

Junho Executivo 583 

Julho Executivo 341 

Agosto Executivo 219 

Setembro Executivo 772 

Outubro Executivo 430 

MÉDIA MENSAL  480 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM/COASP 
 
 

Quadro XLIII- Idade Média Anual, por Grupo de Veículos 

 

Quadro XLIV - Custos de Manutenção da Frota 

Veículo Executivo Veículo Comum 

Discriminação 
Valor 

R$ 
Discriminação 

Valor 
R$ 

IPVA + Seg.Obrigatorio 870,12 IPVA + Seg.Obrigatório  
Seguro do Casco 2.280,00 Seguro do Casco  
Carro Reserva  Carro Reserva  
Combustível Gasolina 6.000,00 Combustível Gasolina  
Manutenção 3.816,00 Manutenção  

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/COASP 
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Administração  Administração  
    

Total    
 Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM/COASP 
 

7.2.1. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO  

Quadro XLV- Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

 

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 

R$ 

Data da 
Avaliação 

Valor  
Reavaliado 

R$ 

Com 
Reformas 

R$ 

Com 
Manutenção 

R$ 

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   
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  17.280,00 
173039 600101952.500-2 21 3 2.424.000,00 23/11/2001 5.087.461,34  92.157,60 
173039 880100624.500-8 21 3 308.500,00 23/05/2007 327.846,32 79.228,34 601.888,19 
173039 600102498.500-8 3 2  20/07/2012 876.641,87   
173039 600102499.500-3 3 4  20/07/2012 1.056.391,14   
173035 710700537.500-4 3 3  29/10/2012 1.927.891,21  30.811,05 
Total 79.228,34 742.136,84 
Fonte: SPIUnet 
 
 

OBS: Não foram incluídos R$ 347.584,74 de manutenção referente à sede, à Av. Presidente Vargas, 730, que não consta 
do SPIUnet para nossa UG. 
 

Localização Geográfica 
Quantidade de Imóveis de Propriedade da 

União de Responsabilidade da UJ 
Exercício 2015 Exercício 2014 

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 4 4 
6001 - Rio de Janeiro 4 4 

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 11 11 
Exterior  0 0 

Subtotal Exterior  0 0 
Total (Brasil + Exterior)  11 11 
Fonte: SPIUnet 
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7.2.2. CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS E IMÓVEIS A ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS  

Quadro XLVII- Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ 

Caracterização do RIP 3849.00395.500-1 
imóvel Objeto de 
Cessão Endereço 

Rua Miguel Calmon, 382 -9° andar. Comércio - Salvador - BA 

 CNPJ 00.394.460/0006-56 
Identificação do Nome ou Razão Social SAMF / BA 
Cessionário Atividade ou Ramo de 

Atuação 
Administração pública 

 Forma de Seleção do 
Cessionário 

Cessão direta com órgão público de mesma esfera ministerial 

 Finalidade do Uso do Incumbência de funções institucionais e atividades finalísticas do 
 Espaço Cedido Cessionário 
 Prazo da Cessão 01/06/2014 a 31/05/2019 
 

Caracterização do espaço 
cedido 

Rua Miguel Calmon n° 382 - 9° 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 Cessão não onerosa 
Caracterização da 
Cessão 

Recebidos pela UJ 
Cedente 

 

 

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 8° 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. n°s 81 e 82 do 8° andar do n°326, 344 e 353 situado na Rua Marechal 
Deodoro e Rua Barão do Rio Branco - Ed. Atalaia. Tendo o conjunto n° 
81 totalizando área de 229,03 m2; e de n° 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 - 2° e 3° 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: 2° e 3° pavimentos. Prédio situado na Rua Buenos Aires n° 
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 n° 256, 
de propriedade da SUSEP, do lado esquerdo com o prédio n° 268 e nos 
fundos com os prédios n°s 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. 

 

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 1° de janeiro de 2015 

Caracterização do espaço 
cedido 

Espaço locado: Subsolo e pavimento térreo. Prédio situado na Rua Buenos 
Aires n° 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 n° 256, de 
propriedade da SUSEP, do lado esquerdo com o prédio n° 268 e nos fundos 
com os prédios n°s 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 / ALUGUEIS 
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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. 

 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP 6001.01950.500-1 

Endereço Rua Buenos Aires, 256 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ 10.952.708/0001-04 
Nome ou Razão Social IFRJ – Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro 
Atividade ou Ramo de 
Atuação 

Administração pública 

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Cessão direta com órgão público de outra esfera ministerial 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Incumbência de funções institucionais e atividades administrativas do 
Cessionário 

Prazo da Cessão 10 anos - contados a partir de 13.11.2015 

Caracterização do espaço 
cedido 

Espaço cedido: totalidade do prédio de 12 pavimentos, compreendendo área 
construída de 4.109m2. Foram também cedidas 10 vagas de garagem 
atreladas à escritura do prédio, localizadas à Rua Buenos Aires, 339 

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. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 
 

Os imóveis sob a responsabilidade da SUSEP, em sua maioria, dispõem do cometente 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 e o imóvel 
situado à Rua Buenos Aires, 256 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, cedido para o Instituto Federal de 
Educação do Rio de Janeiro - IFRJ. Registramos também que não existem bens imóveis que estejam 
fora do patrimônio da União em decorrência de algum impedimento para a sua regularização. 

 

7.2.3. INFORMAÇÕES SOBRE ESPAÇOS FÍSICOS LOCADOS DE TERCEIROS 
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Quadro XLVIII - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

 

7.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

7.3.1. PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

A SUSEP manteve ativos, em 2015, 59 sistemas informatizados, dentre sistemas de negócio e 
sistemas administrativos. O quadro abaixo ilustra os principais: 
 

Quadro XLIX– 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. 

Localização Geográfica 
Quantidade de Imóveis Locados de 

Terceiros Pela UJ 
Exercício 2015 Exercício 2014 

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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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. 

SEI Administrativo 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Processo 
Eletrônico 

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 2015, diversos sistemas receberam manutenções corretivas e evolutivas, sendo as 
principais ações de desenvolvimento e manutenção de software as seguintes: 
 
SEI – Sistema Eletrônico de Informações 
Implantação do sistema SEI na SUSEP. O SEI é um software público que faz parte de uma inciativa 
conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública para a construção de uma 
infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico. A CGETI atuou participando de reuniões 
em outros órgãos para compartilhar experiências, levantando necessidades de arquitetura e instalando 
e configurando o sistema nos ambientes de homologação e produção da SUSEP. 
 
SIIP – Sistema Integrado de Informações Processuais 
Desenvolvimento de uma solução de software para integrar o SEI aos demais sistemas da SUSEP que 
possuíam alguma integração com o atual sistema de Processos da Autarquia. O desenvolvimento do 
SIIP foi fundamental para minimizar os impactos do SEI nos demais sistemas, visto que grande parte 
dos mesmos possuía alguma integração com o atual sistema de Processos. Com isso o esforço de 
manutenção realizado nos sistemas afetados foi bastante reduzido. Um total de 20 sistemas da SUSEP 
foram adaptados para se integrarem ao SIIP e tal projeto, em conjunto com a implantação do SEI, 
mobilizou toda a equipe de desenvolvimento e manutenção de software durante três meses. 
 
SISRH –Sistema de Recursos Humanos da SUSEP 
Início do projeto de desenvolvimento do novo sistema de recursos humanos da SUSEP. O sistema irá 
informatizar os procedimentos relativos às atividades de pessoal, unificando ao máximo com os 
procedimentos realizados no SIGEPE e com as demandas do Governo, como Relatório de Gestão, 
Relatório de Execução, entre outros. 
 
Dentre as atividades que já foram executadas, cita-se: 
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- Análise de viabilidade da solução de software a ser adotada dentre soluções existentes em outros 
órgãos e desenvolvimento de sistema próprio, tendo sido descartada a primeira opção por não atender 
aos requisitos exigidos; 

- Estabelecimento de convênio com o Ministério do Planejamento para a obtenção de informações 
sistêmicas de servidores ativos, inativos e pensionistas, a partir do sistema SIGEPE; 

- Formalização do início do projeto e levantamento de necessidades junto à área de pessoal (CORPE 
que o sistema deve suprir. Tendo sido elaborado o Documento de Escopo Preliminar do sistema. 

 
FIP/SAPIEMS 
Além das atividades de suporte ao uso e à resolução de problemas para o mercado supervisionado, 
foram desenvolvidas novas funcionalidades, tais como: 
 
- Criação de novas regras nos Quadros 404 a 409 (Fip Estatístico). Essas regras contribuíram para 
que a área de solvência (CGSOA) tivesse informações mais precisas; 

- Desenvolvimento do Relatório de Atraso na Entrega do Fip. Possibilitou um melhor controle das 
empresas que entregam o Fip fora do prazo; 

- Desenvolvimento de Novos Quadros do Fip Estatístico, de 419 a 423. Possibilitou à CGSOA 
controlar as informações estatísticas dos Riscos do Mercado; 

- Alteração no Cadastro de Planos. Possibilitou o Ajuste das Tábuas Biométricas das Empresas que 
estavam defasadas; 

- Desenvolvimento dos Quadros Novos de Auditores Atuariais e Auditores Contábeis dentro do 
Quadro 1; 

- Alteração no Questionário de Riscos; 

- Alteração no Quadro 28. Possibilitou a atualização das contas do quadro, defasada há algum tempo; 

- Alterações nos Quadros 84 a 90.  Foram criadas novas contas, e houve também atualização das 
regras destes quadros; 

- Alteração dos Quadros 75C e Criação do Quadro 75E.  Permitiu a Divisão de Ativos da CGSOA. 
Possibilitando que a CSOA controlasse os Prazos Médios de Repactuação com maior precisão e 
eficiência; 

- Inclusão de Tábuas Biométricas BREMS. Esta mudança possibilitou que as empresas atualizassem 
suas tábuas biométricas com maior precisão e facilidade; 

- Manutenção para integrar os quadros relacionados à taxa de Fiscalização ao novo sistema de 
Arrecadação da SUSEP – SIAS Novo. Além disso, foi criado um relatório para comparar as 
informações de taxas do Quadro 14 com o quadro 92; 

- Desenvolvimento de Relatório de Atraso na Entrega do Fip Estatístico. Possibilitará um controle 
melhor sobre o atraso na entrega do Fip estatístico pelas empresas supervisionadas. 
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Emissão de certidões no site da SUSEP 
Desenvolvimento da funcionalidade para emitir certidão de Regularidade para Resseguradores 
Eventuais. 
 
Sistema Gestão de TI 
O sistema foi remodelado nas funcionalidades relacionadas à gestão de demandas encaminhadas à 
fábrica de software para se adequar às regras do novo contrato.  
 
Sistema de Corretores 
O sistema de Corretores passou por diversas manutenções evolutivas, sendo a mais relevante a 
relacionada ao projeto de emissão das carteiras de corretores.  
Foi desenvolvido um módulo no sistema que permitirá à SUSEP controlar o processo de solicitação 
da carteira pelo corretor e o de emissão da carteira pela contratada que executará esse serviço.  
Além disso, outras melhorias foram desenvolvidas, como a criação do relatório que traz informações 
do cadastro de corretores com filtros por tipo de Pessoa (Jurídica ou Física), Situação, unidade da 
Federação e Município, e o relatório de participações que relaciona o corretor às sociedades em que 
participe como sócio ou responsável técnico.  
Também foram feitas adaptações visando à adequação à Resolução CNSP 318/2014, que estabelece 
que os corretores de vida não precisam mais apresentar carta de apresentação das seguradoras para as 
quais irão atuar. O Sistema agora também impede que as anotações realizadas pelos analistas durante 
o processo de análise dos pedidos de corretor sejam alteradas. Sempre são criadas anotações novas.  
 
SCF – Sistema de cadastro de funcionários da SUSEP 
Foram realizadas algumas melhorias no módulo de capacitação do SCF buscando tornar o cadastro 
mais eficiente, pois havia muita redundância no cadastro de informações. Foi desenvolvido um 
relatório que inclui todos os dados que precisam ser informados ao MPOG sob demanda. 
 
SIAS – Sistema de Arrecadação da SUSEP 
Implantação do novo sistema de arrecadação. Esse projeto envolveu não só a migração dos dados do 
sistema antigo para o sistema novo como também a integração do sistema com o SISPEN e com o 
SAPIEMS.  
 
SISPEN – Sistema de Penalidades 
Execução de um projeto de melhoria no sistema cujo escopo envolveu duas melhorias significativas: 
- Rito Sumário: o sistema foi evoluído para suportar mais de uma modalidade de processo 
sancionador, suportando a utilização do rito sumário que, por sua vez, tem como objetivo tornar mais 
célere o trâmite de processos sancionadores na SUSEP; 

- Integração com o SIAS: o sistema passou a gerar e consultar GRU integradas em tempo real com 
o SIAS, possibilitando inclusive às empresas imprimirem suas próprias GRU sem a necessidade de 
intervenção dos setores da SUSEP, notadamente a área de julgamentos (CGJUL). 
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Sistema de Atendimento ao Público 
Criação de alguns relatórios que diminuíram a demanda por extrações de dados desse sistema, uma 
vez que, mensalmente, a área de atendimento ao público solicitava dados consolidados dos 
atendimentos realizados por cada atendente. 
 
Sistema de Dívida Ativa 
Modificação do cadastro no sistema que passou a ter novos campos de informação sobre 
liquidação/espólio do devedor (feito internamente); criação de relatório.  
 
Sistema DOCs 
Foi criada um novo tipo de documento no sistema: carta–homologatória. 
 
Sistema SES  
O processo de atualização e publicação dos dados do SES foi reformulado para que as informações 
disponibilizadas no SES online ficassem sincronizadas com as informações da base de dados (.csv) 
também disponibilizada no site para download. Isso resultou em significativa melhora para o mercado 
e usuários dessas informações. 
 

7.3.2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(PETI)  E SOBRE O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) 

No ano de 2015 passou a vigorar um novo PDTI para o biênio 2015-2016. O documento sofreu 
alterações ao longo do ano e teve sua última versão em setembro. O quadro abaixo lista as metas 
estabelecidas no PDTI 2015-2016, bem como os seus indicadores, valores esperados e prazos de 
cumprimento. Nas colunas à direita foram identificados os resultados obtidos até o fim de 2015. 

 
Quadro L– Metas do PDTI 2015-2016 

META DESCRIÇÃO INDICADOR(ES) 
VALOR 

ESPERADO 
PRAZO 

VALOR 

OBTIDO 
EM 2015 

M1 

Adequar estrutura de cargos, 
pessoal e capacitação em TI 
para atender às demandas da 

SUSEP 

Índice de cumprimento das 
ações de treinamento e 

certificação 
75% DEZ/2016 100% 

Índice de ações de 
reestruturação realizadas 

100% DEZ/2016 0% 

Observações: Em relação ao primeiro indicador, foram realizados os treinamentos conforme o Plano Anual 
de Capacitação, foram certificados dois servidores no tema contagem de pontos de função e um servidor 
obteve a certificação CobIT 5 Foundations. Em relação à reestruturação, está em análise na Autarquia um 
plano de reestruturação do organograma, contudo, não executada qualquer ação de incremento em pessoal e 
estrutura no âmbito da CGETI. 

M2 

Adequar espaço físico para 
suportar as atividades das 
áreas de infraestrutura e 
suporte e garantir acesso 
seguro ao CPD e suporte. 

Índice de cumprimento das 
ações planejadas 

90% DEZ/2016 75% 
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Observações: Foram executadas 3 de 4 ações para atingimento da meta, faltando a execução do novo layout 
da unidade de TI. 

M3 

Prover soluções de software 
para atender as necessidades 

da SUSEP 

Percentual dos projetos 
previstos para 2015 e 2016 
sendo executados de acordo 

com o planejamento 
efetuado. 

100% DEZ/2016 33% 

Observações: Foi implantado o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), permitindo a utilização de 
processo eletrônico. Foram implementadas melhorias no sistema SISPEN e foi realizada a integração entre 
os sistemas SISPEN, SIAS e DÌVIDA, que suportam os processos de aplicação de penalidades e arrecadação 
da SUSEP. Estão em curso o desenvolvimento de sistema de recursos humanos e de registro eletrônico de 
produtos. Serão iniciados sítio de educação financeira e nova versão do SISPEN. 

M4 

Prover informações à área de 
negócio sobre o envio das 

cargas pelos supervisionados 

Índice de implementação 
dos projetos previstos para 

2015 e 2016. 
100% DEZ/2016 50% 

Observações: Foram mapeados os processos relacionados ao envio de dados à SUSEP. Estão em curso 
melhorias nos sistemas envolvidos. 

M6 

Atualizar o serviço de 
diretório para a versão 2012 

ou superior 

Serviço de diretório 
atualizado 

SIM DEZ/2015 NÃO 

Observações: O planejamento da contratação foi realizado, aguardando liberação orçamento de 2016 para 
publicação do edital. 

M7 

Disponibilizar infraestrutura 
para realização de 
videoconferência 

Equipamentos para 
videoconferência instalados 

SIM DEZ/2016 NÃO 

Observações: A aquisição conjunta realizada pelo MP/SLTI não teve êxito. Conforme planejado, a SUSEP 
realizará contratação em 2016. 

M8 

Aumentar a capacidade de 
armazenar dados em servidor 

de arquivos e bancos de 
dados 

Índice de ações executadas 100% OUT/2015 100% 

Observações: Foi contratada hospedagem de dados em datacenter externo. O objetivo foi atingido sem que 
houvesse necessidade de ampliar a capacidade interna. 

M10 

Aprimorar a SIC e a 
segurança de TI 

Índice de ações executadas 100% DEZ/2016 0% 

Observações: O Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC aprovou a criação de grupo 
de trabalho para atualização da Política de Segurança da Informação e Comunicações, contudo o grupo ainda 
não iniciou sua execução. A normas de utilização da rede de computadores serão atualizadas em 2016. 

M12 

Adaptar regras para envio de 
dados à necessidade da 
Autarquia e facilitar a 

adaptação dos sistemas de 
envio de dados 

Índice de ações executadas 100% DEZ/2016 50% 

Observações: Foi publicada a Circular SUSEP nº 522/2015, que a dispõe sobre o envio de arquivos de dados 
pelo mercado supervisionado. Em 2016 será mapeado o procedimento para alterações no manual de envio 
de dados. 

M13 

Buscar a interoperabilidade 
no âmbito do programa de 
governo eletrônico 

Índice de ações executadas 100% DEZ/2016 0% 

Observações: A ação prevista para 2015 ainda não foi executada. 
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M14 

Aprimorar a efetividade da TI 
através da gestão por 
processos 

Índice de ações executadas 100% DEZ/2016 50% 

Observações: Foram identificados os processos mais importantes e foram mapeados os processos 
relacionados à recepção de dados do mercado supervisionado. 

M15 

Manter os contratos 
relacionados aos serviços 

críticos para funcionamento 
da SUSEP 

Percentual de contratos 
vigentes em relação aos 

serviços críticos contratados 
até 31/12/2014 

100% DEZ/2016 73% 

Observações: De 11 serviços críticos, 8 já foram recontratados, seguindo o cronograma de execução de cada 
contrato. 

M16 

Contrato de datacenter que 
permita crescimento ou 

diminuição de volume de 
dados hospedados 

Contrato permite 
crescimento ou diminuição 

de volume de dados 
hospedados 

SIM JUN/2015 SIM 

M17 

Contrato de links de 
comunicação que permita 
aumento ou diminuição de 

banda 

Contrato permite aumento 
ou diminuição de banda 

SIM JUN/2015 SIM 

M18 
Software de OCR licenciado 

para a área demandante 
Licença(s) adquirida(s) SIM JUN/2015 SIM 

M19 

Suporte de 1º nível ao 
usuário na sede e regionais 

realizado por empresa 
terceirizada 

Serviço de helpdesk 
contratado 

SIM OUT/2015 NÃO 

Observações: Foi atualizado o catálogo de serviços de TI e foram estabelecidos os níveis mínimos de serviço. 
Estão em andamento estudo do modelo de contratação e planejamento da contratação. 

M20 

Antivírus e software ACL 
licenciados 

Percentual de licenças de 
software adquiridas ou 

renovadas 
100% SET/2015 50% 

Observações: Foram adquiridas novas licenças de software antivírus. Em relação ao software ACL, a área 
demandante preferiu postergar a contratação. 

M21 

Call Center da SUSEP com 
solução de TI adequada à 
infraestrutura da SUSEP 

Contrato de Call Center 
contemplando solução de TI 

SIM SET/2015 NÃO 

Observações: A unidade de TI indicou analista para compor a equipe de planejamento, contudo, a área 
demandante decidiu postergar a contratação. 

M22 

Aumentar a eficiência da 
SUSEP na contagem de 

pontos de função 

Tempo despendido para 
contagem diminuído 

SIM OUT/2015 SIM 

Observações: Foram treinados 3 servidores no tema, 2 obtiveram certificação CFPS, está em planejamento 
a contratação de fábrica de métricas para serviços extraordinários, contudo consideramos a meta atingida. 

M23 

Possuir impressoras e 
scanners em condições de 

manter os serviços em 
eventual interrupção de 
contrato de outsourcing 

Impressoras e scanners 
adquiridos 

SIM OUT/2015 SIM 

Observações: Foram adquiridos impressoras e um scanner como estratégia de mitigação desse risco. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGETI 
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As metas em atraso ou cumpridas parcialmente, sofreram impacto decisivo do não cumprimento da 
meta M1, relacionada à carência de estrutura e pessoal conforme especificado no processo SUSEP 
15414.002571/2012-56, sobre o estudo técnico da área de TI. 

A visão de que a área de Tecnologia da Informação será cada vez mais parceira para o cumprimento 
da missão institucional da SUSEP continuou sua materialização em 2015 através 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 dos 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 tecnologia da informação 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 nível operacional, as metas do Plano Diretor de TI e da avaliação de desempenho institucional, 
necessidades de melhoria de processos e rotinas da unidade de TI foram desdobradas em um Plano 
de Ação para o ano de 2015. Desse instrumento de planejamento e controle, resultaram 61 objetivos, 
dos quais 44 foram atingidos, 5 foram cancelados e 12 não foram atingidos. Dentre esses últimos 12 
constam aqueles que tinham prazo de cumprimento em 2015 e não foram finalizados. 

7.3.3. PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES  

A área de tecnologia da informação, com participação das áreas demandantes e da área administrativa, 
realizou ao longo de 2015, as seguintes contratações: 

- Planejamento de Contratação de empresa especializada para atualização do serviço de 
diretório da SUSEP da versão 2003 para a versão 2012 (em fase de pesquisa de preços); 

- 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; 

- 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; 

-  Serviços de impressão, digitalização e cópias (outsourcing), em substituição ao contrato 
vigente, a partir da experiência anterior, com mudança nos quantitativos e nos elementos de 
gestão contratual; 

- Aquisição de licenças de software de reconhecimento de caracteres (OCR), atendendo a 
demanda das áreas de normas, recursos humanos e gestão documental; 

- Planejamento da contratação de empresa especializada para prestação de suporte ao usuário 
em 1º nível (helpdesk), permitindo maior celeridade na solução dos chamados de atendimento 
e melhor aproveitamento da força de trabalho (em fase de elaboração de termo de referência); 

- Aquisição de software de gerenciamento de estações de trabalho, com vistas à melhoria e à 
maior automatização do suporte ao usuário; 
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- Aquisição de conjunto mínimo de impressoras e scanner, para mitigar risco de 
indisponibilidade do serviço de outsourcing de impressão; 

- Aquisição de licenças de software antivírus, em substituição à totalidade de licenças 
vencidas; 

- Prorrogação de contrato de emissão de certificados digitais tipo A1 e A3; 

- Planejamento de contratação dos serviços de telefonia móvel e acesso à internet móvel 4G 
(em fase de publicação de edital); 

- Aquisição de fechadura biométrica para o depósito de material da unidade de TI; 

- Aquisição de materiais de informática diversos. 

 

7.3.4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

No ano de 2015 a CGETI participou da contratação ou foi responsável pela gestão e pela fiscalização 
técnica de 40 contratos sendo, em alguns casos, também área requisitante. Todos os contratos foram 
listados abaixo. 

Quadro LI– Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2015 

Nº do 
Contrato 

Objeto Vigência 

Fornecedores 

Custo (R$) 

Valores 
Desembolsa

dos 2015 
(R$) 

CNPJ Denominação 

37/2012 
Aquisição de 312 
microcomputador
es, com garantia 

20/12/2012 a 
19/12/2015 

01.770.498/0
001-34 

PLÍNIO DOS 
SANTOS 
LEGNARI 

JUNIOR ME 

904.800,00 - 

6239/2014 
Aquisição de 278 
microcomputador
es, com garantia 

23/12/2014 a 
22/12/2015 

03.619.767/0
001-91 

TORINO 
INFORMÁTICA 

LTDA 
892.380,00 - 

42/2012 
Aquisição de 

servidor de rede, 
com garantia 

27/12/2012 a 
26/12/2015 

09.366.306/0
001-30 

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 

01.724.795/0
001-43 

MICROWARE 
TECNOLOGIA 

DE 
INFORMACAO 

LTDA 

123.000,00 - 

2839/2013 
Consultoria de 
métricas em 

pontos de função 

01/11/2013 a 
30/10/2015 

02.434.797/0
001-60 

FATTO 
CONSULTORIA 

E SISTEMAS 
LTDA - EPP 

92.010,02 
 

- 

022/2011 
Fábrica de 
software 

27/12/2011 a 
26/12/2015 

02.877.566/0
001-21 

IBROWSE 
CONSULTORIA 

E 
12.135.350,00 570.043,02 
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INFORMÁTICA 
LTDA. 

6139/2014 
Fornecimento de 

53 notebooks, 
com garantia 

23/12/2014 a 
20/06/2015 

01.590.728/0
002-64 

MICROTECNIC
A 

INFORMATICA 
LTDA 

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 

07.228.550/0
001-01 

MUNDIVOX 
TELECOMUNIC
AÇÕES LTDA 

13.899,96 - 

36/2012 

Infraestrutura 
integrada de redes 
de comunicação 

(datacenter) 

20/12/2012 a 
19/06/2015 

72.843.212/0
001-41 

LEVEL 3 
COMUNICAÇÕ
ES DO BRASIL 

LTDA 

3.925.506,03 681.545,91 

11/2015 

Prestação de 
serviços 

contínuos de 
datacenter 

20/06/2015 a 
19/06/2018 

72.843.212/0
001-41 

LEVEL 3 
COMUNICAÇÕ
ES DO BRASIL 

LTDA 

3.897.000,00 266.000,00 

4339/2013 

Licença de 
software para 

central de 
serviços, com 

suporte 

12/12/2013  
a 11/06/2015 

10.682.187/0
001-04 

INTELIT 
PROCESSOS 

INTELIGENTES 
LTDA - EPP 

129.369,32 3.200,00 

028/2012 

Licenças de 
software 

antivírus, com 
suporte 

09/10/2012 a 
08/10/2015 

10.362.933/0
001-82 

CPTEC 
SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA 

DA 
INFORMAÇÃO 

LTDA 

60.190,00 - 

26/2012 
Manutenção de 

no-break 
01/10/2012 a 
30/09/2015 

73.305.484/0
001-50 

ENERGYWORK 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
ELETRO 

ELETRÔNICOS 
LTDA 

74.999,92 - 

1039/2014 
Outsourcing de 

impressão 
19/03/2014 a 
18/03/2015 

64.799.539/0
001-35 

TECNOSET 
INFORMÁTICA 
PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
LTDA 

180.660,60 21.425,56 

006/2015 
Outsourcing de 

impressão 
18/03/2015 a 
17/03/2018 

03.914.523/0
001-31 

GESET 
COMÉRCIO 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E 
LOCAÇÕES 

MAQ. DUPLIC. 
LTDA. 

564.999,48 116.944,46 



 
 

98 
 

35/2012 

Solução para 
gerenciamento 
unificado de 

ameaças (Unified 
Threat 

Management – 
UTM) 

19/12/2012 a 
18/12/2015 

03.017.428/0
001-35 

NCT 
INFORMÁTICA 

LTDA 
323.293,60 77.422,73 

5139/2014 

Aquisição de 
licenças de 
Enterprise 
Architect 

26/12/2014 a 
25/12/2015 

21.270.587/0
001-29 

L3 
INFORMÁTICA 

LTDA- EPP 
2.860,00 - 

6339/2014 

Renovação de 
Software 

Assurance com 
MSDN para IDE 

Visual Studio 

29/12/2014 a 
28/12/2015 

07.740.192/0
001-11 

COMPULINEA 
INFORMÁTICA 

LTDA 
53.261,00 - 

2139/2014 

Serviço de 
emissão de 
certificados 

digitais 

18/09/2014 a 
17/09/2015 

33.683.111/0
001-07 

SERPRO - 
SERVIÇO 

FEDERAL DE 
PROCESSAMEN
TO DE DADOS 

88.659,36 8.062,84 

1539/2013 

Serviço de acesso 
à Rede de 

Telecomunicaçõe
s para o Mercado 

(RTM) 

02/05/2013 a 
01/05/2015 

03.341.541/0
001-71 

RTM - REDE DE 
TELECOMUNIC
AÇÕES PARA O 

MERCADO -
LTDA 

93.684,36 16.022,30 

009/2015 

Serviço de acesso 
à Rede de 

Telecomunicaçõe
s para o Mercado 

(RTM) 

02/05/2015 a 
01/05/2016 

03.341.541/0
001-71 

RTM - REDE DE 
TELECOMUNIC
AÇÕES PARA O 

MERCADO -
LTDA 

67.131,84 45.824,56 

2439/2014 

Aquisição de 
switches para a 

rede interna com 
atualização, 
suporte e 

assistência técnica 

19/05/2014  
a 19/08/2017 

01.724.795/0
001-43 

MICROWARE 
TECNOLOGIA 

DE 
INFORMAÇÃO 

LTDA 

1.195.000,00 52.806,12 

019/2015 
Aquisição de 
licenças de 

software antivírus 

14/10/2015 a 
13/10/2018 

08.834.272/0
001-07 

EDSON 
CARDOSO 

ROCHA 
INFORMÁTICA 

-ME 

45.979,00 45.978,99 

031/2015 
Aquisição de cabo 

de fibra óptica 
13/10/2015 a 
31/12/2015 

14.790.131/0
001-24 

INTELIX 
TECNOLOGIA 

LTDA – ME 
219,00 219,00 
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036/2015 
Aquisição de cabo 

de fibra óptica 
padrão OM3 

16/10/2015 a 
31/12/2015 

10.645.411/0
001-98 

COOK 
ENERGIA E 

TELECOMUNIC
AÇÕES, COM. E 

IND. LTDA. 

590,00 590,00 

032/2015 
Aquisição de cabo 

lógico blindado 
13/10/2015 a 
31/12/2015 

22.825.894/0
001-91 

M G DE L 
FIGUEIREDO 
COMÉRCIO E 

MANUTENÇÃO 
DE 

EQUIPAMENTO
S 

5.310,00 5.310,00 

033/2015 
Aquisição de fita 
para gravação de 

dados 

13/10/2015 a 
31/12/2015 

11.277.687/0
001-23 

MICROTIME 
SUPRIMENTOS 

PARA 
IMPRESSÃO 
LTDA - EPP 

5.199,90 5.199,90 

034/2015 
Aquisição de 
controlador de 

acesso 

13/10/2015 a 
31/12/2015 

13.345.633/0
001-83 

TECNO SEG 
INFORMÁTICA 
E SEGURANÇA 

DE DADOS 
LTDA - EPP 

7.568,00 7.568,00 

035/2015 
Aquisição de 
patch panels 

13/10/2015 a 
31/12/2015 

12.378.076/0
001-34 

RIO PRETO 
SOLUÇÕES EM 
TELECOMUNIC
AÇÕES LTDA - 

ME 

4.640,00 4.640,00 

028/2015 

Aquisição de 
solução de 

reconhecimento 
óptico de 

caracteres (OCR) 

22/10/2015 a 
18/04/2017 

04.175.708/0
001-34 

HDB SYSTEMS 
CONSULTORIA 

DE 
INFORMÁTICA 

LTDA 

35.100,00 35.100,00 

039/2015 
Aquisição de 
impressora 

30/12/2015 a 
29/12/2018 

03.843.541/0
001-70 

JAIRO 
ANTÔNIO 

ZANATTA - EPP 
5.657,00 5.656,98 

040/2015 
Aquisição de 
impressora 

04/12/2015 a 
03/12/2018 

03.914.523/0
001-31 

GESET 
COMÉRCIO, 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E 

LOCAÇÕES DE 
MÁQUINAS E 

DUPLICADORE
S LTDA - EPP 

17.004,00 17.004,00 

041/2015 
Aquisição de 
impressora 

24/12/2015 a 
23/12/2018 

05.633.420/0
001-29 

VENUS WORLD 
COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTO
S E MATERIAL 

PARA 
ESCRITÓRIO 
LTDA - EPP 

14.049,00 14.049,00 
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42/2015 
Aquisição de 

scanner 
04/12/2015 a 
03/12/2018 

11.451.932/0
001-77 

MARKA 
COMÉRCIO DE 
MATERIAIS E 

EQUIPAMENTO
S DE 

INFORMÁTICA 
- EIRELI - ME 

2.920,00 2.920,00 

043/2015 

Aquisição de 
solução de 

gerenciamento de 
endpoints 

30/12/2015 a 
29/12/2016 

10.858.890/0
001-20 

SYSTEM 
MANAGER 

TECNOLOGIA 
EM 

INFORMÁTICA 
LTDA - EPP 

238.998,50 195.520,00 

2101/2015 
Aquisição de 

fechadura 
biométrica 

01/09/2015 a 
01/09/2015 

07.898.393/0
001-41 

PRONTORIO 
COMERCIAL,IM
PORTADORA E 
EXPORTADOR
A LTDA – ME 

1.835,00 1.835,00 

2102/2015 
Aquisição de 

discos magnéticos 
01/09/2015 a 
01/09/2015 

14.900.239/0
001-22 

L M DANTAS – 
ME 

504,00 504,00 

2103/2015 
Aquisição de 

estabilizadores de 
tensão 

01/09/2015 a 
01/09/2015 

15.282.550/0
001-18 

SPENCER 
COMERCIO DE 
EQUIPAMENTO
S INDUSTRIAIS 

E SERVICOS 
LTDA – ME 

2.018,88 2.018,88 

2104/2015 
Aquisição de 

estabilizadores de 
tensão 

01/09/2015 a 
01/09/2015 

15.479.846/0
001-23 

RODRIGO 
ARANHA DA 
SILVA - ME 

510,80 510,80 

2105/2015 
Aquisição de 

adaptadores de 
tomada 2P+T 

01/09/2015 a 
01/09/2015 

22.380.404/0
001-90 

EASYWAY 
COMERCIO E 
SERVICOS EM 
INFORMATICA 

LTDA - ME 

170,00 170,00 

 

7.3.5. GOVERNANÇA DE TI 

Em 2015 o processo de gestão de mudanças empregado na CGETI foi objeto de análise da área de 
auditoria interna da SUSEP. Nesse trabalho, foram identificadas oportunidades de aperfeiçoamento 
do processo que redundaram em 14 recomendações que envolveram desde a abrangência do processo 
até adaptações necessárias no software da Central de Serviços, passando pelo melhor detalhamento 
dos fluxos de processo. 

Esse trabalho resultou na revisão dos fluxos de mudanças emergencial, pré-aprovada e normal, na 
elaboração de um documento de detalhamento dos fluxos e na revisão da Instrução CGETI nº 
06/2015, atingindo alto nível de controle sobre alterações em Itens de Configuração, analisando e 
estimando seus impactos. 
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7.3.6. SUPORTE AO USUÁRIO 

Foram configurados e distribuídos 278 microcomputadores e 53 notebooks na Sede e nas regionais. 
Adicionalmente, foram atendidos 412 incidentes e 4.265 solicitações de serviço, perfazendo um total 
aproximado de 19 atendimentos por dia útil. O indicador de nível de atendimento atingido foi de 
81,22% dos chamados atendidos dentro do nível mínimo de serviço – NMS. 

 

7.3.7. INFRAESTRUTURA DE TI 

Além da implantação do novo contrato de hospedagem de dados, links de comunicação e correio 
eletrônico, foi realizada a migração de regras de firewall de equipamentos contratados em comodato 
para switches de alta capacidade adquiridos em 2014. Tal operação deverá resultar em maior 
performance da rede interna e economia anual aproximada de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

Foram adquiridas e implantadas novas licenças de antivírus com validade de 36 meses. 

 

7.3.8. RECEBIMENTO DE DADOS DO MERCADO SUPERVISIONADO  

Cumprindo o cronograma anual de recebimento de dados, baseado nas Circulares SUSEP nº 517/2015 
e 522/2015, foram recebidos os dados referentes ao FIP, dados estatísticos, seguros de automóveis, 
Seguro DPVAT, habitacional, rural e de animais, Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 
por Embarcações ou suas Cargas (DPEM), compreensivos e dados da tábua biométrica. 

Em relação aos dados obrigatórios não enviados, foram lavradas 208 representações em face de 
entidades supervisionadas por conta do não envio dentro dos prazos estabelecidos. 

 

7.3.9. RECURSOS HUMANOS EM TI 

7.3.9.1. Treinamento 

Durante o ano de 2015 servidores da equipe da CGETI realizaram treinamentos nos seguintes temas: 

- Boas práticas em licitações e jurisprudência do TCU (1 servidor); 

- Básico de Orçamento Público, SIOP e SIAFI operacional (2 servidores); 

- Service Level Agreement (SLA) em TI (1 servidor); 

- Formação de analista de processos (3 servidores); 

- Gerenciamento de projetos (4 servidores); 

- Elaboração de Relatórios, Pareceres e Notas Técnicas (2 servidores); 

- Engenharia de Requisitos (2 servidores); 

- Análise de Pontos de Função (5 servidores); 

- Elaboração de Termo de Referência para Contratação de TI (1 servidor); 

- Contratação de TI pela Administração Pública (1 servidor); 



 
 

102 
 

- Liderazgo Público (1 servidor); 

- Formação de Gestores de Processos (1 servidor); 

- Planejamento de Tecnologia da Informação (2 servidores); 

- Governança de TI no Setor Público utilizando CobIT 5 (1 servidor); 

- Dosimetria da Pena no PAS (1 servidor); 

- Gestão de Contratos de TI (1 servidor). 

Além disso, uma servidora obteve a certificação Certified Function Point Specialist (CFPS) e um 
servidor obteve a certificação CobIT 5 Foundation. 

 

7.3.9.2. 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 
constante quanto às tecnologias empregadas, além de conhecimentos especializados em diferentes 
áreas, tais como: legislação específica da SUSEP (Circulares SUSEP 522/15, 517/15, 473/13, IN69 
etc.), gerência de projetos, mapeamento e melhoria de processos, contratações de bens e serviços de 
TI, métricas de software, CobiT e Information Technology Infrastructure Library – 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. 

Ressalte-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. 
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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. 

 

7.3.10. PDTI  2015-2016 

O PDTI para o biênio 2015-2016 foi alterado ao longo de 2015 em três oportunidades. A primeira, 
ocorrida em julho, resultou nas seguintes alterações: 

- Incluir as necessidades N57 – Produzir sítio de educação financeira, N58 – Manter serviço 
de telefonia móvel e N59 – Manter serviço de acesso à internet móvel no rol de Necessidades 
Identificadas do Plano Diretor; 

- Incluir as necessidades N57, N58 e N59 no rol de Necessidades Priorizadas do Plano 
Diretor; 

- Incluir a ação A77 – Desenvolver sítio de educação financeira na Meta M3, com prazo de 
outubro/2015 a março/2016, tendo como responsável a CGETI, colaborando a Seger, 
envolvendo 2 servidores da CGETI, com orçamento oriundo da ação A54 – Renovar ou 
contratar fábrica de software; 

- Incluir a ação A78 – Contratar serviço de telefonia móvel na Meta M15, com prazo de 
agosto/2015 a novembro/2015, tendo como responsáveis a CGETI e a CGADM, envolvendo 
1 servidor da CGETI, com orçamento previsto de R$ 102.944,83, obtido do valor anual do 
contrato nº 022/2010 de R$ 94.444,80 acrescido de variação do IPCA em 9%; 

- Incluir a ação A79 – Contratar serviço de acesso à internet móvel na Meta M15, com prazo 
de agosto/2015 a novembro/2015, tendo como responsáveis a CGETI e a CGFIS, envolvendo 
1 servidor da CGETI, com orçamento previsto de R$ 25.086,39, obtido do valor anual dos 
contratos nº 3339/2014 e nº 001/2012SP de R$ 18.416,64 e R$ 4.598,40 acrescidos de 
variação do IPCA em 9%; 

- Postergar a Ação A15 - Desenvolver solução integrada para automatizar os diferentes 
sistemas ligados ao processo de arrecadação da SUSEP, para iniciar em janeiro/2016 e 
terminar em dezembro/2016; 

- Considerando que a ação A34, avaliar necessidades de modernização do serviço de 
telefonia, ainda não fora executada, considerando ainda que fiscalização técnica e a gestão 
dos contratos oriundos das ações A78 e A79 demandariam recursos da CGETI e que não havia 
perspectiva de alocação de pessoas na unidade de TI, remover a Meta M9 – Modernizar 
serviço de telefonia e as ações A34 a A38, relacionadas à modernização do serviço de telefonia 
fixa. 

A segunda alteração, deliberada em reunião do CTIC em 18/08/2015, concluiu pelo seguinte: 

- Incorporar ao PDTI uma nova ação A80 - Realizar melhorias no SISPEN com vistas a 
atender ao TCU, que incluiria as alterações no atual Sistema de Penalidades, para automatizar 
ao máximo a produção de informação para o Tribunal, e o início do desenvolvimento de um 
novo Sistema de Penalidades; 
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- Manutenção do prazo da ação A15 - Desenvolver solução integrada para automatizar os 
diferentes sistemas ligados ao processo de arrecadação da SUSEP (janeiro a dezembro de 
2016), em face dos óbices encontrados em relação à sua execução, em função de ações 
precursoras (A12 a A14) que carecem de melhor definição de responsabilidades; 

- Para refletir o que fora decidido em sua 45ª reunião, em relação à adaptação dos sistemas 
internos ao processo eletrônico, prevendo a entrega do sistema de processo eletrônico (SEI) 
em produção até dezembro de 2015, alterar o prazo da ação A11, desenvolver projeto de 
implantação de solução para Processos e Expedientes em meio eletrônico, para dezembro de 
2015; 

- O CTIC decidiu, ainda, não alterar os prazos mencionados no PDTI para a execução de 
projetos de desenvolvimento de software ficando todos cientes, contudo, que em face da 
interrupção desses projetos para adaptação dos sistemas internos ao processo eletrônico, seus 
prazos de implementação poderiam ser impactados em até 4 meses. 

A última alteração, deliberada pelo CTIC em 08/12/2015 e pendente de validação pelo 
Conselho Diretor da Autarquia, resulta no seguinte: 

- Remover a ação A15 pelos motivos já citados e em face de não ter havido formalização de 
demanda sobre o assunto; 

- Inserir a ação A81 – Desenvolver novo Sistema de Penalidades, com período de execução 
de janeiro/2016 a dezembro/2016. 

 

7.4. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  

A SUSEP, ao longo dos últimos anos, vem realizando diversas ações voltadas para a sustentabilidade 
ambiental, em que pese a Autarquia ainda não participar da Agenda Ambiental da Administração 
Pública e tampouco possuir um Plano de Logística Sustentável – PLS formalizado nos moldes do 
determinado pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10, de 12 de novembro de 2012, cuja 
elaboração encontra-se a cargo de uma Comissão Gestora constituída para tal, em fase de 
levantamento das práticas de sustentabilidade adotadas no âmbito da instituição, abrangendo tópicos 
como consumo de bens e recursos naturais (energia elétrica, água, papel), coleta seletiva, 
sensibilização e conscientização, compras sustentáveis e qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

7.4.1. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBI ENTAL NA 
AQUISIÇÃO DE BENS E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS 

Muito embora a sede da SUSEP, onde se encontra aproximadamente 85% do seu corpo funcional, 
esteja localizada no edifício da unidade regional do Rio de Janeiro do BCB e que, conforme contrato 
estabelecido, diversas ações administrativas relacionadas ao uso racional dos recursos naturais 
(racionalizar o consumo de energia e enveredar medidas para evitar o desperdício de água tratada) e 
à gestão de resíduos (coleta seletiva), sejam da alçada do BCB, salientamos que a adoção de critérios 
de sustentabilidade na aquisição de bens (material de consumo, equipamentos de informática e 
mobiliário em geral) e contratações de serviços, nas denominadas licitações sustentáveis, além de 
consumo de papel, é prática recorrente na SUSEP, valendo destacar ainda programas de qualidade de 
vida à disposição dos servidores bem como eventuais campanhas de sensibilização realizadas. 
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

8.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO  TCU 

As deliberações do TCU e as recomendações da CGU, no âmbito da SUSEP, são acompanhadas pela 
Auditoria Interna da Autarquia, que solicita providências e monitora as ações adotadas pelos gestores 
para atendimento às determinações e recomendações dos órgãos de controle, fazendo as devidas 
comunicações, quando cabível. Esse acompanhamento das deliberações dos órgãos de controle não é 
realizado com o suporte de sistema informatizado.  

Em 2015, o TCU expediu uma única determinação à SUSEP, que constou no Acórdão nº 1215/2015 
– TCU – Plenário: 

9.1    nos termos do art. 250, inciso II, determinar à (...) Superintendência de 
Seguros Privados, que, para o correto cumprimento da determinação contida no 
item 9.6 do Acórdão 482/2012-TCU-Plenário, adotem, no prazo de até 180 (cento 
e oitenta) dias, a contar da ciência, as providências necessárias – incluindo, 
quando couber, a criação e o aperfeiçoamento de sistemas informatizados – para 
viabilizar a apuração das receitas com arrecadação de multas conforme os 
conceitos de “multas exigíveis e definitivamente constituídas” e de “multas 
aplicadas” definidos no item 33 do Relatório que integra este Acórdão, associando 
os valores recebidos com os correspondentes períodos de competência das 
respectivas multas; 

Como se observa, essa determinação está relacionada ao Acórdão nº 482/2012 – TCU – Plenário, o 
qual, por sua vez, determinou que a SUSEP incluísse em seus Relatórios de Gestão dados sobre a 
arrecadação de multas administrativas.  

Ao longo dos últimos anos, os dados sobre arrecadação de multas vêm sendo incluídos nos Relatórios 
de Gestão da SUSEP, sendo que os conceitos de “multas exigíveis e definitivamente constituídas” e 
de “multas aplicadas”, tais como definidos no Relatório que embasou o Acórdão nº 1215/2015 – TCU 
– Plenário, já foram utilizados para a elaboração do Relatório de Gestão referente ao exercício de 
2014. 

O Acórdão nº 609/2013 – TCU – Primeira Câmara é, até o momento, o último acórdão do TCU 
decorrente de processo de prestação de contas da SUSEP, por meio do qual foram expedidas as 
seguintes determinações e recomendação:  

1.7. determinar à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, que: 
1.7.1. adote as medidas pertinentes com vistas a não prorrogar o contrato 
decorrente do Pregão Eletrônico 29/2010; 
1.7.2. providencie novo certame licitatório para o objeto discriminado no certame 
mencionado no item anterior; 
1.7.3. proceda à segregação de funções nos setores que se ocupam de 
procedimentos relativos à folha de pagamento e licitações e contratos; 
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 aposentação simultânea desses 
agentes.   

Em função desse acórdão, a SUSEP promoveu, por meio do Pregão Eletrônico nº 06/2013, 
contratação de empresa para substituir a contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº 29/2010, sem 
a prorrogação do contrato correspondente. Além disso, os setores que se ocupam da folha de 
pagamento e de licitações e contratos tiveram a sua estrutura reforçada, por meio de alterações 
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promovidas no Regimento Interno da Autarquia. Vale acrescentar que foi editada a Deliberação 
SUSEP nº 165, de 27 de junho de 2014, que disciplinou a execução do processo de compras, 
contratações de serviços, de obras e de serviços de engenharia, e a celebração de contratos, convênios 
e seus ajustes no âmbito da SUSEP. Com relação à recomendação do item 1.8, apesar dos esforços 
empreendidos pela Autarquia, não foi possível a viabilização de concurso público, tendo em vista o 
disposto no Ofício SEI nº 14538/2015-MP, do MPOG. 

A planilha (Anexo I) foi preenchida de acordo com os dados constantes no SISPEN e no SIAS. A 
partir de uma extração de dados no Excel, a conferência e a consolidação foram feitas manualmente, 
inclusive demandando consulta aos autos físicos de alguns dos processos listados, bem como aos 
diversos sistemas envolvidos (SISPEN, SIAS, CADIN e Controle de Movimentação de Processos). 
Além disso, como a SUSEP possui um sistema para anotação de penalidades aplicadas (SISPEN) e 
outro para armazenar valores 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 03/10/2014, foi encaminhada à Secretaria de Macroavaliação 
Governamental do TCU – TCU/SEMAG 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 como os que expostos, tendo em vista que os sistemas de 
arrecadação e de penalidades precisam de uma reestruturação especialmente no que tange à geração 
de relatórios gerenciais.  

Tal reestruturação está sendo levada à efeito pelo setor de TI da Autarquia, devendo-se ressaltar que 
há previsão de implementação de um sistema de penalidades inteiramente novo, que contemple maior 
facilidade na obtenção de dados gerenciais. Paralelamente, está sendo trabalhada uma ferramenta 
para, ainda na via do sistema atual, permitir a extração dos dados relativos ao relatório de gestão de 
forma automatizada. Essa medida, a princípio redundante, visa a garantir que o relatório a ser 
apresentado em 2017 seja extraído de forma automatizada, ainda que o novo sistema de penalidades 
não esteja definitivamente implementado. É ressabido que as migrações em sistemas de informática, 
muitas das vezes, apresentam complicações não previstas no planejamento inicial e levam à dilação 
dos prazos fixados pelos setores envolvidos, bem como a conferência da integridade de dados 
migrados entre sistemas demanda tempo e uso cotidiano do novo sistema. A fim de minimizar esses 
riscos, trabalha-se com solução paralela, portanto. 

Feitas as considerações iniciais, passemos para a análise e explicação dos dados fornecidos. 

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 “Financeiro”, correspondem a casos 
de mercado marginal (mercado não autorizado): R$ 332.277.992,66 das multas aplicadas em 2014 
(cerca de 94%), e R$ 5.919.000,00 das multas aplicadas em 2015 (cerca de 23%).     

Nos casos de empresas autuadas por atuarem à margem do mercado regularmente autorizado (daí se 
cunha a expressão “mercado marginal”), a SUSEP, por determinação do art. 113 do Decreto-Lei n° 
73/66, deveria 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.  
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Em dezembro de 2015, entretanto, foi promulgada a Lei nº 13.195, que alterou o citado art. 113 do 
Decreto-Lei para limitar o valor de tais multas a R$3.000.000,00. Entre o início da vigência dessa 
alteração normativa e o dia 31/12/2015 não houve julgamento de nenhum processo versando sobre o 
assunto; os efeitos da alteração, portanto, começaram a se mostrar apenas em 2016. 

Observe-se que o valor de Multas Aplicadas relativamente a mercado marginal em 2015 é bem 
inferior ao de 2014. Justifica-se tal fato em função das diversas discussões sobre o tema ocorridos no 
âmbito da Autarquia (com reflexos inclusive em âmbito legislativo), ocasionando a necessidade de 
uma definição sobre o tema. 

É evidente que a redução de valor de Multas Aplicadas em relação ao mercado marginal se refletiu 
no valor de Multas Aplicadas como um todo, uma vez que, conforme já exposto em relatórios 
anteriores, tal valor é extremamente elevado quando comparado ao valor de multas aplicadas ao 
mercado autorizado. 

Feitas essas colocações a respeito das multas aplicadas, passemos a distribuição delas nas colunas das 
planilhas.  

Verifica-se que, em relação à quantidade, das 308 multas aplicadas em 2015, 96 foram arrecadadas, 
cerca de 31%. Considerando-se os valores, a arrecadação foi de R$3.751.435,18 em um universo de 
R$25.943.716,08 correspondendo a 14% de arrecadação. Tal discrepância se deve, em grande parte, 
à distorção causada pelos elevados valores de multas aplicadas no âmbito do chamado mercado 
marginal, que, em regra, são de difícil arrecadação, principalmente no próprio ano da aplicação da 
multa. 

Em relação à 2014, cerca de 36% da quantidade das multas aplicadas foram arrecadadas no próprio 
ano de 2014. Já o percentual se considerados os valores arrecadados, entretanto, é extremante pequeno 
(0,88%), pois cerca de 94% do valor total das multas aplicadas neste ano referem-se a mercado 
marginal. 

Considerando que, até recentemente, 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 de multas no mesmo ano de sua aplicação se refere, basicamente, a 
processos em que não houve apresentação de recurso.  

Assim, percebe-se que quase a totalidade das multas aplicadas pela SUSEP num determinado ano que 
foram objeto de interposição de recurso somente poderá ser cobrada (se o recurso não for provido) 
em exercícios futuros, pois é necessário se esperar o julgamento do recurso em segunda instância.  

Tanto em 2014, como em 2015, 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 em 2014 houve um total de 1417 processos colocados em 
pauta para julgamentos de recursos pelo CRSNSP em 2014. No mesmo ano, a SUSEP recebeu e 
processou apenas cerca de 80 processos do CRSNSP. Ou seja, em que pese o trabalho efetuado pelo 
CRSNSP, os processos historicamente demoraram a chegar à Autarquia. 

Ocorre que, no final de 2015, conforme o quadro abaixo, o CRSNSP remeteu um grande volume de 
processos à SUSEP, em padrão discrepante do que vinha praticando.  
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Quadro LII– Processos remetidos à SUSEP pelo CRSNSP 

Número de processos remetidos 
à SUSEP pelo CRSNSP 

Ano da 
remessa 

1411 2015 

481 2014 

348 2013 

Fonte: DIFIS/CGJUL 

Aparentemente o CRSNSP, após mudanças estruturais havidas no ano de 2015, conseguiu imprimir 
maior agilidade à tramitação dos processos sob sua competência. Dessa maneira, espera-se, para 2016 
e anos seguintes, uma maior celeridade na capacidade de arrecadação de multas objeto de recurso. 

Quanto à coluna “descontos” da Planilha “Financeiro”, é importante esclarecer que, de acordo com a 
Resolução CNSP n. 243/2011 e a antiga Resolução CNSP n. 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 (trinta) 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 64% do montante arrecadado em 2015 referem-se a multas pagas com o referido desconto. O 
restante do valor total de multa arrecadada em 2015 se refere a multas aplicadas neste ano, mas sem 
a observância do prazo de desconto, acarretando no recebimento integral da multa.  

Além disso, verifica-se que o ano de 2015, mesmo partindo de um montante de “Multas Aplicadas” 
bem inferior ao ano de 2014, gerou um montante de multas arrecadadas superior (cerca de 17% de 
aumento). 

Em relação às “multas exigíveis e definitivamente constituídas”, ressaltamos que o aumento 
expressivo do montante se deu porque em um processo julgado em 2014 houve aplicação de multa 
no valor de R$ 238.960.000,00. Tal processo constou da coluna “demais situações” naquele ano, pois 
o trânsito em julgado somente ocorreu em 2015.   

Quanto à coluna “canceladas administrativamente”, note-se que não há ocorrências. Isso porque, 
como já explicado anteriormente, entendemos que esta hipótese ocorreria principalmente em caso de 
provimento de recurso pelo CRSNSP. Porém, o CRSNSP demora em média cerca de quatro anos 
para julgar os recursos interpostos em face de decisões tomadas em primeira instância na SUSEP. 
Dessa forma, os processos julgados pela SUSEP em 2014 e 2015 e que foram de objeto de recurso 
ainda pendem de apreciação pelo Conselho. 

Quanto ao campo “suspensas administrativamente”, considerando o conceito constante na planilha, 
a SUSEP não possui casos de sanção com exigibilidade suspensa por decisão administrativa. 
Ressalte-se que 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 n. 243/2011) e não por decisão 
administrativa.  

Quanto à coluna “multas não inscritas no CADIN” da planilha “Quantidades” foram encontradas dez 
multas, considerando o conceito contido na planilha que se refere 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 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 
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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 § 
2° do art. 2° da Lei n° 10.522/2002. Uma vez transcorrido o prazo de 75 dias sem o pagamento da 
multa, a Coordenação de Arrecadação e Finanças – CORAF realiza a inscrição no CADIN, que é 
efetuada conforme as disposições da Portaria STN n° 685, de 14 de setembro de 2006. O processo é 
também encaminhado à PF-SUSEP para procedimento de inscrição em Dívida Ativa e posterior 
ajuizamento da ação de execução.  

Registre-se que a Portaria acima citada, em seu art. 1°, inciso I, estabelece a vedação da inscrição de 
débitos inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais). Já o § 1° do mesmo art. determina que cada devedor 
será cadastrado uma única vez por órgão ou entidade 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 (§2° do art. 1°).  

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 PF- 
SUSEP entendeu que esses casos deveriam ser, dali em diante, incluídos 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.  

Verificou-se a existência de 10 processos de multas aplicadas em 2015 pendentes de inscrição no 
CADIN. Isto se deve à recente decretação da liquidação extrajudicial de uma seguradora, que é parte 
em elevadíssimo número de processos sancionadores tramitando na Autarquia. Porém, os 
procedimentos para tal inscrição estão sendo ultimados. 

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 2014, multas com risco de prescrição executória só poderão existir a partir de 2017.  

Além disso, é de se considerar que, na forma do conceito constante no quadro, 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 PF-SUSEP (AGU) para inscrição em Dívida Ativa, cabe àquele órgão o respectivo 
ajuizamento da ação de execução. 

Quanto à coluna de “Processo Administrativo (Não Arrecadadas) – outras” da planilha 
“Quantidades”, 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.  
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No entanto, entendemos relevante destacar que, dentre as multas informadas nestes campos, há nove 
multas que se referem a sociedades que se encontram atualmente em Liquidação Extrajudicial ou em 
Falência. Assim, 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 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.   

Além das sociedades que se encontram em liquidação extrajudicial ou em falência, também merece 
destaque nesta coluna que cinco multas foram 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.  

Quanto à coluna “demais situações”, elas se referem, quase que integralmente, a multas aplicadas e 
que se encontravam, em 31/12 do respectivo ano, pendentes de apreciação de recurso no CRSNSP.  

As exceções correspondem a multas que estavam em 31/12 do respectivo ano em fase de cobrança 
regular ou de intimação para apresentação de recurso.  

Assim, comparando-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 somente são arrecadadas após a apreciação de recurso ao CRSNSP, a Autarquia acaba 
conseguindo arrecadar uma parcela significativa de suas multas somente após mais de quatro anos da 
sua aplicação.  

Quanto à planilha “arrecadação efetiva”, foram considerados, conforme instrução contida na própria 
planilha, os valores arrecadados em 2014 e 2015 e que correspondem a multas aplicadas em 2014 e 
2015, 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, mas tão-somente daquilo que foi arrecadado em 2014 e 
2015 e que se refere a multas aplicadas em 2014 e 2015. 

Apenas para exemplificar, no caso do ano de 2014, a arrecadação efetiva ultrapassou R$ 6.500.000,00 
(considerados todos os processos com multa aplicada até 2014); já no caso de 2015 a arrecadação 
efetiva ultrapassou R$5.500.000,00 (considerados apenas os processos com multa aplicada entre 2012 
e 2015). 

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 e 2015 que se referem a 
multas aplicadas até o ano de 2013 e que, portanto, não constam na planilha.  

 Como pode ser observado da análise acima, verifica-se que: 

1)  o CRSNSP, órgão do Ministério da Fazenda, não vinculado à SUSEP, historicamente 
levava mais de quatro anos para julgar os recursos e enviar os processos de volta para SUSEP para 
efetuar as cobranças das multas pecuniárias aplicadas. Como consequência, tal fato gerou uma 
defasagem entre a aplicação em primeira instância e arrecadação das multas. A partir do segundo 
semestre de 2015, entretanto, tal cenário começou a se alterar, imprimindo-se maior agilidade a tais 
julgamentos. 

2) após a constituição definitiva do débito, somente uma pequena parcela do montante 
financeiro corresponde a entidades ativas regularmente supervisionadas pela Autarquia. O restante 
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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 mais de 90% das multas exigíveis e definitivamente constituídas. 

 

8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTRO LE INTERNO  

Em 2015, a CGU realizou diversos trabalhos de auditoria na SUSEP. Nesses trabalhos, foram 
emitidas 56 recomendações, as quais foram incluídas no Plano de Providências Permanente – PPP da 
SUSEP, que contém a descrição das ações, dos prazos e dos responsáveis pelo atendimento. Dessas 
56 recomendações, 16 encontram-se já atendidas e 38 encontram-se dentro do prazo para atendimento 
estabelecido nos planos de ação encaminhados à CGU. Duas recomendações estão com o prazo para 
atendimento expirado, mas serão envidados esforços para a sua implementação. 
O trabalho de auditoria da CGU que teve como objeto a avaliação dos processos de liquidação 
extrajudicial a cargo da SUSEP gerou recomendações de maior impacto, por tratar de atividades 
finalísticas da Autarquia. Neste contexto, destacam-se as recomendações relativas à melhoria da 
governança dos processos de liquidação extrajudicial. 
 

8.3. MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 

Não foram registrados casos de danos ao erário em 2015. 
 

8.4. DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 
DE OBRIGAÇÕES COM O ART. 5º DA LEI 8.666/1993 

A SUSEP registra todos os cronogramas das contratações de serviços contínuos no Sistema Integrado 
de Administração de Serviços Gerais – SIASG e efetua os pagamentos. 

A SUSEP realiza, desde 2010, a Conformidade dos Registros de Gestão Documental, nos termos do 
item II da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007.  

 

8.5. INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS 
COM EMPRESAS BENEFICIADAS PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA  DE 
PAGAMENTO 

No Relatório de Gestão de 2014 informamos os contratos revisados com base no art. 7º da Lei 
12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto 7.828/2012. 

No exercício de 2015, a SUSEP não contratou empresa que fizesse jus à desoneração. 
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ANEXOS 

I – Planilha Arrecadação de Multas 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - PLANILHA ARRECADAÇÃO DE MULTAS 
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