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1.APRESENTAÇÃO  
O presente relatório foi elaborado considerando as orientações normativas vigentes, em especial as 

emanadas pelo Tribunal de Contas da União, para fins de apresentação da prestação de contas 

ordinária anual à sociedade e aos órgãos de controle interno e externo. 

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – completou 50 anos em 21 de novembro de 2016 

data de sua criação, por meio do Decreto-lei nº 73, editado em 1966. Ao longo deste meio século de 

atividades, a autarquia vem atuando para o desenvolvimento de um mercado que hoje conta com 286 

empresas (sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência complementar aberta e 

resseguradores), mais de 100 mil corretores e aproximadamente 750 bilhões de reais em ativos. 

Em 2016, as receitas do mercado brasileiro de seguros atingiram o valor de R$ 239,3 bilhões, o que 

representou aumento nominal de 9,3% sobre o faturamento de 2015. Considerando a inflação 

acumulada em 2016, medida pelo IPCA (6,29%), o aumento real da arrecadação foi de 0,32%. Em 

2015 o aumento das receitas do mercado brasileiro, supervisionado pela autarquia, foi de 10,6%. O 

pequeno aumento em 2016 decorre do fraco desempenho da economia neste período. 

A SUSEP, em 2016, apresentou a sua nova estrutura, que foi dividida em quatro áreas de atuação: 

supervisão prudencial de solvência, supervisão de conduta, organização do sistema de seguros 

privados e administração. A novidade foi a criação da diretoria de conduta que, com maior foco no 

consumidor, deverá inaugurar uma nova fase no processo de supervisão da SUSEP. 

Em 2016, a SUSEP revisou seu planejamento estratégico para o período de 2016 a 2020 com o 

principal objetivo de otimizar seus processos, tornando-os, ao mesmo tempo, mais eficientes e 

seguros.  

O exercício de 2016 foi marcado também pelo início da implementação dos processos e documentos 

administrativos eletrônicos, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, no âmbito da 

Susep. O sistema é um dos produtos do projeto denominado Processo Eletrônico Nacional (PEN) - 

uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública  

Destaque para ações que visam a melhoria dos processos na autarquia, entre as quais merecem ser 

citadas, a implantação do registro eletrônico de produtos, assinatura digital nas comunicações com as 

empresas supervisionadas e a reformulação do sistema de envios de dados pelo mercado.  

Em 2016 a SUSEP lançou o “Guia de orientação ao consumidor dos mercados de Seguros, 

Previdência Complementar Aberta e Capitalização”. Além de divulgar informações úteis, o guia tem 

o objetivo de despertar os consumidores potenciais para a preocupação com poupança para garantir 

o futuro  
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Na área normativa, por meio da deliberação SUSEP nº 184, de 22/12/2016, foi aprovado o primeiro 

plano de regulação, o qual será executado no exercício de 2017. Tal plano visa conferir maior 

transparência às matérias que demandarão a atuação regulatória prioritária da autarquia, 

possibilitando o acompanhamento, pela sociedade, dos compromissos preestabelecidos e trazendo 

maior previsibilidade às ações.  

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, provisões, mais garantias de que a 

finalidade última de pagamento de sinistros e benefícios será alcançada. 

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou a Resolução 344/2016 que dispõe sobre 

as regras e os critérios para estruturação, comercialização e operacionalização do seguro de vida 

universal. O seguro de vida universal é uma grande inovação do seguro de vida no Brasil, já existente 

em vários países com versões diversas para escolha do consumidor. A grande vantagem desta nova 

modalidade é que o consumidor pode receber de volta parte dos prêmios pagos no fim da vigência da 

apólice, no caso de não ocorrência do sinistro.  

Foi também aprovada a Resolução 336/2016 que regulamenta o seguro auto popular, que passou a 

vigorar a partir de 2016, com nova redação, ampliando a possibilidade de uso de peças para reparo 

dos carros acidentados. A mudança vai permitir a utilização de peças similares às originais, com 

garantia dos fabricantes, o que antes não era previsto no normativo.  

Foi publicada a Resolução CNSP 342/2016, que trata dos critérios tarifários do bilhete do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ou por sua 

Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), criado pela Lei n° 6.194/74. Na categoria 

1, de automóveis particulares, o prêmio de 2017 foi fixado em R$ 63,69, uma redução de 37% em 

relação à tarifa anterior. Em 2016 foi instaurada, pela Câmara dos Deputados, Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) que tratou especificamente deste Seguro Obrigatório. Trata-se de situação 

relevante, que ensejou dedicação intensiva por parte da Autarquia, de modo a atuar de forma proativa 

em relação às demandas suscitadas pela Comissão.  
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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, 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 Sistema Nacional de Seguros 

Privados 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 338, de 9 de maio de 2016, é a norma que 

dispõe sobre o Regimento Interno da SUSEP. 
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2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

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

até 2015, tendência de crescimento. No entanto, em 2016, com a redução da atividade econômica o 

resultado foi um crescimento residual das receitas como um todo no mercado.  

Entre janeiro e dezembro de 2016, o faturamento dos mercados supervisionados pela Susep atingiu, 

R$ 239,9 bilhões (aumento de 0,32% em relação a 2015). O total das provisões técnicas somaram R$ 

785,3 bilhões (aumento de cerca de 12%, em relação a 2015) proporcionando expressiva contribuição 

para a construção da poupança nacional e para o desenvolvimento econômico. 

O setor tem uma participação no produto interno bruto (PIB) da ordem de 3,8%, com potencial para 

atingir valores da ordem de 7,0%, valor observado em países com mercado segurador maduro. 

Registre-se que o mercado de seguros do Brasil, de acordo com a publicação World Insurance Report. 

2015 (Sigma/Swiss Re) ocupa a 14ª posição no ranking mundial de mercados de seguros, em termos 

de emissão de prêmios totais (vida e não vida). 

Atuam nesses segmentos 118 sociedades seguradoras, 17 sociedades de capitalização, 20 entidades 

abertas de previdência complementar. Há, ainda, 131 resseguradores cadastrados e autorizados a fazer 

negócios no país, dos quais 16 são locais, 38 são admitidos e 77 são eventuais, além de 24 corretoras 

de resseguros, 67.103 corretores de seguros pessoa física, 39.705 corretores de seguro pessoa jurídica 

e 1 autorreguladora de corretores de seguros.  

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 ao consumidor, 

incentivando a oferta de novos produtos adequados às demandas do cliente 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. 

Além disso, o processo de modernização do Estado brasileiro, que vem sendo conduzido nos últimos 

anos, obriga a SUSEP a se alinhar aos princípios e diretrizes apresentados pelo Governo Federal e, 

adicionalmente às boas práticas internacionais, quando aplicáveis. 

Por meio da Deliberação nº 184, de 22/12/2016, a SUSEP aprovou seu primeiro plano de regulação, 

o qual será executado no exercício de 2017. O plano visa conferir maior transparência às matérias 

que demandarão a atuação regulatória prioritária da autarquia, possibilitando o acompanhamento pela 

sociedade dos compromissos preestabelecidos e trazendo maior previsibilidade às ações de regulação.  

Para sua elaboração, as unidades técnicas da autarquia submeteram ao Conselho Diretor informações 

referentes a cada uma das propostas normativas, tais como, objetivo pretendido, justificativa, 

indicação de norma a ser alterada, riscos de não adoção da medida, áreas impactadas e os 
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direcionadores e objetivos estratégicos associados. Além de ter sido publicado no Diário Oficial da 

União, o plano de regulação da SUSEP para 2017 encontra-se disponível no sítio eletrônico da 

autarquia, onde a sociedade pode acessar informações sobre as propostas normativas que serão 

trabalhadas nesse exercício.  Assim, acredita-se que com uma atuação mais planejada a SUSEP 

poderá avançar no processo de identificação dos problemas que afetam o mercado supervisionado e 

no dimensionamento dos impactos das medidas regulatórias, bem como otimizar a alocação dos 

recursos utilizados nessa atividade. 

A nova estrutura da superintendência, aprovada pela Resolução CNSP n° 338 de 9 de maio de 2016, 

criou quatro áreas de atuação: uma de supervisão prudencial de solvência, uma de supervisão de 

conduta, uma de organização do sistema de seguros privados e uma de administração. A novidade foi 

a criação da diretoria de conduta que deverá inaugurar uma nova fase no processo de supervisão da 

Susep, com maior foco no consumidor. A supervisão, com a nova diretoria, não ficará restrita às 

informações contábeis das empresas. Vários outros aspectos serão levados em conta, o que vai 

ampliar as possibilidades de monitoramento feito pela SUSEP das entidades supervisionadas.  

Pela Resolução n° CNSP 338/2016, foi criada a Coordenação-Geral de Fiscalização de Conduta 

(CGCOF) com a competência de: planejar, coordenar e executar as atividades de fiscalização de 

conduta relativas às sociedades de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e 

capitalização e aos seus intermediários e autorreguladoras, verificando: o cumprimento das normas e 

regulamentos aplicáveis à conduta; a adequação das relações de consumo à luz do direito dos 

consumidores; a adequação às boas práticas de mercado; o atendimento das recomendações de 

fiscalização exaradas pelo Comitê Permanente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro - CPLD; e a 

adoção de princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos aplicáveis à 

conduta. O Plano de Fiscalização da CGCOF para o ano de 2016 contemplou 132 ações de 

fiscalização direta. Houve ainda o acréscimo de 8 (oito) fiscalizações, concluídas pela CGCOF. Ao 

todo, considerando o planejamento e as inserções extraordinárias foram designadas 142 fiscalizações 

diretas no exercício de 2016, sendo 138 diligências fiscais (voltadas para o atendimento de demandas 

pontuais) e 4 fiscalizações modulares (voltadas para o exame mais abrangente das operações das 

supervisionadas), representando esse tipo de inspeção 2,8% das atividades de fiscalização. Foram 

concluídas ao longo do referido exercício 48 delas, remanescendo o restante para conclusão no ano 

de 2017.  

Na atividade de análise de processos de denúncia, chegou-se ao total de 918 processos concluídos ao 

longo de 2016, sendo 673 denúncias arquivadas por inconsistência e 245 denúncias convertidas em 

processo administrativo sancionador, situando-se o percentual de consistência das denúncias em 5,3% 

do total de processos instaurados. 
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Quanto a Coordenação Geral de Fiscalização Prudencial (CGFIP) da Diretoria de Solvência (DISOL) 

realizou 45 fiscalizações, no período de junho a dezembro de 2016. 

Por ocasião da formulação do planejamento estratégico da SUSEP, foi realizada uma análise de 

cenário, quando foram identificadas as seguintes oportunidades, entre as quais destacamos: 

alinhamento com os princípios básicos de seguro da IAIS, articulação entre a Susep e outros órgãos 

e entidades governamentais, canais de intermediação, modelo supervisão baseado em risco, convênio 

com órgãos supervisores nacionais e internacionais, privatização do mercado de resseguros e a 

educação financeira 

A Superintendência de Seguros Privados está reformulando a Comissão Especial dos Mercados de 

Seguros, Capitalização, Resseguros e Previdência Complementar Aberta com o objetivo de ampliar 

os canais de comunicação com os representantes do setor para debater temas de interesse de todos. A 

Comissão será presidida pelo superintendente da Susep, Joaquim Mendanha de Ataídes, e composta 

pelas principais entidades representativas dos mercados 

A SUSEP assinou com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), Federação Nacional dos 

Corretores de Seguros (FENACOR) e com a Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG), protocolo 

de intenções visando o desenvolvimento e a execução conjunta de programas relacionados à 

Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). O ato de compromisso foi assinado durante o I 

Seminário Susep de Educação Financeira em 19 de maio de 2016. 

A realização da XXVII Assembleia Anual da Associação de Supervisores de Seguros da América 

Latina (ASSAL), no Rio de Janeiro, em 2016, consolidou a retomada da participação da 

Superintendência de Seguros Privados nas organizações internacionais de supervisores de seguros, 

iniciada em 2014. Neste evento a SUSEP tornou-se membro de dois comitês da Associação 

Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS).  

 A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria Nacional do Consumidor do 

Ministério da Justiça (Senacon) assinaram em março de 2016 um acordo de cooperação técnica, que 

tem como objetivo a proteção e defesa dos consumidores dos mercados supervisionados pela SUSEP. 

O termo de colaboração vai permitir aos dois órgãos, entre outras ações, a troca de informações de 

seus bancos de dados. 

Em relação à IAIS, além do acompanhamento já realizado por alguns grupos de trabalho e forças 

tarefa, a SUSEP em 2016 também participou ativamente do Self Assessment and Peer Review dos 

Princípios Básicos de Seguros (PBS) 3 (trocas de informações e requisitos de confidencialidade) e 25 

(cooperação e coordenação de supervisão) e da força tarefa de Fintech. 
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Em decorrência do primeiro Diálogo Econômico e Financeiro Brasil-Reino Unido realizado em 2015, 

foi criada a Força Tarefa Brasil-Reino Unido sobre mercado de seguros e resseguros, com o objetivo 

de explorar meios de facilitar o desenvolvimento de uma indústria de seguros e resseguros inovadora 

e dinâmica, cujo acordo foi assinado em novembro/2016. 

 

2.4. ORGANOGRAMA  

 

Figura I – Organograma Funcional da SUSEP 
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Quadro I – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas – Estrutura Regimental 
aprovada pelo Decreto nº 8.722, de 27 de abril de 2016 

Áreas / 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo Período de 
atuação 

Conselho Diretor Fixar a política geral da 
SUSEP e fixar as diretrizes e 
planejar as atividades 
inerentes à SUSEP, com 
vistas à ordenação e à 
supervisão dos mercados 
segurador, ressegurador, de 
previdência complementar 
aberta e de capitalização e das 
sociedades e entidades 
supervisionadas,cumprindo e 
fazendo cumprir as suas 
deliberações e as do Conselho 
Nacional de Seguros 
Privados. 

O Conselho 
Diretor é 
composto pelo 
Superintendente, 
que o preside, e 
os quatro 
diretores da 
Autarquia. (*) 

  

Superintendente Representar a SUSEP e 
planejar, dirigir, coordenar 
e controlar as atividades da 
SUSEP, em consonância 
com as diretrizes traçadas 
pelo Conselho Nacional de 
Seguros Privados, 
cumprindo e fazendo 
cumprir as deliberações do 
Conselho Diretor. 

Roberto 
Westenberger 

Superintendente De 
19/05/2016 
até 
26/07/2016 

Joaquim 
Mendanha de 
Ataídes 

A partir de 
28/07/2016 

Secretaria-Geral 
     SEGER 

Coordenar a política de 
comunicação interna e 
externa da SUSEP;coordenar 
o relacionamento da SUSEP 
com órgãos e organismos 
nacionais e internacionais; 
coordenar as atividades 
relacionadas ao planejamento 
estratégico; coordenar os 
trabalhos da Comissão 
Permanente de Normas   

Natalie 
Haanwinckel 
Hurtado 

Chefe da 
Secretaria-Geral 

De 
19/05/2016 
até 
30/11/2016 

Alexandre 
Penner 

A partir de 
01/12/2016 

Diretoria de 
Supervisão de 
Solvência - DISOL 

Monitorar e fiscalizar a 
higidez econômico-
financeira dos mercados de 
seguros, resseguros, 
previdência complementar 
aberta e capitalização, por 

Danilo Cláudio 
da Silva 

Diretor de 
Supervisão de 
Solvência 

De 
19/05/2016 
até 
09/09/2016 
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meio do acompanhamento 
das operações e do 
funcionamento das 
sociedades e entidades 
supervisionadas e em 
relação à governança, à 
gestão e aos controles 
internos, e aplicar regime 
repressivo. 

Cássio Cabral 
Kelly 

A partir de 
27/10/2016 

Coordenação-Geral 
de Fiscalização 
Prudencial - CGFIP 

Planejar, coordenar e 
controlar as atividades de 
fiscalização prudencial 
presencial nas sociedades e 
entidades supervisionadas;  
planejar, coordenar e 
acompanhar os programas de 
trabalho relativos às empresas 
submetidas a plano de 
regularização de solvência, 
direção-fiscal ou intervenção. 

Efrem Assed 
Kik 

Coordenador-
Geral de 
Fiscalização 
Prudencial  

A partir de 
21/07/2016 

Coordenação-Geral 
de Monitoramento 
Prudencial - 
CGMOP 

Monitorar as operações e o 
funcionamento das empresas 
em relação à solvência, tanto 
sob o ponto de vista 
individual quanto do grupo ou 
conglomerado às quais 
pertençam; executar o 
monitoramento à distância da 
solvência, considerando a 
política de supervisão 
baseada em riscos; e 
monitorar a estabilidade e a 
solvência dos mercados 
supervisionados. 

Elder Vieira 
Salles 

Coordenador-
Geral de 
Monitoramento 
Prudencial  

A partir de 
10/06/2016 

Diretoria de 
Supervisão de 
Conduta - DICON 

Monitorar e fiscalizar os 
produtos e as operações de 
seguros, resseguros, 
previdência aberta 
complementar e 
capitalização; fiscalizar 
corretores e autorreguladoras; 
zelar pela higidez das 
relações de consumo; avaliar 
as práticas de mercado, 
incluída a prevenção à 
lavagem de dinheiro; e aplicar 
o regime repressivo. 

Helena Mulim 
Venceslau 

Diretor de 
Supervisão de 
Conduta  

A partir de 
19/05/2016 

Coordenação-Geral 
de Fiscalização de 
Conduta - CGCOF 

Planejar, coordenar e 
executar as atividades de 
fiscalização de conduta 
relativas às sociedades de 
seguros, resseguros, 
previdência complementar 
aberta e capitalização, e aos 

Christiano 
Henrique de 
Lucena 
Machado 

Coordenador-
Geral de 
Fiscalização de 
Conduta  

A partir de 
10/06/2016 
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seus intermediários e 
autorreguladoras; 
acompanhar os regimes 
especiais de direção-fiscal e 
de intervenção das sociedades 
e entidades supervisionadas 
motivados por questões 
relacionadas à conduta; 
coordenar as atividades 
administrativas da 
Coordenação de Atendimento 
ao Público e da Coordenação 
de Análise de  

 
 
Coordenação-Geral 
de Monitoramento 
de Conduta - 
CGCOM 

 
Autorizar e monitorar os 
produtos comercializados 
pelos mercados 
supervisionados; monitorar e 
acompanhar as operações de 
resseguro e de retrocessão, as 
operações realizadas em 
moeda estrangeira e os 
seguros contratados no 
exterior e propor a alteração e 
a elaboração de normas 
técnicas relativas a produtos. 

 
 
Luciana 
Augusto Mateus 
Carreira 

 
 
Coordenador-
Geral de 
Monitoramento 
de Conduta  

 
 
A partir de 
10/06/2016 

Diretoria de 
Organização do 
Sistema de Seguros 
Privados - DIORG 

Administrar os processos de 
autorização e cadastramento 
das sociedades e entidades 
supervisionadas; acompanhar 
os processos de liquidações 
ordinárias e extrajudiciais e 
coordenar seus programas de 
trabalho; analisar e instruir os 
processos administrativos 
sancionadores para 
julgamento, nos termos da 
legislação e regulamentação 
vigentes; e aplicar o regime 
repressivo. 

Carlos Alberto 
de Paula 

Diretor de 
Organização do 
Sistema de 
Seguros 
Privados  

A partir de 
19/05/2016 

Coordenação-Geral 
de Autorizações e 
Liquidações - 
CGRAL 

Analisar a constituição, a 
transferência de controle 
societário, a reorganização 
societária, a aquisição e a 
expansão de participação 
qualificada, a instalação e o 
encerramento de dependência 
e representação e o 
cancelamento da autorização 
para funcionamento das 
sociedades e entidades 
supervisionadas, mantendo o 
controle de suas alterações 
estatutárias; analisar e 
atualizar o cadastro de 

Cássio Cabral 
Kelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paulo Cesar da 
Costa Mendes  

Coordenador-
Geral de 
Autorizações e 
Liquidações  

A partir de 
10/06/2016 
até 
27/10/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 
21/11/2016 
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resseguradores admitidos e 
eventuais e os registros de 
corretores de seguros e de 
resseguros e acompanhar as 
atividades relacionadas aos 
regimes de liquidações 
ordinárias e extrajudiciais. 

Coordenação-Geral 
de Julgamentos - 
CGJUL 

Decidir sobre os Processos 
Administrativos 
Sancionadores - PAS cujos 
julgamentos, em primeira 
instância, sejam de sua 
alçada; apreciar e julgar 
pedidos de reconsideração, 
que sejam da sua alçada; 
encaminhar à autoridade 
superior para fins de 
julgamento os recursos e os 
pedidos de revisão interpostos 
em PAS. 

Alberto Eduardo 
Fernandes 
Ribeiro 

Coordenador-
Geral de 
Julgamentos  

A partir de 
19/05/216 

(*) 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, relacionamentos abaixo suas 

informações: 

Diretoria de 
Administração – 
DIRAD  

Planejar, organizar, 
coordenar e controlar a 
execução das atividades 
inerentes aos sistemas 
federais de planejamento e 
orçamento, de administração 
financeira, de contabilidade, 
de recursos humanos, de 
serviços gerais, de 
administração dos recursos da 
informação e informática, de 
gestão de documentos e 
arquivos e de organização e 
inovação institucional. 

Dilma Costa 
Rebello 

Diretor de 
Administração  

De 
19/05/2016 
até 
27/10/2016 

Paulo dos Santos A partir de  
27/10/2016 

 

 

2.5. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS  

Em cumprimento ao Plano Estratégico, ciclo 2016-2020, a SUSEP aprovou em setembro de 2016 a 

sua cadeia de valor. 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. 

São macroprocessos finalísticos da SUSEP: regulação de mercados, a supervisão de mercado, o 

saneamento de mercados, o relacionamento institucional e estratégia e gestão. O quadro a seguir 

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

macroprocessos finalísticos. 



21 
 

              Quadro II – Macroprocessos Finalísticos 
Macroprocessos        Descrição Produtos e 

Serviços 
Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

Regulação de 
Mercados 

Elaborar projetos de leis, 
minutas de  decretos, 
resoluções do CNSP e 
circulares, 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. 

DICON, 
DISOL, 
DIORG 
SEGER 
DIRAD 

Supervisão de 
Mercados 

Autorizar sociedades 
supervisionadas e 
corretores de seguro; 
desenvolver e 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. 

DICON, 
DISOL, 
DIORG 

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. 

DICON, 
DISOL, 
DIORG 

Relacionamento 
Institucional 

 Relacionamento com os 
mercados, instituições 
nacionais e internacionais, 
poder público e 
relacionamento com a 
sociedade 

Relacionamento 
institucional 
fortalecido 

Sociedade, 
mercado  sujeito 
à supervisão da 
SUSEP, poder 
público. 

SEGER, 
GABIN 

Estratégia e 
Gestão 

Gestão Institucional, 
Gestão de Pessoas, Gestão 
de TI, Gestão Patrimonial, 
Orçamentaria e Financeira 
Gestão Estratégica, 
Controle e 
Assessoramento.  

Plano 
Estratégico, 
Projetos, 
Conhecimento, 
Comunicação, 
Gestão de 
Riscos, 
Governança, etc 

Sociedade e 
mercado sujeito 
à 
supervisão da 
SUSEP. 

Sociedade, 
servidores da 
SUSEP. 
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A SUSEP, orientada pelo Plano Plurianual – PPA e Estratégico, conduziu os macroprocessos 

finalísticos anteriormente descritos com o objetivo de desempenhar sua missão institucional. 
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3.PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 
 
3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

Os Pilares Estratégicos da SUSEP, para o Ciclo 2016-2020, representam os fundamentos 

organizacionais, compostos pela missão, pela visão, pelos valores institucionais e pelos 

macroprocessos. O plano estratégico definiu os seguintes pilares estratégicos para a Susep.  

• 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. 

 

3.1.1. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Os objetivos estratégicos constituem o elo entre as diretrizes da instituição e seu referencial 

estratégico. São os propósitos maiores e permanentes da SUSEP que devem ser perseguidos, para que 

a organização cumpra a missão e alcance a visão de futuro. 

 

Quadro III - Objetivos Estratégicos da SUSEP 

§ OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INDICADOR ADOR DESCRICÃO DESCRIÇÃO 

Desenvolver o mercado 
Número de ações de 
desenvolvimento do mercado 
implementadas 

Mede o número de ações 
implementadas que 
contribuíram para o 
desenvolvimento do 
mercado 

Assegurar a estabilidade do 
mercado supervisionado 

Índice de empresas com rating 
D e E com ações especiais de 
supervisão 

Mede o percentual de 
empresas com rating D e E 
com ações de supervisão 
implementadas pela 
SUSEP 

Assegurar os direitos do 
consumidor 

Tempo médio de resposta às 
reclamações dos consumidores 

Mede o tempo médio de 
resposta da SUSEP às 
reclamações formalizadas 
na Autarquia 

Aperfeiçoar a regulação dos 
mercados supervisionados 

Número de ações de regulação 
implementadas 

Mede o número de ações 
implementadas que 
contribuíram para a 
regulação do mercado. 
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§ OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INDICADOR ADOR DESCRICÃO DESCRIÇÃO 

Promover a melhoria da 
governança e da gestão da 
estratégia 

Índice Geral de Governança da 
SUSEP 

Mede a aderência da 
SUSEP às melhores 
práticas da governança, a 
partir de questionário de 
avaliação 

Buscar protagonismo nos 
organismos internacionais 

Número de iniciativas em 
organismos internacionais 

Mede o número de 
iniciativas realizadas nos 
organismos internacionais 
que a SUSEP é membro 

Modernizar e aprimorar os 
processos de trabalho da 
SUSEP 

Número de processos de 
trabalho mapeados 

Mede o número de 
processos de trabalho 
mapeados 

Aperfeiçoar a gestão do 
desempenho, o 
reconhecimento e o 
desenvolvimento 
profissional 

Índice Geral de Gestão de 
Pessoas 

Mede a aderência da 
SUSEP às melhores 
práticas de Gestão de 
Pessoas, a partir de 
questionário de avaliação 

Aprimorar a gestão do 
conhecimento 

Número de práticas de gestão 
do conhecimento 
implementadas 

Mede o número de práticas 
de gestão do conhecimento 
implementadas na SUSEP 

Aprimorar o uso da 
Tecnologia da Informação 

Número de pontos de função 
executados 

Mede a quantidade de 
pontos de função 
produzidos pela SUSEP, 
seja em manutenções 
(reparos ou melhorias) ou 
em novos 
desenvolvimentos 
realizados 

Assegurar o suporte de bens 
e serviços adequado às 
necessidades da SUSEP 

Índice de descontinuidade dos 
serviços continuados 

Mede o percentual de 
serviços continuados que 
tiveram sua prestação 
descontinuada 

 

Os projetos estratégicos indicam, em linhas gerais, o conjunto de medidas ou ações a 

serem implementadas no curto, médio e longo prazos para assegurar o alcance dos objetivos 

estabelecidos no mapa estratégico e para preencher as lacunas existentes entre o desempenho atual 

da organização e o desejado. O portfólio de projetos, construído durante a formulação do plano 

estratégico, orientará as atividades da SUSEP durante o ciclo de 2016 a 2020, possibilitando o alcance 

da visão de futuro pretendida.  
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Para o ciclo de 2016 a 2020 os projetos estratégicos são os seguintes: desenvolver sistema de 

supervisão eletrônica; estabelecer programa de desenvolvimento gerencial e implantar práticas de 

gestão de riscos e controles internos. 

3.1.2. ESTAGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O plano estratégico da Susep para o período de 2016 a 2020 foi aprovado em 20 de setembro de 2016 

e o início da fase de monitoramento começou em Janeiro de 2017. 

3.1.3. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

Por sua vez em relação ao plano plurianual (PPA) o monitoramento baseou-se no programa temático 

do qual a SUSEP participa: 2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do 

Sistema Financeiro Nacional e Melhoria do Ambiente de Negócios; fornecendo informações 

acerca dos indicadores, objetivos, metas e iniciativas referentes a tal programa e atribuídos a esta 

autarquia.  

Entre os indicadores do programa 2039, apenas um é de responsabilidade da SUSEP: 760 - Taxa de 

participação dos prêmios dos mercados de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e 

capitalização. 

Com relação aos objetivos do Programa 2039, a SUSEP participa da consecução de três: 1092 - 

Desenvolver e aprimorar medidas na gestão de política econômica e assegurar a estabilidade do 

sistema financeiro nacional; 1094 - Desenvolver medidas de estímulo ao crescimento econômico, 

com ênfase nos investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura, e de melhoria do 

ambiente de negócios e da promoção da concorrência e 1097 - Aprimorar a regulação das atividades 

econômicas e financeiras. 

 

3.1.4.VINCULACAO DOS PLANOS DA UNIDADE COM AS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS E OUTROS 
PLANOS 

Ao objetivo 1092, sob a responsabilidade da SUSEP, vincula-se somente uma iniciativa: 056Y - 

Aperfeiçoamento do intercâmbio de informações entre as instituições integrantes do Comitê de 

Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e 

Capitalização (COREMEC), cuja responsabilidade é compartilhada com o Banco Central do Brasil e 

a Comissão de Valores Mobiliários. 
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Vinculada ao objetivo 1094 a SUSEP possui uma meta: 049D - Fomentar o aumento da formação de 

poupança de longo prazo relacionada aos produtos de vida e previdência complementar aberta, por 

meio de medidas que incentivem as instituições dos mercados supervisionados pela Superintendência 

de Seguros Privados (SUSEP) a se tornarem investidores institucionais de longo prazo. Nesse sentido, 

estão em discussão na SUSEP minutas para alteração normativa dos produtos de PGBL e VGBL, 

além de minuta de Resolução CNSP para criação do Seguro de Vida Universal. Para a próximo ano 

espera-se concluir a atualização normativa dos produtos de vida com acumulação e a regulamentação 

do Seguro de Vida Universal. 

Ao objetivo 1097, vincula-se a meta 049Z - Aperfeiçoar a regulação dos mercados de seguro, 

resseguro, previdência complementar aberta e capitalização. E as iniciativas: 058P - proposição de 

alteração no marco legal para os mercados de seguro, resseguro, capitalização e previdência 

complementar aberta; 058Y - consolidação da supervisão baseada em risco, segundo as regras da 

International Association of Insurance Supervisors (IAIS); 058Z - promoção da educação securitária 

e previdenciária e da orientação à sociedade sobre os mercados de seguros, resseguros, capitalização 

e previdência complementar aberta; 0590 - desenvolvimento e gestão dos sistemas de informação 

necessários à execução das atividades de regulação, supervisão e saneamentos dos mercados de 

seguro, resseguro, capitalização e previdência complementar aberta; 0591 - fortalecimento da 

articulação com outros órgãos em políticas em que as áreas de seguros e de previdência complementar 

aberta sejam relevantes; 0592 - implementação de laboratório de produtos e central de estudos, 

pesquisas e informações com vistas à dinamização e ao desenvolvimento dos mercados 

supervisionados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e 0593 - ampliação da 

participação do Brasil nos fóruns e entidades internacionais de seguro para que o país tenha atuação 

mais eficaz na elaboração das regras internacionais que orientam a regulação e supervisão no setor. 

3.1.5. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS DOS PLANOS 

A SUSEP realiza o monitoramento do Plano Plurianual – PPA por meio do Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento - SIOP, um dos sistemas estruturantes do Governo Federal. A 

periodicidade desse monitoramento segue o cronograma do próprio SIOP. O monitoramento do 

exercício de 2016 foi anual.  

Além das informações constantes no SIOP, parte do monitoramento também é feito via e-mail entre 

a SUSEP e a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, como é o caso da 

análise global do programa temático (no que se refere à SUSEP), bem como de suas iniciativas, cujo 

monitoramento não está disponível no SIOP. 
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O primeiro monitoramento referente ao ciclo 2016-2019 do PPA, deu-se em janeiro de 2017. Tal 

monitoramento foi feito com base nas informações solicitadas pelo governo federal por meio do SIOP 

e, por vezes, também via e-mail. Como tal sistema tem acesso limitado a poucos servidores da 

SUSEP, a Coordenação de Planejamento Plurianual e Orçamentário foi a responsável por solicitar as 

informações às áreas envolvidas na execução do PPA, consolidando-as posteriormente e lançando o 

resultado deste monitoramento no SIOP.  

 
3.2. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

3.2.1. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 
RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 

Quadro IV – Ações de Relacionadas a Programas Temáticos 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  

Objetivo 
Aprimorar a regulação das atividades econômicas e financeiras.  
Código:1097 

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

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep  
Ação Prioritária (     ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 
Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 
Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não 
Processados 

 2.211.169,00  2.127.699,00 829.262,29 689.097,18 689.097,18 0,00 140.165,11 
Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Meta 
Prevista Reprogramada Realizada 

Fiscalização realizada  unidade 160 160 203 
 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 

         86.429,96  4.639,33 81.781,63 Fiscalização realizada unidade  3 
 

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 
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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 Processad
os 

Não 
Processados 

 0001 
 71829249,0
0 

 71847449,0
0 71.121.067,40 

71.119.707,3
2 71.119.707,32 0,00 1.360,08 

                
Execução Física da Ação 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) 

Realizad
a 

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 204,91 204,91 0,00    
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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 Empenhad
a Liquidada Paga Processados Não 

Processados 

 0033 
 1831764,0
0 

1831764,0
0 7.854,70 7.854,70 7.854,70 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       

A dotação referente à esta ação é automaticamente descentralizada para órgãos da justiça, sendo esses 

os responsáveis pela execução. 

 
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: Atividade  

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 Proce
ssados 

Não 
Processad
os 

 0033  91698961,00 
 93940751,0
0 92.167.556,73 91.920.921,90 91.920.921,90 0,00 

246.634,8
3 

                
        
Execução Física da Ação 
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Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Meta 

Prevista 
Reprog
ramada 
(*) 

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 209.768,63 0,00 209.768,63    
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: Atividade 

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 Proce
ssados 

Não 
Processados 

 0001 19136463,00 19032963,00 11.241.142,42 8.745.431,75 8.745.431,75 0,00 2.495.710,67 
                
Execução Física da Ação 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Meta 
Previ
sta 

Reprogramada 
(*) 

Realizad
a 

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 
            
2.645.038,48 1.052.850,61 1.456.420,13    

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: Atividade 

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 
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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 1080000,00 
1074804,0
0 987.929,79 987.929,79 987.929,79 0,00 0,00 

                
Execução Física da Ação 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) Realizada 

0033 Pessoa beneficiada unidade 947 947 670 
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 220.843,25 93.962,08 126.881,17    
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: Atividade 

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 120000,00 280575,00 269.367,15 269.367,15 269.367,15 0,00 0,00 
                
Execução Física da Ação 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) 

Realizad
a 

0033 Pessoa beneficiada unidade 112 112 83 
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 2.790,36 0,00 2.790,36    
0       

 
 

Identificação da Ação 

Código 
2011                                                                                                                  
Tipo: Atividade 

Descrição  Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares  
Iniciativa  -  
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Objetivo -                              Código: -  

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

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 
Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhad
a Liquidada Paga Processados Não 

Processados 

 0033 
 132000,0
0 135012,00 128.405,84 128.405,84 128.405,84 0,00 0,00 

                
Execução Física da Ação 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) Realizada 

0033 Servidor beneficiado unidade 73 73 45 
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: Atividade 

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 Proce
ssados Não Processados 

 0033  1920000,00  2170035,00 
2.163.432,9
7 2.159.659,09 2.159.659,09 0,00 3.773,88 

                
Execução Física da Ação 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) Realizada 

0033 Pessoa beneficiada unidade 429 429 387 
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 8.613,89 0,00 8.613,89    
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Identificação da Ação 

Código 
216H                                                                                                                    
Tipo: Atividade 

Descrição  Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos 
Iniciativa  - 
Objetivo -                                                                                                    Código: -  

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

Unidade Orçamentária  25208 - Superintendência de Seguros Privados - Susep 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 
Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processa
dos Não Processados 

 0001 60336,00 177706,00 109.979,87 109.979,87 109.979,87 0,00 0,00 
                
Execução Física da Ação 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) Realizada 

0001 Agente Público beneficiado unidade 0 5 5 
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 
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 Process
ados 

Não 
Processa
dos 

 0033  27282182,00 
 28826028,0
0 28.588.110,96 28.588.110,96 28.588.110,96 0,00 0,00 

                
Execução Física da Ação 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) Realizada 

0 - - - - - 
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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       

A dotação referente à esta ação é automaticamente descentralizada para órgãos da justiça, sendo esses 

os responsáveis pela execução 

 
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: 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 Process
ados 

Não 
Processa
dos 

 0033  19338930,00 19344123,00 18.497.310,54 18.492.117,54 18.492.117,54 0,00 5.193,00 
                
Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Meta 
Pre
vist
a 

Reprogramada 
(*) 

Realizad
a 

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: 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 Empenhad
a Liquidada Paga Processados Não 

Processados 

 0033 
 114144,0
0  114144,00 40.975,23 40.975,23 40.975,23 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 - - - 
 

 
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 
Execução Orçamentária e Financeira 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhad
a Liquidada Paga Processados Não 

Processados 
 0001  27398,00  70998,00 54.035,51 20.617,76 20.617,76 0,00 24.417,75 
                
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 337,15 0,00 337,15 - - - 
0       

 
 

Identificação da Ação 

Código 
0106 
Tipo: Operações Especiais 

Descrição Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS (MF) 
Iniciativa  - 
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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 Empenhad
a Liquidada Paga Processados Não 

Processados 

 0002 
 195624,0
0 221624,00 217.366,96 217.366,96 217.366,96 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 

0002 781,25 0,00 781,25 - - - 
0       

 

 
Identificação da Ação 

Código 
0536 
Tipo: Operações Especiais 

Descrição 
Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões 
Judiciais 

Iniciativa  - 
Objetivo -                                                                                       Código: -  

Programa 
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 
Código: 0909   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 Empenhad
a Liquidada Paga Processad

os 
Não 
Processados 

 0033  0,00 150625,00 150.625,00 150.625,00 150.625,00 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 0,00 0,00 0,00 - - - 
0       
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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:Atividade 

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 Processado
s 

Não 
Processados 

 0001 
 6190916,0
0  6190916,00 

2.729.232,9
4 2.729.232,94 2.729.232,94 0,00 0,00 

                
Execução Física da Ação 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) Realizada 

0001 Empréstimo efetuado unidade 11 11 8 
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 7.263,77 0,00 7.263,77    
0       



38 
 

3.3 FATORES INTERVENIENTES NO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 
Ao longo do exercício de 2016, foram identificados nas diversas unidades da SUSEP alguns fatores 

que de forma direta ou indireta prejudicaram o desempenho orçamentário: 

• A complexidade do regramento aplicado às contratações públicas, que em grande medida 

privilegia a prevenção do mau uso em detrimento da eficiência; 

• A incerteza quanto à disponibilidade de recursos em razão de cortes e contingenciamentos; 

• A carência de pessoal e de estrutura nas áreas de tecnologia da informação e administrativa; 

• As estimativas para solicitações de recursos da Massa, que consideram as projeções / 

execuções do ano anterior, o estágio do procedimento liquidatário de cada uma das Massas, 

em razão do risco de ausência de liquidez e severidade da sua ocorrência e as 

possíveis/prováveis novas liquidações a serem decretadas no decorrer do ano.  

• Com relação às metas de capacitação dos servidores: 

houve um corte na oferta de bolsas de língua estrangeira, passando de 65 para 16 bolsas 

somente; além disso, 3 cursos fechados (com previsão de um total de 56 participações), não 

foram executados por questões de agenda das unidades, problemas de calendário de 

instrutores ou modificações no planejamento; a mudança de regimento interno, também 

ocasionou uma profunda mudança na estrutura da SUSEP, que fez com que as unidades se 

voltassem menos para treinamentos e mais para a reorganização de sua estrutura e processos; 

e, por fim, a redução do quadro de DAS, o que diminuiu a participação de gestores nas ações 

do Programa Gerencial. 

• Com relação às metas de Educação Financeira: Desenvolvimento de portal de educação 

financeira no site da SUSEP – o pagamento foi adiado para 2017 em função de atraso na 

licitação; Atualização do guia/cartilha sobre seguros - foram realizadas entregas parciais 

em 2016. O contrato de editoração sofreu atraso no cronograma, postergando seu pagamento 

para 2017. Organização de congressos, eventos e conferências– o I Seminário Susep de 

Educação Financeira foi realizado integralmente com recursos oriundos do Termo de 

Ajustamento de Conduta com a Caixa Econômica Federal, desta forma não foi necessária a 

utilização da dotação orçamentária prevista em 2016. Além disso, a SUSEP necessitou 

realizar contratações não vinculadas ao orçamento de Educação Financeira. 
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• Com relação às metas relativas ao pagamento de pessoal e benefícios, a estimativa das metas 

físicas para o exercício de 2016 foi feita no início de 2015 com base em dados do exercício 

de 2014. De 2014 a 2016, houve a saída de aproximadamente 60 servidores por motivo de 

aposentadoria, exoneração, posse em outro cargo e óbito. Além disso, no que se refere à 

assistência médica, o ressarcimento do auxílio per capita só é feito após a devida comprovação 

de pagamento da mensalidade do plano de saúde, pelo servidor (em relação ao benefício). 

Além disso, foram pagos auxílio-moradia para 5 beneficiários ao longo do exercício 2016, no 

entanto, a execução orçamentária ficou aquém do previsto, porque o valor estimado à época 

levava em consideração que a despesa "ajuda de custo" também seria considerada na Ação 

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-moradia. Porém, posteriormente, o 

entendimento foi alterado, sendo que somente o "auxílio-moradia" foi considerado nesta 

Ação. 

• Com relação ao plano de missões para o exercício de 2016, a execução ficou aquém do 

esperado em virtude das missões que não ocorreram: por falta de iniciativa ou interesse da 

SUSEP, por falta de aprovação por restrições financeiras ou por questões políticas. 

 

3.4 EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. 

 

Quadro V: Descentralização – BCB 
173057 BCB 

 
Quadro VI - Descentralização – ESAF 

170115 ESAF 

 

Destaque Recebido Crédito 

Disponível 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas pagas 

4.209.233,94 0,00 4.209.233,94 4.209.233,94 4.209.233,94 

Destaque Recebido Crédito 

Disponível 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas pagas 

5.676,00 0,00 5.676,00 5.676,00 5.676,00 
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Quadro VII - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos 

três exercícios 

Unidade concedente ou contratante 
Nome:  

Modalidade 
Quantidade de instrumentos 
celebrados 

Montantes repassados no exercício (em R$ 
1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 
Termo de 
Execução 
Descentralizada 

3 1 3 21.321,55 6.081,22 84.294,02 

Totais 3 1 3 21.321,55 6.081,22 84.294,02 
Fonte: Siafi  
 

Quadro VIII - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas 
modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres. 

Unidade Concedente 
Nome: 

2016 Quantitativos e montante repassados 
Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 
Termo de Execução Descentralizada 

2016 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 2 
Montante 
Repassado 15.804,00 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 1 
Montante 
Repassado 5.517,55 

Exercício
s 
anteriores 

Contas NÃO 
Prestadas Quantidade 0 

 

 

3.4.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL PARA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. 

Não há equipe específica para analisar as contas. 

 

 

3.4.2 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

 
 

Quadro IX - Modalidade Contratação 
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Unidade Orçamentária: SUSEP  Código UO: 25208 UGO: 
Modalidade de 
Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 
2016 2015 2016 2015 

1.    Modalidade de 
Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 6.547.009,49  7.323.967,40  6.547.009,49 7.323.967,40 

a)    Convite         
b)    Tomada de Preços         
c)     Concorrência         
d)    Pregão 6.547.009,49   7.323.967,40 6.547.009,49   7.323.967,40 
e)     Concurso         
f)     Consulta         
g)    Regime 

Diferenciado de 
Contratações Públicas   

      

2.     Contratações Diretas 
(h+i) 1.257.179,99  1.337.226,91 1.257.179,99  1.337.226,91 

h)     Dispensa 205.157,97  229.402,65 205.157,97  229.402,65 
i)    Inexigibilidade 1.052.022,02  1.107.824,26 1.052.022,02  1.107.824,26 

3.     Regime de Execução 
Especial         

j)      Suprimento de 
Fundos   

      

4.     Pagamento de Pessoal 
(k+l) 181.976.805,81 179.072.041,33 181.976.805,81 179.072.041,33 
k)      Pagamento em Folha 
(*) 181.683.371,76 

178.729.376,91 
181.683.371,76 

178.729.376,91 

l)    Diárias 293.434,05 342.664,42 293.434,05 342.664,42 
5.     Outros (**) 8.009.531,03 7.834.938,62 8.009.531,03 7.834.938,62 
6.     Total (1+2+3+4+5) 197.790.526,32 195.568.173,86    195.568.173,86  

 

(*) Pagamento em folha, excluídos os benefícios. 

(**) Não se aplica: incluídos os valores referentes aos empréstimos às massas liquidandas (U0 

74201). 
 
Unidade Orçamentária: SUSEP  Código UO: 25208 UGO: 
DESPESAS CORRENTES 
Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
1. Despesas 
de Pessoal 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

11 
91.011.110,5
1 91.482.420,14  91.011.101,03  91.482.420,14  

9,48    91.011.101,03 91.482.420,14  

01 
55.809.217,2
1  52.501.587,10 55.809.217,21  55.501.382,19 

  204,91 
55.809.217,21  55.501.382,19 

13 
18.642.065,9
2  18.668.467,35 18.636.872,92 18.668.467,35 

5.193,00   
18.636.872,92 18.668.467,35 

Demais 
elementos do 
grupo 

16.474.166,0
3 16.286.875,73 16.226.180,60 16.077.107,23 

297.985,43 209.768,50 16.226.180,60 16.077.107,23 

2. Juros e 
Encargos da 
Dívida   
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3. Outras 
Despesas 
Correntes   

    

    

    

  

39 8.061.951,43  7.174.736,10 6.866.473,73 6.174.720,04  
1.195.477,7
0  

1.000.016,0
6  

6.866.473,73 6.174.720,04 

37 3.978.882,74  4.391.149,70 3.588.107,22 3.768.173,55 390.775,52 622.976,15 3.588.107,22 3.768.173,55 
46 2.154.284,17  1.805.553,87 2.154.284,17  1.805.553,87     2.154.284,17  1.805.553,87 
Demais 
elementos do 
grupo 4.055.333,96 4.176.420,15 3.752.794,84 4.008.551,29 

302.539,12 167.868,86 

3.752.794,84 4.008.551,29 
DESPESAS DE CAPITAL 
Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 
4. Investime
ntos 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

52 1.131.744,66  137.944,19 
927.04
8,46 98.094,21 

204.696,20 39.849,98 
927.048,46 98.094,21 

39 866.780,01  846.642,02 
296.20
1,14 561.522,62 

570.578,87 285.089,40 
296.201,14 561.522,62 

51 7.831,00  38.154,22 
7.831,
00 35.894,49 

  2.259,73 
7.831,00 35.894,49 

Demais 
elementos do 
grupo   19.750,31    19.750,31   

       
 
19.750,31   

5. Inversões 
Financeiras   

    
    

    
  

1º elemento 
de despesa         

        

2º elemento 
de despesa         

        

3º elemento 
de despesa         

        

Demais 
elementos do 
grupo         

        

6. Amortizaç
ão da Dívida   

    
    

    
  

1º elemento 
de despesa         

        

2º elemento 
de despesa         

        

3º elemento 
de despesa         

        

Demais 
elementos do 
grupo         

        

 
Unidade Orçamentária:RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SUSEP  Código UO: 74201 UGO: 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 
processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
Nome 1º elemento de 
despesa          

        

2º elemento de despesa                  
3º elemento de despesa                  
Demais elementos do 
grupo         

        

2. Juros e Encargos da 
Dívida   

    
    

    
  

1º elemento de despesa                  
2º elemento de despesa                  
3º elemento de despesa                  
Demais elementos do grupo                 
3. Outras Despesas 
Correntes   

    
    

    
  

1º elemento de despesa                  
2º elemento de despesa                  
3º elemento de despesa                  
Demais elementos do grupo                 
DESPESAS DE CAPITAL 
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Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 
Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2016 2015 2016 2015 2016 2015 201 2015 
1º elemento de despesa                  
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 
5. Inversões Financeiras                 
66 2.729.232,94  3.243.633,99  2.729.232,94  3.243.633,99      2.729.232,94  3.243.633,99  
6. Amortização da Dívida                 
1º elemento de despesa                 
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 

 

3.4.3. DESEMPENHO OPERACIONAL.  

No âmbito do PPA, no ciclo 2016-2019, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP participa 

do programa temático 2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do Sistema 

Financeiro Nacional e Melhoria do Ambiente de Negócios. Tal programa está estruturado em 

indicadores, objetivos, metas e iniciativas.  

 Entre os indicadores do Programa 2039, apenas um é de responsabilidade da SUSEP: 760 - Taxa de 

Participação dos Prêmios dos Mercados de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta 

e Capitalização. O resultado desse indicador, apurado para a referência 31/10/2016 foi 3,82; resultado 

abaixo do índice calculado em 31/12/2014 – 3,88.  

Destaca-se, no entanto, que a queda no índice não significa que os mercados supervisionados 

reduziram sua participação no PIB, tendo em vista que esta queda se deve a dois fatores: 1º - os 

mercados supervisionados, especialmente o segmento de produtos de acumulação de recursos 

(previdência e VGBL), apresentam forte sazonalidade, de modo que o índice do mês de dezembro 

deverá compensar a queda dos demais meses; 2º - o Banco Central modificou a série histórica do PIB, 

publicado em seu site, e os valores revistos ficaram maiores para os anos mais recentes.  

Desta forma, caso o índice apurado em 2014 fosse recalculado hoje, o percentual seria 3,57%. 

Ressalte-se ainda que, em nossas publicações, os prêmios cedidos em resseguro não são considerados 

para o cálculo da participação no PIB, uma vez que representam repasse de valores em função da 

transferência de riscos, e não receitas adicionais.  

 Foi aprovado o Plano de Regulação 2017, documento que orientará a atuação regulatória da SUSEP. 

Em 2015, foi realizada revisão do estoque regulatório, sendo revogadas 86 normas sem eficácia, das 

quais 26 eram resoluções, 42 circulares e 18 atos normativos internos. Embora a proposta tenha se 

iniciado no exercício de 2015, a publicação da norma revogadora para atos normativos se deu em 

janeiro/2016 (iniciativa 058P). A implementação da supervisão baseada em riscos foi definida como  
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um dos direcionadores estratégicos para o período de 2016-2020 (iniciativa 058Y). Foram realizadas 

ações de educação financeira que alcançaram 2.535 pessoas em 2016 (iniciativa 058Z) e, para 2017, 

pretende-se aumentar esse número em 5% (cinco por cento). A SUSEP também firmou acordos de 

cooperação com a SENACON/MJ e está negociando acordos com o Banco Central do Brasil, 

Conselho Federal de Contabilidade, Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil e Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (iniciativa 0591). A atuação nos fóruns e organismos internacionais foi 

ampliada, com a participação da SUSEP nos Comitês Técnico e de Implementação da Associação 

Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) e na Diretoria da Associação dos Supervisores da 

América Latina (ASSAL), da mesma forma que houve indicações de servidores para grupos de 

trabalho da IAIS (iniciativa 0593).  

Com relação ao desenvolvimento e gestão dos sistemas de informação (iniciativa 0590), foram 

realizadas as seguintes ações: implementação do ambiente de processo eletrônico, com o Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI); finalização do desenvolvimento de nova versão do Sistema de 

Arrecadação da SUSEP (SIAS); iniciação do desenvolvimento de nova versão do Registro Eletrônico 

de Produtos (REP); iniciação do desenvolvimento de sistema de administração de Recursos Humanos 

(SisRH); contratação e iniciação do desenvolvimento de Portal de Educação Financeira; iniciação e 

desenvolvimento de nova versão do Sistema de Penalidades (SisPen); além da realização de melhorias 

nos sistemas de recebimento de dados para o ramo Automóveis e em diversos sistemas internos, 

conforme demandas das unidades, perfazendo o total aproximado de 1250 pontos de função.  

Os seguintes fatores contribuíram para essas realizações: a existência de um planejamento de 

tecnologia da informação (PDTI), desdobrado em um plano operacional que permite o 

direcionamento das atividades; a existência de um contrato de fábrica de software, que amplia a 

capacidade de manutenção e desenvolvimento de sistemas; a atuação do Comitê de Tecnologia da 

Informação e Comunicações (CTIC) na priorização de demandas; a existência de orçamento 

suficiente para manutenções evolutivas, corretivas e novos desenvolvimentos; e a criação do Comitê 

de Dados de Supervisão (CDS) na SUSEP, que tem como uma das funções racionalizar o envio de 

dados à Autarquia, o que gera impacto direto na gestão dos sistemas informatizados que apoiam esse 

processo, além de ter função relevante no projeto de recebimento de dados de apólices e na pactuação 

do modelo de dados a ser utilizado. 

 No entanto, outros fatores dificultaram essas e outras realizações: a quantidade exígua de servidores 

para atuarem como interface junto às áreas demandantes e a complexidade dos controles envolvidos 

no processo de desenvolvimento com fábrica de software terceirizada. Para o próximo ano espera-se: 

concluir o desenvolvimento dos sistemas SisRH, REP, SisPen e Portal de Educação Financeira; 

manter o atendimento às manutenções evolutivas e corretivas no patamar de 1250 pontos de 
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função/ano; iniciar a fase de implantação do projeto de recebimento de dados de apólices do mercado 

supervisionado; realizar contratação para o desenvolvimento de novo portal institucional da SUSEP; 

e realizar a revisão do processo de software para, na medida do possível, imprimir maior velocidade 

ao desenvolvimento. 

No que se refere à implementação de laboratório de produtos (iniciativa 592), foi realizado um 

trabalho que culminou na elaboração de uma minuta de resolução que visa regular a transferência de 

riscos relacionados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) para sociedades 

seguradoras autorizadas a operar em seguro de pessoas. O produto objeto da minuta tem o objetivo 

de proteger os participantes dos fundos de pensão e o potencial de proporcionar crescimento 

substancial ao mercado de seguros por seu caráter inovador.  

No que se refere aos aspectos relacionados à implementação de uma central de estudos, foi realizado, 

como projeto pioneiro, um estudo de mercado minucioso com vistas à análise do ramo de seguro 

fiança locatícia.  

O estudo se baseou em diversos indicadores de risco de conduta, em que se pôde comparar o ramo 

objeto com diversos outros, analisando a concentração e a concorrência. Em sua versão final, constam 

9 propostas para desenvolvimento da concorrência do ramo e para redução do risco de conduta de 

mercado. A forma como foi estruturado o estudo permitiu que fosse replicado para os ramos de crédito 

à exportação e crédito interno. Neste último caso, o relatório se encontra em fase de elaboração. 

Ademais, será possível, ainda, sua replicação para o próprio ramo de fiança locatícia daqui a alguns 

anos para verificar a eficácia das medidas propostas para sanear as falhas de mercado encontradas.  

Neste mesmo escopo, objetivando a geração de informações que possam subsidiar as demais áreas de 

fiscalização e monitoramento de conduta, iniciou-se o contato com a SENACON tendo por objetivo 

a operacionalização do acordo de cooperação técnica assinado entre a SUSEP e aquele órgão. A partir 

de dados de reclamações fornecidos pela SENACON, juntamente com os dados de reclamações 

registrados em banco de dados mantido pela própria SUSEP, foi elaborado um relatório analisando 

as principais empresas reclamadas, os ramos que mais sofrem demandas deste tipo e os principais 

motivos que ensejam tais demandas.  

Ainda no tema relacionado às reclamações, foi estreitado o contato com a Comissão de Ouvidoria da 

CNSeg, com a realização de uma reunião na sede da SUSEP, em que foi verificada a necessidade de 

criação de um grupo técnico que discutirá a troca de dados entre as Ouvidorias de todas as sociedades 

supervisionadas e esta autarquia. Será criado um banco de dados único que congregará os dados de 

reclamações registrados pelas Ouvidorias (sendo certo que estes já contemplam reclamações de todos 

os canais de reclamações, inclusive os Procons e a SUSEP) e permitirá um salto de qualidade no 
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monitoramento realizado pela SUSEP no que tange à conduta de mercado, com a elaboração de 

relatórios com alta granularidade de informações.  

Outro trabalho de extrema relevância teve a primeira etapa concluída: a Matriz de Risco de Conduta 

de Mercado da SUSEP. A matriz de risco é um instrumento que permitirá à SUSEP sistematizar as 

ações de fiscalização com base em critérios previamente mapeados, levando em consideração a 

relevância, a materialidade, a criticidade e a vulnerabilidade das companhias supervisionadas. Foi 

realizado, ainda, um estudo contendo uma análise da carteira de automóveis a partir da constatação 

de que há empresas de locação de veículos ofertando seguro. Como resultado, foram apresentados 7 

pontos de discussão e delineados os próximos 4 passos a serem seguidos.  

Ademais, encontra-se estruturado juntamente à Fundação Getúlio Vargas (FGV) um convênio que 

visa à criação de um índice de preços de seguro de automóveis de passeio controlado por fatores de 

risco para os municípios do Rio de Janeiro e São Paulo. Diversas reuniões foram realizadas. A 

importância desse indicador pode ser sumarizada em duas vertentes.  

Primeiramente, é um produto inédito no Brasil e, portanto, a criação e divulgação do índice serão 

pioneiros. Em segundo lugar, o indicador permitirá maior transparência, diminuição da assimetria 

entre os agentes e, portanto, maior eficiência alocativa dos recursos do mercado de seguros brasileiro, 

que ainda não possui uma medida agregada compatível com seu tamanho e importância.  

Houve, ainda, apoio na elaboração de minuta de projeto de lei que propõe alteração na Lei 8.666/93 

para contemplar dispositivos relacionados ao seguro garantia de obras públicas. Por fim, foi elaborada 

uma minuta de circular para disciplinar o atendimento aos consumidores dos mercados 

supervisionados, o tratamento das denúncias recebidas pela Susep e a transformação dessas em 

processos administrativos sancionadores. A minuta proposta tem por finalidade reduzir as demandas 

provenientes de reclamações e denúncias, inclusive as provenientes do Ministério Público.  

Para o ano de 2017, temos por objetivo: 1. Conclusão do projeto da Matriz de Risco de Conduta da 

SUSEP; 2. Conclusão do estudo de mercado dos ramos de crédito à exportação e interno; 3. 

Implementação do banco de dados de reclamações, congregando os dados das ouvidorias. 

Necessitaremos para tal de alteração normativa e recursos de TI que permitam sua efetiva 

operacionalização; 4. Prosseguimento ao projeto de construção do índice de preços de seguro de 

automóveis, cujo prazo estimado de finalização é dez/18; 5. Manutenção do suporte técnico aos 

diversos processos de alteração regulatória que se encontram em andamento; e, 6. Realização de 

outros estudos técnicos relacionados à supervisão de conduta, cuja necessidade seja levantada no 

decorrer do exercício. 

De forma geral, com relação ao objetivo 1097, a principal dificuldade enfrentada se relaciona às 

alterações promovidas na estrutura organizacional da SUSEP por meio do Decreto nº 8.722, de 27 de 
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abril de 2016, uma vez que, em razão da profundidade das mudanças ocorridas, houve a necessidade 

de criação de novos procedimentos e ajustes em outros já existentes. Note-se que, ao mesmo tempo 

em que essas alterações dificultaram o desenvolvimento de algumas iniciativas, irão contribuir para 

o estabelecimento das condições necessárias à execução dessas mesmas inciativas a partir dos 

próximos exercícios. 

Nesse sentido, com relação à meta 049Z, previamente descrita, considerando que a profundidade das 

mudanças promovidas dificultaria a condução da auto-avaliação dos Princípios Básicos de Seguros 

(PBSs) da IAIS 9, 10 e 11, prevista para 2016, optou-se por auto avaliar os PBSs 5 e 12.  

No entanto, essa avaliação também não foi possível, sendo efetivamente concluída somente a 

avaliação do PBS nº 12, com a redução do conceito atribuído de "amplamente observado - LO" para 

"parcialmente observado - PO".  

No entanto, nos próximos anos serão desenvolvidas ações alinhadas aos objetivos estratégicos 

"Aperfeiçoar a regulação dos mercados supervisionados" e "Modernizar e aprimorar os processos de 

trabalho da SUSEP", que constam do Planejamento Estratégico 2016-2020. As ações relacionadas ao 

primeiro objetivo serão estabelecidas na agenda regulatória da SUSEP. As ações relacionadas ao 

segundo objetivo constarão do Plano Tático e Operacional. Além disso, a partir de 2018 será iniciado 

o mapeamento dos processos da SUSEP, que permitirá que os processos de trabalho sejam revistos 

de forma estruturada. 

 

3.4.4. GESTÃO DAS MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO  

Por oportuno, cabe destacar preliminarmente que o presente tópico apresenta vínculo com o 

ACÓRDÃO Nº 1215/2015 – TCU – Plenário, mais especificamente com a determinação constante 

do item 9.1 que atribui à Susep que, para o correto cumprimento da determinação contida no item 9.6 

do Acórdão 482/2012-TCU-Plenário, adote, 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. 

Aponte-se que, embora de maneira não totalmente automatizada/informatizada, a SUSEP vem 

logrando êxito em realizar a demanda de gerar a “apuração das receitas com arrecadação de multas 

conforme os conceitos de ‘multas exigíveis e definitivamente constituídas’ e de ‘multas aplicadas’, e 

em plena conformidade com a demanda atual do TCU para o presente Relatório. 
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Assim, consideramos que a determinação do TCU foi cumprida pela SUSEP neste relatório. Tal 

observação acima, em nosso entendimento, deve ser agregada às considerações da Auditoria Interna 

da SUSEP relativamente ao tópico “Tratamento de determinações e recomendações do TCU”, se 

assim se entender cabível. 

Finalmente, entendemos que o trecho abaixo deve estar presente no tópico denominado “Gestão das 

multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização”, como previamente indicado pela 

COGET/SEGER, além de outras considerações trazidas pela CORAF e demais áreas pertinentes. A 

planilha produzida para o Relatório de Gestão relativo ao ano-base 2016 foi preenchida a partir de 

informações extraídas do banco de dados da SUSEP pelo setor de Tecnologia da Informação da 

autarquia. Tais informações são exportadas em formado xls, de modo a poder receber tratamento e 

classificação nas categorias expostas pelo TCU. 

Conforme informado ao TCU no Relatório de Gestão do ano passado, está em andamento a 

reestruturação dos sistemas de informática usados pela SUSEP para acompanhamento da gestão das 

multas. Em final de 2015 foi implementado o novo Sistema de Arrecadação - SIAS. O novo Sistema 

de Penalidades - SISPEN tem previsão de entrega do software para abril próximo, com 

implementação ao longo do ano, findando a migração de dados até setembro/17. Esse novo SISPEN 

trará diretamente para o usuário, já classificadas, as informações que hoje são extraídas da base de 

dados pelo setor de TI, e classificadas por intervenção humana dos analistas do setor de julgamentos. 

Ainda sobre a dinâmica de extração dos dados, temos a ressaltar que, no relatório de gestão passado, 

informamos como tendo sido aplicadas em 2015 R$ 25.943.716,08, ao passo que nesse relatório, para 

o mesmo ano, consta a informação de aplicação de multas no valor de R$ 28.109.201,41. Isso se deve 

ao fato de decisões proferidas pelo Conselho Diretor da autarquia levarem um certo tempo até serem 

registradas nos sistemas. Isso porque, uma vez que o processo seja objeto de deliberação colegiada, 

surge a necessidade de elaboração do respectivo voto, sendo que, após a elaboração, os autos são 

encaminhados à CGJUL/DIORG para intimação e lançamento das informações no sistema 

competente (SISPEN).  

Quando os dados de 2015 foram consolidados quando da elaboração do relatório passado, alguns 

processos cujos julgamentos efetivamente ocorreram naquele ano de 2015 ainda não estavam 

registrados no sistema, ocasionando a diferença mencionada acima.  

Como o exemplo, citamos o processo 15414.002061/2011-88 que culminou com a aplicação de multa 

no valor de R$ 2.164.150,00 no ano de 2015, mas não constou da base de dados extraída em 

01/01/2016, para preparação do relatório de gestão. Tal processo, sozinho, responde por praticamente 

toda a diferença identificada, que totaliza R$2.165.485,33. O restante da diferença se deve a pequenos 
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erros de cadastramento, falhas humanas no cadastro inicial que acabaram sendo identificadas e 

corrigidas ao longo do ciclo de vida dos processos. 

Por outro lado, foram identificados alguns processos cujas propostas de julgamento se deram em final 

de 2015, com respectivo registro nos sistemas, mas cujos julgamentos se aperfeiçoaram apenas em 

2016. Tais processos, inicialmente equivocadamente informados como julgados em 2015, foram 

ajustados na planilha, para constar como multas aplicadas em 2016 (e não mais em 2015). 

Informamos que o novo SISPEN está sendo construído com uma série de críticas e modelos de lógica 

interna com o objetivo de minimizar tais falhas. O fator humano sempre estará presente, porém, o 

sistema será capaz de identificar lançamentos inconsistentes, que aparentam ser falhas, e alertará o 

usuário. 

Quanto aos valores das multas aplicadas, como já é de conhecimento desse Tribunal, 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 efetivamente.  

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; os efeitos da alteração são evidentes 

no ano de 2016. 

Neste ano, identificamos 54 multas aplicadas em relação a esse tipo de atuação irregular, totalizando 

cerca de R$157.505.000,00, aproximadamente 90% do valor total das multas aplicadas no ano. Não 

identificamos, até o momento, o pagamento de nenhuma delas. 

Superada a explanação sobre o “mercado marginal”, 2016 foi também um ano de novo paradigma 

para a aplicação de sanções ao mercado supervisionado. Após discussões jurídicas havidas na 

autarquia acerca da possibilidade de responsabilização de pessoas físicas, como, por exemplo, 

diretores de empresas supervisionadas, em função de irregularidades cometidas em tais empresas, em 

2016 iniciou-se, de forma bastante intensa, o julgamento de processos em tal situação. Assim, boa 

parte das multas aplicadas neste período se deu em face das pessoas físicas. 

Além disso, tais processos marcam também o início da aplicação em larga escala dos critérios de 

dosimetria da multa previstos na Res. CNSP nº 243/11. Até então, as multas tinham valores fixos 
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previstos na norma. Atualmente, os valores são variáveis, devendo, caso a caso, ser definido pela 

autoridade julgadora o exato montante da penalidade, o que propicia, inevitavelmente, grande 

questionamento por parte dos sancionados. 

Esses dois elementos somados (sanções aplicadas às pessoas físicas e com base em novos critérios 

de dosimetria) levaram a um significativo aumento na interposição de recursos em face das decisões 

de primeira instância.  

Conforme informado no relatório de gestão do ano passado, novamente apontamos que o CRSNSP 

aprimorou sua estrutura, passando a imprimir maior celeridade ao julgamento dos recursos que lhe 

são submetidos, reduzindo o prazo de apreciação dos mesmos. No último relatório (relativo ao 

exercício de 2015) ainda não constavam multas canceladas, pois, como estas se referem a recursos 

providos pelo Conselho e a “defasagem” de julgamento por este Conselho era significativa, apenas 

havia recursos providos relativos a julgamentos de anos anteriores ao período reportado.  

Já no atual relatório, em função do aprimoramento do Conselho de Recursos, estamos informando 15 

cancelamentos, ou seja, 15 multas aplicadas em 2015 cujo recurso teve integral provimento em 2016. 

Em relação aos descontos, informamos que, com a edição da Resolução CNSP nº 331/15, foi 

introduzido na autarquia o processo sancionador de rito sumário. A depender de condições elencadas 

na norma, o interessado pode recolher o valor base da multa com desconto de 25% ou 40% do seu 

valor, cessando aí a tramitação do processo, com evidentes ganhos de agilidade e eficiência. 

Dessa forma, os descontos concedidos somam não só aqueles referentes ao pagamento das multas 

aplicadas em primeira instância com renúncia ao direito de recorrer, que sempre foram informados a 

esse TCU, como também os descontos referentes à quitação das multas em processos de rito sumário.  

Não informamos multas na situação “não inscritas no CADIN” pois, atualmente, a rotina de 

processamento desses casos é célere e contínua, não havendo tempo de espera ou fila de 

processamento.  

Tão logo uma multa se torne definitiva, expirado o prazo regular para pagamento, os autos são 

imediatamente encaminhados ao setor competente para promover a inscrição no CADIN, com 

posterior encaminhamento à Procuradoria Federal junto à Susep para se iniciar o procedimento de 

cobrança judicial. 

Quanto à coluna de “multas com risco de prescrição executória”, com base no conceito constante na 

planilha, estas não foram constatadas. Isso porque, pelo conceito, tais 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 2015, o risco de prescrição executória deste universo só poderia existir a partir de 2018.  



51 
 

Além disso, é de se considerar que, na forma do conceito constante na tabela, tais casos, caso existam 

no futuro, poderão dizer respeito à atuação da Advocacia Geral da União - AGU, órgão responsável 

pelo ajuizamento da ação de execução dos créditos existentes na SUSEP. Assim, uma vez que a multa 

é encaminhada à Procuradoria Federal junto à SUSEP (AGU) para inscrição em dívida a 

tiva, cabe àquele órgão o respectivo ajuizamento da ação de execução. 

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. 

Por fim, quanto à aba que trata da arrecadação total, tivemos um aumento no valor da arrecadação de 

multas no ano seguinte à sua aplicação em razão do aumento de celeridade da tramitação dos recursos 

no CRSNSP. Os recursos com provimento negado, via de regra, são objeto de pagamento pelos 

punidos (principalmente quando estes são entes supervisionados) tão logo ocorra a intimação para 

tal. Tivemos 22 processos nessa situação, que culminaram em pagamentos totalizando mais de 

R$800mil.  

É necessário ressaltar, entretanto, que não se trata do total arrecadado pela SUSEP como multa 

pecuniária no respectivo ano, mas tão-somente o que foi arrecadado em 2015 e 2016 referente a 

multas aplicadas em 2015 e 2016. 

A se considerar o global das multas arrecadadas, independente do ano de sua aplicação, o valor é 

muito maior. Em 2014, conforme informado, a arrecadação total foi de cerca de R$ 6.500.000,00. Em 

2015, cerca de R$ 5.500.000,00. Em 2016, o CRSNSP remeteu à SUSEP um volume recorde de 

processos, que nos obrigou a trabalhar em regime de mutirão para efetivar a cobrança das multas 

cujos recursos foram não providos ou providos em parte. Tal situação levou a uma arrecadação total 

de multas neste ano no expressivo valor de cerca de R$ 24.400.000,00. 

Após a constituição definitiva do débito, somente uma pequena parcela do montante financeiro 

relativo a multas não quitadas corresponde a entidades ativas regularmente supervisionadas pela 

autarquia. A grande maioria diz respeito a entidades que atuam à margem da lei, totalizando mais de 

90% das multas exigíveis e definitivamente constituídas. 

O aumento de celeridade por parte do CRSNSP começa a se refletir no relatório, posto que, 

diferentemente do anterior, temos pela primeira vez processos cujos recursos foram julgados até o 

ano seguinte à aplicação da multa pela primeira instância, culminando tanto na existência de multas 

canceladas, como, por outro lado, no aumento da arrecadação total de multas aplicadas no ano anterior 

em função de recursos não providos. 
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3.4.5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO. 

A Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) é conduzida em cumprimento ao determinado pelo 

Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, e pela Portaria Susep nº 4.343, de 26 de dezembro de 

2011, e observa um ciclo de avaliação que começa em dezembro de um exercício e termina em 

novembro do exercício seguinte. Desta forma, o 5º Ciclo de Avaliação teve início em novembro de 

2015 e se encerrou em novembro de 2016. Assim, foram mensurados os resultados de desempenho 

institucional relativos ao 5º Ciclo da Avaliação de Desempenho Institucional (ADI), cujas metas e 

indicadores foram aprovados por meio da Portaria Susep nos 6.356, de 30 de setembro de 2015 (metas 

e indicadores globais), e da Portaria Susep nº 6.646, 14 de setembro de 2016 (metas e indicadores 

intermediários).  

Para o 5º Ciclo de Avaliação foram definidas as metas globais e intermediárias que constam dos 

quadros X e XI, respectivamente. Nos mesmos quadros, estão demonstrados também os resultados 

apurados de cada indicador.  

 

Quadro X – Resultados dos Indicadores Globais 

INDICADOR DIMENSÃO DO 
INDICADOR 

PESO 
(pk) META EXECUTADO Gk 

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

Eficácia  
(quanto maior melhor) 2 95% 98% 1 

Índice anual de fiscalizações  Execução 
(quanto maior melhor) 1,5 95% 107% 1 

 

Quadro XI – Resultados dos Indicadores Intermediários 

INDICADOR DIMENSÃO DO 
INDICADOR 

PESO 
(qk) META EXECUTADO Ik 

Índice de cumprimento das fiscalizações 
planejadas no ano pela CGFIP 

Execução 
(quanto maior melhor) 1,5 85% 118% 1,0 

Índice de fiscalizações concluídas conforme 
o planejado 

Eficácia 
(quanto maior melhor) 2 80% 100% 1,0 

Tempo médio de resposta às reclamações 
dos consumidores feitas pelo site da SUSEP 

Eficácia 
(quanto menor melhor) 2 2 1,5 1,0 

Índice de Processos Administrativos 
Sancionadores analisados 

Eficiência 
(quanto maior melhor) 1,5 19 27,7 1,0 

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

Eficácia 
(quanto maior melhor) 2 150 154 1,0 

Celeridade da análise de produtos que 
necessitam de aprovação prévia à 
comercialização 

Eficiência 
(quanto menor melhor) 1,5 45 16,5 1,0 

Índice de análise dos atos submetidos  Execução 
(quanto maior melhor) 1,5 90% 99,07% 1,0 
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INDICADOR DIMENSÃO DO 
INDICADOR 

PESO 
(qk) META EXECUTADO Ik 

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

Eficiência 
(quanto maior melhor) 1,5 90% 100% 1,0 

Índice de empresas com rating de solvência 
atualizado 

Execução 
(quanto maior melhor) 1,5 100% 100% 1,0 

Percentual de encaminhamentos às áreas 
técnicas, pelo GABIN, de ofícios do 
Ministério Público, em período menor ou 
igual a 2 dias úteis 

Eficácia 
(quanto maior melhor) 2 80% 85% 1,0 

Número médio de pessoas diretamente 
atingidas pelas ações de educação 
financeira 

Eficácia 
(quanto maior melhor) 2 2080 2535 1,0 

Tempo médio de instrução do processo de 
folha de pagamento 

Eficácia 
(quanto menor melhor) 2 6 4,62 1,0 

Percentual de chamados solucionados em 
até 72 horas úteis do acionamento 

Eficiência 
(quanto maior melhor) 1,5 80% 95,09% 1,0 

Índice de empenho da cota orçamentária Execução 
(quanto maior melhor) 1,5 80% 88,49% 1,0 

Índice de pontos de função executados  Eficiência 
(quanto maior melhor) 1,5 1420 1419,9 1,0 

 Percentual de chamados solucionados 
dentro do nível mínimo de serviço 

Eficiência 
(quanto maior melhor) 1,5 80% 81,54% 1,0 

Média dos percentuais mensais de 
documentos produzidos pela Procuradoria 
Federal junto à Susep cadastrados no 
Sistema de Controle de 
Documentos da PF-SUSEP (DOCS PF-
SUSEP) dentro do mês de emissão 

Eficácia 
(quanto maior melhor) 2 80% 81,50% 1,0 

Índice de execução das ações de auditoria 
interna ordinárias, previstas no Plano Anual 
de Atividades de Auditoria Interna - Paint 

Execução 
(quanto maior melhor) 1,5 86% 43% 0,5 

 

Os critérios e as fórmulas para apuração do resultado parcial da avaliação são os definidos no Anexo 

I da Portaria Susep nº 6.646, de 2016, reproduzidos a seguir:  

 
Onde:  

m = total de metas globais; 

pk = peso da meta global K, conforme tabela 1, 

Gk = resultado da meta global k; 

n = total de metas intermediárias; 

qk = peso da meta intermediária k, conforme tabela 1, 

Ik = resultado da meta intermediária k. 
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Tabela I – Pesos das dimensões do desempenho 

 
 

Assim, o resultado parcial da parcela correspondente às metas intermediárias no período de dezembro 

de 2015 a novembro de 2016 foi de 0,98. Já o resultado parcial da parcela relativa às metas globais 

foi de 1,00. Com isso, o resultado parcial (ADI) foi de 79,04. 

�DI = 32	�1,00�+ 48	�0,98�= 	79,04 

 

Ao resultado parcial (ADI) foi aplicado o ajuste previsto na tabela I. Assim, o resultado final da ADI 

até o mês de novembro de 2016 foi de 80, que corresponde à pontuação máxima possível.   

 

Tabela II – Apuração do resultado final da ADI 

 

Dimensão do Desempenho Peso Proporção
Efetividade 2,5

Eficácia 2,0
Eficiência 1,5
Execução 1,5

Excelência 1,5
Economicidade 1,0

TOTAL dos pesos 10,0 100%

60% Resultado

 40% Esforço



55 
 

4.GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

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. A governança da SUSEP é apoiada por diversos comitês interdepartamentais, 

destacando-se a Comissão Permanente de Normas (CPN), o Comitê de Tecnologia da Informação e 

Comunicações – (CTIC), Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (CSIC) e Comitê de 

Dados de Supervisão(CDS) e a Reunião Interna de Coordenação.  

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

multidisciplinar, tendo sido criada pela Deliberação SUSEP nº 168, de 29 de outubro de 2014. Uma 

de suas importantes atribuições é desenvolver metodologia para realizar teste de impacto regulatório 

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. Ao CSIC, criado pela deliberação 

SUSEP n˚ 147/2011 compete estabelecer padrões, procedimentos e demais aspectos necessários para 

assegurar a implementação da Política de Segurança da Informação e Comunicações. Ao CDS, criado 

pela Deliberação SUSEP 179/2016 compete: estabelecer a padronização de dados a serem enviados 

pelo mercado à SUSEP e propor a consolidação das estruturas de dados recebidos pela SUSEP, 

considerando a análise de impacto destas, tanto para as atividades da Susep quanto para o mercado 

supervisionado. 

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 as atividades técnicas e administrativas da SUSEP. Já a 

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

Federal. 

4.2 INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS.  

O Conselho Diretor é constituído pelo Superintendente, que o preside, e por quatro Diretores, 

indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre pessoas de reconhecida competência e ilibada 

reputação, nomeados pelo Presidente da República ou a quem couber, por delegação. Também 

integram o Colegiado, sem direito a voto, o chefe de gabinete, o Chefe da SEGER e o Procurador 

Chefe. Dentre as atribuições do Conselho Diretor da SUSEP, destacamos: 
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I - cumprir e fazer cumprir as suas deliberações e as do Conselho Nacional de Seguros Privados - 

CNSP;  

II - fixar diretrizes e planejar as atividades inerentes à Autarquia, com vistas à ordenação e 

supervisão dos mercados por ela supervisionados.;  

III - aprovar proposta orçamentária e demonstrações financeiras da SUSEP, submetendo-as aos 

órgãos competentes da Administração Pública Federal;  

IV - aprovar as normas gerais de administração de pessoal, em consonância com as diretrizes do 

Governo Federal;  

V - aprovar a celebração de contratos, convênios e ajustes de qualquer natureza, para execução de 

serviços de competência ou interesse da Autarquia, podendo estabelecer normas e delegar poderes;  

VI - aprovar Instruções, Deliberações, Circulares e Pareceres de Orientação, em matérias de 

competência da SUSEP;  

VII - decretar os regimes especiais de direção-fiscal, intervenção e liquidação extrajudicial, além de 

autorizar o liquidante a requerer a falência da supervisionada; 

VIII - decidir sobre planos de regularização de solvência das empresas e entidades supervisionadas;  

 IX - decidir sobre os Processos Administrativos Sancionadores cujos julgamentos, em primeira 

instância, sejam de sua alçada;  

X - apreciar e julgar recursos com pedidos de reconsideração relativos aos julgamentos, em primeira 

instância, que sejam de sua alçada;   

XI - confirmar as decisões proferidas pelo Coordenador-Geral de Julgamentos nas hipóteses 

previstas em regulamento. 

  

4.3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA               

A Auditoria Interna (Audit) está estruturalmente subordinada ao Superintendente da SUSEP, em 

conformidade com o disposto na Resolução CNSP nº 338, de 9 de maio de 20161, atual Regimento 

Interno da Autarquia, e sob orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. Reproduzimos 

a seguir a estrutura relatada: 

 

                                                
 
 
1 A Resolução CNSP nº 338/2016 pode ser localizada através do seguinte endereço eletrônico: 
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=37931. 
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Figura II - Estrutura da Auditoria Interna da SUSEP 

 

A edição da Deliberação Susep nº 185, de 22 de dezembro de 20162, que instituiu o Estatuto da 

Auditoria Interna da Susep, insere-se em um contexto de ações da Auditoria Interna com o objetivo 

de aperfeiçoar continuamente a sua atuação, contribuindo para o cumprimento da missão institucional 

da Autarquia. 

Destacamos, como base para a iniciativa que resultou na instituição do normativo: 

• As boas práticas preconizadas pelo Institute of Internal Auditors – IIA, dentre as 

quais se inclui a diretiva para que a unidade de auditoria interna tenha sua atuação 

respaldada por um estatuto aprovado pelo conselho superior da organização; 

• O Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 

Administração Pública, instituído pelo TCU, que definiu que o estabelecimento 

da função de Auditoria Interna “envolve definir o propósito, autoridade e 

responsabilidade da auditoria  interna  em  estatuto  que  estabeleça  a  sua  

posição  dentro  da organização,  autorize  acesso  aos recursos organizacionais  

necessários  ao desempenho  dos seus trabalhos e defina o escopo de suas 

atividades”; 

• As recomendações efetuadas pelo TCU a órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal no sentido da adoção de um estatuto (ou regulamento) que balize 

a atuação das unidades de auditoria interna, a exemplo dos Acórdãos 3.382, 3.384 

e 3.392/2013, todos do Plenário da Corte de Contas; 

                                                
 
 
2 A Deliberação Susep nº 185/2016 pode ser localizada através do seguinte endereço eletrônico: 
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=39646. 
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• O questionamento apresentado pela CGU à SUSEP, quando da avaliação da sua 

Proposta do Paint para o exercício de 2014, acerca da existência de uma política 

formal, no âmbito da Autarquia, prevista em normativo interno que tratasse da 

definição da missão, da autoridade e da responsabilidade da Auditoria Interna; da 

delimitação da atuação de seus trabalhos, evitando-se o desempenho de tarefas 

próprias da gestão; e do estabelecimento de normas a serem seguidas pelos 

auditores internos a fim de evitar conflitos de interesses e favorecer a 

imparcialidade e a objetividade dos trabalhos; 

 

Nesse contexto, ressaltamos os seguintes aspectos abordados pelo estatuto da Auditoria Interna da 

SUSEP: 

• Missão e do escopo dos trabalhos de auditoria; 

• Vinculação, autonomia e abrangência das atividades empreendidas pela Auditoria 

Interna; 

• Atribuições da Auditoria Interna, inclusive no que diz respeito ao relacionamento 

com os órgãos externos de controle, com a alta administração da Susep e com as 

chefias das unidades auditadas; 

• Autoridade da Auditoria Interna; 

• Vedações à Auditoria Interna, as quais buscam favorecer a sua imparcialidade e a 

objetividade, evitando que seus integrantes venham a praticar atos de gestão ou 

atividades típicas de gestores; 

• Formas de atuação da Auditoria Interna; 

• Padrões para atuação dos integrantes da Auditoria Interna; 

• Códigos de ética e de conduta aplicáveis. 

Considerando o exposto, avaliamos que a formalização do estatuto da Audit representa um impacto 

qualitativo positivo sobre as atividades da Auditoria Interna, contribuindo fortemente para o 

desenvolvimento institucional da unidade e da Autarquia como um todo.  

Dentre as competências da Auditoria Interna, estabelecidas no Regimento Interno, 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; 
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• Elaborar o Paint, bem como o Relatório Anual de Auditoria Interna - Raint; 

• Acompanhar as auditorias dos órgãos externos de controle realizadas na SUSEP. 

Em complemento, listamos a legislação e a normatização que disciplinam a atividade da Auditoria 

Interna da SUSEP: 

ü Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001: organiza e disciplina os sistemas de 

planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de 

contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal; 

ü Decreto no 3.591, de 6 de setembro de 2000: dispõe sobre o sistema de controle 

interno do Poder Executivo Federal e dá outras providências; 

ü Instrução Normativa SFC no 1, de 6 de abril de 2001: define diretrizes, princípios, 

conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do sistema de controle interno 

do Poder Executivo Federal; 

ü Instrução Normativa CGU no 1, de 13 de março de 2003: altera o manual do 

sistema de controle interno aprovado pela Instrução Normativa no 1, de 6 de abril 

de 2001, da Secretaria Federal de Controle Interno; 

ü Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015: Dispõe sobre o 

Plano Anual de Auditoria Interna (Paint), os trabalhos de auditoria realizados 

pelas unidades de auditoria interna e o Relatório Anual de Atividades da Auditoria 

Interna (Raint) e dá outras providências; e 

ü Decisões e normativos do TCU em processos de prestação de contas anuais.  

 

No desenvolvimento das atividades sob sua competência, a Auditoria Interna da SUSEP 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. 

Transcrevemos, a seguir, os dispositivos do Estatuto da Audit que visam a assegurar a independência 

e objetividade na execução de seus trabalhos: 

“Art. 4º A Audit está subordinada diretamente ao Superintendente da 

Susep, sendo vedada a delegação a outra autoridade. 

Art. 5º A autonomia para o desenvolvimento, execução e apresentação 

dos trabalhos de auditoria estende-se aos servidores da Audit, que 

devem reportar-se funcional e administrativamente ao Auditor-Chefe. 

(...) 
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Art. 9º A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor-

Chefe será submetida, pelo Superintendente, à aprovação do Conselho 

Diretor, e após, à aprovação da CGU. 

(...) 

Art. 11 Não obstante as competências previstas no Regimento Interno 

da SUSEP, o Auditor-Chefe, com o apoio do corpo funcional da Audit, 

deve: 

I - desenvolver proposta de Plano Anual de Atividades da Auditoria 

Interna - PAINT com base na metodologia de avaliação de risco 

desenvolvida pela Unidade, contemplando, inclusive, a visão do gestor; 

II - executar o PAINT como aprovado ou justificar sua eventual 

execução parcial em decorrência de circunstâncias ou trabalhos não 

previstos; 

(...) 

Art. 12 O Auditor-Chefe, com o apoio do corpo funcional da Audit, está 

autorizado a: 

I - ter acesso a todas as informações, registros, propriedades, 

servidores e terceiros ligados à Autarquia necessários à execução dos 

trabalhos para os quais esteja designado; 

II - alocar os recursos disponíveis para a Unidade, estabelecer 

frequências, selecionar tópicos, determinar escopo de trabalho e 

aplicar as técnicas julgadas necessárias para atingir os objetivos da 

auditoria; 

III - ter acesso aos membros da Diretoria Colegiada da SUSEP sempre 

que necessário para discutir assuntos relacionados à Auditoria 

Interna; 

IV - obter a necessária assistência dos servidores na unidade onde a 

auditoria é efetuada, bem como de outros serviços especializados 

dentro ou fora da SUSEP.” 

 

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

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

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

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

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.  

A etapa inicial do processo de avaliação do risco consiste na revisão do Cadastro de Objetos 

Auditáveis que subsidiou a elaboração da Matriz de Risco referente ao Paint anterior, por meio de 

uma reavaliação das atividades executadas nas diversas unidades da SUSEP. Dessa forma, para o 

mapeamento e identificação dos objetos auditáveis relacionados à atividade-fim, à atividade-meio e 

à tecnologia da informação, 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. 

Além disso, faz parte da elaboração do Cadastro a realização de consulta às unidades auditadas, no 

sentido de avaliar a pertinência do levantamento efetuado pela Audit. 

Em seguida, é avaliado o grau de risco de cada objeto auditável, por meio do preenchimento da “Ficha 

de Avaliação de Risco”, que 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; 
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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, são selecionados para compor o planejamento anual de 

auditoria os objetos auditáveis com “maior percentual de risco” em cada um dos segmentos 

estabelecidos (atividades-fim, atividades-meio e tecnologia da informação), levando-se em conta a 

capacidade operacional da Audit para a realização de ações de auditoria no exercício seguinte.  

No que se refere ao reporte das constatações, opiniões e conclusões, após o término das análises a 

Auditoria Interna emite um relatório preliminar de auditoria, o qual é disponibilizado à unidade 

auditada para avaliação dos apontamentos efetuados. Em caso de necessidade, é agendada reunião 

conjunta objetivando eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Após os devidos ajustes, o relatório final de auditoria é encaminhado ao gestor responsável, para 

ciência e providências, bem como para a diretoria a qual encontra-se subordinada a unidade auditada 

e para o Superintendente, na qualidade de autoridade máxima da SUSEP. 

Com relação à estruturação da Audit, salientamos que no exercício de 2016 ocorreu um processo de 

reformulação da estrutura organizacional da SUSEP, envolvendo a supressão de alguns cargos em 

comissão, bem como o rearranjo das competências e atribuições de diversas unidades. À época, 

segundo o então Superintendente da SUSEP, a reestruturação pretendia viabilizar a redução dos 

dispêndios estatais com servidores detentores de cargos de livre nomeação e exoneração, além de 

dotar a Autarquia, na medida do possível, de uma estrutura mais moderna. 

A reorganização, estabelecida por meio do Decreto nº 8.722, de 27 de abril de 2016, e da Resolução 

CNSP nº 338, de 9 de maio de 2016, incluiu a extinção das duas coordenações que integravam a 

estrutura da Auditoria Interna: a Coordenação de Planejamento e Atendimento aos Órgãos Externos 

de Controle – Copac e a Coordenação de Execução de Auditoria – Coaud; e a realocação, para outras 

unidades da Susep, dos cargos de Direção e Assessoramento Superior – DAS (código 101.3) que 

correspondiam às chefias das coordenações extintas. Dessa forma, atualmente, a Audit conta somente 

com o cargo DAS de Auditor-Chefe (código 101.4), sobre o qual recaem todas as atribuições 

constantes do Regimento Interno da Autarquia.  

Cumpre-nos ressaltar que o Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Acórdão nº 1325/2012 

– Plenário, proferido durante a existência das coordenações que integravam a estrutura da Audit, 

atualmente extintas, incluiu recomendação para que a SUSEP, idealmente, reforçasse a estrutura de 

sua Auditoria Interna, deixando de proceder ao seu enfraquecimento. Transcrevemos, a seguir, 

trechos do referido julgado: 
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“9.2. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, 

recomendar à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que: 

(...) 

9.2.6. deixe de proceder à redução – sendo ideal, na verdade, o 

incremento – da estrutura de cargos e do quantitativo de pessoal das 

áreas de tecnologia da informação e de auditoria interna da 

autarquia, tendo em vista a primordial necessidade da consecução das 

tarefas inerentes a esses setores para a reversão da grave condição em 

que se encontram os sistemas informatizados da SUSEP; 

(...)” (grifos nossos)  

Por oportuno, registramos que, no exercício de 2016, o TCU voltou a se pronunciar a respeito das 

necessidades de pessoal da Auditoria Interna da Susep, por meio do Acórdão nº 2609/2016 – Plenário, 

que incluiu recomendação relacionada ao assunto, conforme os fragmentos transcritos a seguir: 

“9.1. (...) recomendar à Superintendência de Seguros Privados, com 

fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 

(...) 

9.1.9. faça o adequado dimensionamento das necessidades de pessoal 

da Auditoria Interna, de modo a permitir que possa realizar suas 

atribuições institucionais; 

(...)” (grifo nosso) 

 

Previamente à concretização da medida, a Auditoria Interna alertou sobre os riscos envolvidos, 

relacionados à própria unidade, especialmente em função da concentração de autoridade no cargo de 

Auditor-Chefe. A título de exemplo dessa concentração, destacamos as competências para planejar, 

coordenar e supervisionar os trabalhos de auditorias ordinárias e especiais; e para o monitoramento 

do atendimento, pelos órgãos e unidades da SUSEP, das recomendações ou determinações oriundas 

dos Órgãos Externos de Controle e das recomendações formuladas pela própria Audit. 

Entendemos que a extinção das unidades em questão representa um impacto negativo sobre a 

qualidade e a eficiência do processo de auditoria; não corresponde às melhores práticas de auditoria 

interna, previstas no guia prático do IIA sobre o programa de avaliação de qualidade e melhoria das 

unidades de auditoria; e não se alinha ao processo de ampliação de exigências por parte do Governo 

Federal, por meio da atuação dos seus órgãos de controle externo (TCU) e controle interno 

(MTFC/CGU). 
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A esse respeito, a Auditoria Interna vem mantendo diálogo com a atual Administração da SUSEP, 

acerca do tema tratado neste tópico. Ressaltamos a importância dos aspectos aqui abordados como 

subsídios a uma eventual reavaliação da estrutura organizacional da Autarquia, no âmbito da gestão. 

Independentemente do exposto, registramos que a reestruturação da SUSEP gerou impacto adicional, 

no exercício de 2016, considerando os esforços desenvolvidos no sentido da adaptação dos processos 

de trabalho à nova estrutura organizacional. Em relação à Auditoria Interna, esse impacto foi 

percebido tanto de forma direta, em decorrência da adoção da mudança na própria unidade, quanto 

de forma indireta, ligada ao curso da transformação no âmbito das unidades auditadas ou monitoradas. 

Nesse contexto, destacamos o processo de redefinição e redistribuição de competências das unidades 

da SUSEP, inclusive as relacionadas ao estoque de recomendações em monitoramento, como fator 

que influenciou negativamente o andamento dos trabalhos da Audit. 

A escolha do titular da Auditoria Interna da SUSEP está vinculada aos procedimentos previstos na 

Portaria nº 915, de 29 de abril de 2014, emitida pela Controladoria-Geral da União. Dessa forma, o 

titular da Auditoria Interna deve ser indicado à CGU pelo Superintendente (dirigente máximo da 

SUSEP), após aprovação de sua indicação pelo Conselho Diretor da Autarquia. Cabe ressaltar que a 

Controladoria-Geral da União pode se manifestar contrariamente à indicação realizada, nos termos 

da referida Portaria. 

Em consonância com os termos da citada Portaria, o § 5º do artigo 5º do Decreto 3591/2000 estabelece 

que “A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna 

será submetida, pelo dirigente máximo da entidade, à aprovação do conselho de administração ou 

órgão equivalente, quando for o caso, e, após, à aprovação da Controladoria-Geral da 

União. (Redação dada pelo Decreto nº 4.304, de 2002)” 

Sobre esse tema, acrescentamos ainda que o Decreto nº 8.722/2016, que aprova a estrutura regimental 

da SUSEP, estabelece no §3º do artigo 3º do Anexo I que: “A nomeação e a exoneração do Auditor-

Chefe serão submetidas, pelo Superintendente da SUSEP, à aprovação da Controladoria-Geral da 

União.” 

No que se refere à ciência da alta administração em relação às recomendações efetuadas pela  Audit, 

conforme já mencionado, após o término dos trabalhos os Relatórios de Auditoria são encaminhados 

ao Superintendente, bem como às Diretorias e às Coordenações-Gerais envolvidas com os respectivos 

objetos auditados. A cada encaminhamento de relatório de auditoria, devidamente protocolado, 

solicita-se que as recomendações formuladas sejam plenamente atendidas, visando à melhoria dos 

controles existentes na Autarquia. 

Sobre a sistemática de comunicação dos riscos considerados elevados decorrentes da não 

implementação das recomendações, ressaltamos que, em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 
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17 da IN/CGU nº 24/2015, encontra-se em fase final de desenvolvimento modelo de relatório 

gerencial a ser apresentado periodicamente aos diretores e ao Conselho Diretor da SUSEP, 

contemplando o posicionamento atualizado sobre as recomendações da Audit que tenham 

permanecido pendentes de atendimento. 

Nesse contexto, munido de informações de cunho gerencial, o Auditor-Chefe iniciou em 2017  a 

realização de reuniões com os diretores e Superintendente, buscando apresentar não só o quantitativo 

de recomendações pendentes de atendimento no âmbito de cada diretoria, mas também aquelas 

consideradas mais relevantes ou que envolvam maior grau de risco em decorrência de sua não 

implementação. 

 

4.4.ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. 

A Resolução CNSP nº 338, de 09 de maio de 2016, aprovou o Regimento Interno da SUSEP e 

estabeleceu, em seu art. 19, as competências da Corregedoria-Geral da SUSEP, dentre as quais, 

aquelas afetas a órgão seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, nos termos do 

Decreto nº 5.480/2005. 

Para a apuração de responsabilidade relativa aos dirigentes e servidores da SUSEP, compete à 

COGER a instauração de investigação preliminar, sindicância patrimonial, sindicância investigativa 

ou punitiva e processo administrativo disciplinar. 

Após a vigência da Lei nº 12.846/2013, por delegação do dirigente máximo da SUSEP, a COGER 

recebeu a competência para a instauração do processo administrativo de responsabilização (PAR), 

com vistas a apuração de irregularidades cometidas por pessoas jurídicas.  

No exercício de 2016, foi instaurada no âmbito da SUSEP 01 (uma) sindicância investigativa, ainda 

em andamento, e concluído 01 (um) processo administrativo disciplinar, cujo julgamento acolheu o 

relatório da comissão processante pela aplicação de penalidade ao indiciado. 

Ainda, a apuração de denúncias e de eventuais ilícitos administrativos pela COGER deram ensejo à 

instauração de procedimentos administrativos preliminares, classificados em grau de sigilo em face 

da Resolução SUSEP nº 61/2012, que regulamenta o art. 25 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação).  

 

Medidas administrativas para apuração de responsabilidades por danos ao erário 

O art. 8 da Lei nº 8.443/1992 determina que, para os casos de dano ao Erário, seja instaurado pela 

autoridade administrativa competente o procedimento de Tomada de Contas Especial, com o objetivo 

de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.  
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Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da 

aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, 

da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática 

de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade 

administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar 

providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis e quantificação do dano. 

 

Não obstante, a responsabilidade administrativa do servidor que der causa ao dano ao Erário deve ser 

apurada por meio de procedimento disciplinar cuja competência para instauração, no âmbito da 

SUSEP, recai sobre a Corregedoria-Geral, conforme art. 19 do Regimento Interno (Resolução CNSP 

nº 335/2016). 

No exercício de 2016, não foi instaurado processo administrativo disciplinar ou sindicância tendo por 

objeto a apuração de responsabilidade por dano ao Erário. 

Elementos da responsabilização por falha ou Irregularidade. 

Na apuração de falha ou irregularidade cometida por dirigente ou servidor da SUSEP, a Corregedoria 

da SUSEP se fundamenta nos arts. 116 e 117 da Lei nº 8.112/1990, na Lei nº 8.429/1992, nas normas 

que regem a atuação da SUSEP em cumprimento a sua missão institucional e em outras normas cuja 

inobservância está sujeita a sanções. 

 

4.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS. 

A Susep ainda não está efetivamente realizando a avaliação de seus riscos, no entanto vem 

estabelecendo os fundamentos (através da regulamentação e projetos) objetivando estar alinhada 

com as instruções do MPOG e CGU, no sentido de realizar a gestão de seus riscos e desenvolver 

seus controles internos 

. Em 20/02/17 foi publicada a Deliberação 190/2017, definindo princípios, competências e diretrizes 

para o processo de gestão de risco na Susep, além de definir uma área (a Coordenação de Apoio a 

Gestão Estratégica-COGET), com as seguintes atribuições: propor   metodologias, 

processos, diretrizes e ações para o processo de gestão de risco, capazes de subsidiar a tomada de 

decisões em todos os níveis administrativos da SUSEP. Cria também um Comitê Institucional de 

Riscos. Quanto à deliberação 191/2017, aprova o guia de elaboração do Planejamento Tático 

Operacional (PLTO), que contempla entre outros itens a elaboração de um plano de gestão de riscos. 
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5. AREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 
5.1 GESTÃO DE PESSOAS 

5.1.1. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL 

Quadro XII - 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) 832 383 3 22 

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) 832 383 3 22 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 832 366 0 16 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 13 1 2 

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

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 4 2 4 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 15 4 7 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 832 398 7 29 

Fonte: Sistema de Cadastro de Funcionários - SCF e Siape 

 

Quadro XIII Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 131 251 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 131 251 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 117 249 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 13 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 1 2 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 5 10 
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4.   Total de Servidores (1+2+3) 136 261 

Fonte: Sistema de Cadastro de Funcionários - SCF 

Obs.: Foram incluídos na Área meio todos os servidores da Auditoria, da Diretoria de Administração, da 

Procuradoria Federal e os servidores lotados nos Escritórios Regionais que não estão ligados diretamente a 

uma Divisão de Fiscalização, isto é, que estão direcionados a tarefas administrativas. 

 

Quadro XIV - 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 96 94 76 99 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 96 94 76 99 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 96 71 66 83 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 5 1 2 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 3 4 7 

1.2.4.    Sem Vínculo 0 14 4 7 

1.2.5.    Aposentados 0 1 1 0 

2.   Funções Gratificadas 4 4 4 3 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 4 4 4 3 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  100 98 80 102 

Fonte: Sistema de Cadastro de Funcionários - SCF 
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Quadro XV – Despesas Variáveis 

 

 

 

 
  

  
 
 

Vencimentos e 
Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas 

de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total Tipologias/Exercícios Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

 

Membros de Poder e agentes políticos 
Exercícios 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 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 
2016 76.356.548,01 2.574.256,34 7.844.559,16 2.178.177,78 2.489.160,28 1.016.231,81 329.815,30 27.386,33 61.325,24 92.897.041,61
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

 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 2016 0 591.081,26 63.951,78 48.326,44 114.132,76 3.372,20 31.406,21 19.581,36 0,00 852.270,65
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
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Quadro XVI – Servidores Sem Vínculo com a Administração Pública (exceto temporários) 

 

 

 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 2016 
 

684.446,65 61.235,22 17.285,81 132.128,06 5.205,65 2.067,77 0 0 902.369,16 

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 
 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 2016 1.703.228,57 0,00 155.598,83 55.210,96 56.553,91 56.266,92 0,00 0,00 0,00 2.026.859,19 

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 
 

Servidores com contrato temporário 
Exercícios 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: 

Totais 2016 78.059.776,58 3.849.784,25 8.125.344,99 2.299.000,99 2.791.975,01 1.081.076,58 363.289,28 46.967,69 61.325,24 96.678.540,61
2015 78.065.359,64 3.240.607,73 6.773.169,31 2.387.629,09 2.287.037,88 1.154.514,09 429.029,99 10.914,56 18.231,50 94.366.493,79

* Em 2015, no campo "Vencimentos e Vantagens Fixas” foi considerado os valores recebidos pelos servidores sem vínculo, referentes ao Cargo em Comissão. Tais valores, em 2016, foram 
lançados no campo "Retribuições", considerando a orientação do TCU. 
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5.1.2 GESTÃO DE RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL 

A Autarquia não dispõe de controles internos com a finalidade de detectar possíveis riscos 

relacionados ao pessoal. No entanto, avaliamos que ainda há um quantitativo considerável de 

servidores que irá se aposentar nos próximos 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 avaliamos que se não houver recomposição de pessoal em curto espaço de tempo, o resultado de 

vários trabalhos poderá ficar bastante comprometido. 

 

 A Administração da SUSEP solicitou, nos últimos quatro anos, ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, autorização para realizar Concurso Público, mas até o momento não houve 

autorização. Internamente, a Administração vem 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. 

 

No final de 2016, a força de trabalho total da SUSEP era de 398 servidores. Entretanto, destes, 3 (três) 

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 e 14 (quatorze) estão cedidos a outros 

órgãos. Logo, a força de trabalho efetiva da Autarquia era de apenas 376 servidores. 

 

 Dos dois problemas mais relevantes identificados na área de pessoal da SUSEP no exercício de 2015, 

a recomposição da força de trabalho da unidade foi feita ao longo de 2016  com a alocação de 

servidores de outros setores. Contudo, ainda necessitaremos de um tempo para que os novos colegas 

possam aprender os trabalhos e contribuir de forma mais significativa, o que já vem ocorrendo de 

forma gradual. Acrescento que a falta de sistema informatizado de pessoal adequado às necessidades 

atuais do setor ainda permanece. 

 

 Quanto ao atual sistema de recursos humanos, foi desenvolvido pela área de informática, por volta 

de 1998/1999 e não atende mais às necessidades da unidade de pessoal, pois não foi atualizado 

tecnologicamente no decorrer dos anos. 
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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 Sisrh voltou a ser priorizado no âmbito do CTIC, uma empesa foi 

contratada para desenvolver o novo sistema e as reuniões foram retomadas, já estando em fase de 

desenvolvimento o módulo de “Cadastro”. 

5.1.3 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS  

A SUSEP possuía contrato com o Centro de Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro – CIEE 

desde 2011, com o objetivo de operacionalizar a seleção de 44 (quarenta e quatro) estudantes de 

cursos de nível superior para atuarem nos diversos setores da Autarquia. O referido contrato terminou 

em 1º de maio de 2016 e não foi realizado novo procedimento licitatório, até que fosse concluída a 

avaliação sobre a pertinência de nova contratação. Não era um contrato de custo elevado se 

comparado aos demais contratos de terceirização de mão-de-obra. Porém, a alta rotatividade de 

estudantes – basicamente em virtude do baixo valor da bolsa-auxílio – gerava bastante trabalho para 

o setor responsável pela fiscalização do contrato e como a força de trabalho da unidade era aquém da 

necessária para executar todas as tarefas inerentes ao setor, optou-se pela interrupção do serviço 

naquele momento. Acrescentamos que não dispomos de norma interna com regras de contratação de 

estagiários, sendo observadas as orientações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão. 

 

5.2.GESTAO DO PATRIMÔNIO E DA INFRAESTRUTURA. 

5.2.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

Quanto aos imóveis próprios, a SUSEP possui 9 (nove) imóveis próprios, sendo 3 (três) no RJ, 1 (um) 

no RS, 1 (um) no PR; 1 (um) na BA, 1 (um) no PA, 1 (um) em PE e 1 (um) no DF. 

Os endereços dos imóveis, o tempo em que se encontram com o órgão, bem a utilização/destinação 

atual de cada um destes imóveis são, respectivamente:  

Rua Buenos Aires, 256 – Centro – Rio de Janeiro/RJ / 30 de setembro de 1987 / prédio cedido ao 
IFRJ (Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) por 10 anos a contar de 
13 de novembro de 2015; 

• Rua Buenos Aires, 264 – Centro – Rio de Janeiro/RJ / 24 de setembro de 1998 / cessão do 2º 

e 3º pavimentos ao Ministério da Fazenda e contrato de locação com o Banco do Brasil do 1º 

pavimento; 
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• Avenida Franklin Roosevelt – 2º e 3º andares / 20 de março de 1998 / funcionamento do 

Arquivo Geral da autarquia; 

• Rua Coronel Genuíno, 421 – 11º andar – Centro Histórico – Porto Alegre/RS / 17 de abril de 

2009 / prédio ocupado pela Regional da autarquia; 

Rua Marechal Deodoro, 344 – conjuntos 81 e 82 do 8º pavimento – Centro – Curitiba/PR / 30 de 
dezembro de 1996 / imóvel em vias de cessão ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI; 

• Rua Miguel Calmon, 382 – Bairro do Comércio – Salvador/BA / 30 de dezembro de 1997 / 

imóvel cedido ao Ministério da Fazenda até 21 de fevereiro de 2019; 

• Vila Padre Eutíquio, 141 – conjuntos 601 e 602 do 6º andar – Comércio – Belém/PA / 16 de 

julho de 1997 / processo aberto para desfazimento de bens, conforme Lei nº 13.240/2015; 

• Avenida Dantas Barreto, 498 – 6º andar – Santo Antônio – Recife/ PE / 30 de dezembro de 

1996 / processo aberto para desfazimento de bens, conforme Lei nº 13.240/2015; 

• Setor Bancário Sul, Quadra 1 – Bl. K – 13º andar – Brasília/DF / 30 de dezembro de 1996 / 

prédio ocupado pela Regional da autarquia.  

Quanto aos imóveis alugados ou arrendados, a SUSEP não possui imóvel alugado, enquanto 

locatária. Cumpre informar que o imóvel de SP, para atender o funcional da Regional em SP no 

endereço da Rua Formosa, 367 – 26º andar – São Paulo/SP, é cedido gratuitamente pela União à 

SUSEP para desempenho de suas atividades institucionais. 
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Quadro XVII Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 
União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 
EXERCÍCIO 2016 

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 - Belem 1 1 
    UF: PR - Paraná 1 1 
7535 - Curitiba 1 1 
    UF: PE - Pernambuco 1 1 
2531 – Recife 1 1 
    UF: RJ – Rio de Janeiro 2 2 
6001 – Rio de Janeiro 1 1 
6001 – Rio de Janeiro 1 1 
    UF: RS – Rio Grande do Sul 1 1 
8801 – Porto Alegre 1 1 
    UF: SP – São Paulo 1 1 
7107 – São Paulo 1 1 
   

Subtotal Brasil 9 9 
    
EXTERIOR  0 0 
Subtotal Exterior 0 0 
Total (Brasil + Exterior) 9 9 

Fonte: SPIUnet 

 

5.2.3. IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL. 

Quadro XVIII – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel 
Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 
Conserva
ção 

Valor do Imóvel Despesa no exercício 

Valor 
Histórico 

Data da 
Avaliação 

Valor 
Reavaliado 

Com 
reforma
s 

Com 
manutençã
o 

173039 384900395.500
-1  21 3 194.400,00 23/11/200

1 193.522,16  - 

173039 970116747.500
-4 21 3 230.000,00 26/11/200

1 276.499,15  1.401,10 

173039 042700684.500
-0 21 4 44.000,00 23/11/200

1 28.391,29  - 

173039 753500283.500
-5 21 3 180.000,00 23/11/200

1 278.650,61  - 
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173039 253100512.500
-9 21 4 42.225,00 23/11/200

1 207.010,29  - 

173039 600101950.500
-1 21 3  23/11/200

1 
4.943.634,2
7 

 51.059,61 

173039 600101952.500
-2 21 3 2.424.000,00 23/11/200

1 
5.087.461,3
4 

 - 

173039 880100624.500
-8 21 3 308.500,00 23/05/200

7 327.846,32 76.968,7
5 584.021,25 

173039 600102498.500
-8  3 2  20/07/201

2 876.641,87  18.286,75 

173039 600102499500-
3 3 4  20/07/201

2 
1.056.391,1
4 

 18.286,75 

173035 710700537.500
-4 3 3  29/10/201

2 
1.927.891,2
1 

 11.092,49 

Total 76.968,7
5 684.147,95  

Fonte: SPIUnet 
 

 

5.2.4 CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO NA RESPONSABILIDADE DA UJ 

Quadro XIX – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ 

Caracterização 
do imóvel 
Objeto de 
Cessão 

RIP 3849.00395.500-1 

Endereço 
Rua Miguel Calmon, 382 -9º andar.  
Comércio – Salvador - BA 

Identificação 
do Cessionário 

CNPJ 00.394.460/0006-56 
Nome ou Razão 
Social 

SAMF / BA 

Atividade ou Ramo 
de Atuação 

Administração pública 

Caracterização 
da Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Cessão direta com órgão público de mesma esfera 
ministerial  

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Incumbência de funções institucionais e atividades 
finalísticas do Cessionário 

Prazo da Cessão 01/06/2014 a 31/05/2019 

Caracterização do 
espaço cedido 

Rua Miguel Calmon nº 382 – 9º andar – Ed. das 
Seguradoras, bairro Comércio, tendo o pavimento área 
privativa de 336,52 m2; área de uso comum de 64,767 m2, 
totalizando uma área construída de 401,287 m2. 

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Cessão não onerosa 

Tratamento Contábil 
dos Valores ou 
Benefícios 

N.A. 

Forma de utilização 
dos Recursos 
Recebidos  

N.A. 
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Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados 
ao Imóvel 

Custos de responsabilidade integral do Cessionário 

Caracterização 
do imóvel 
Objeto de 
Cessão 

RIP 6001.0195.500-2 

Endereço 
Rua Buenos Aires, 264 – 2º e 3º pavimentos. 
Centro – Rio de Janeiro - RJ  

Identificação 
do Cessionário 

CNPJ 00.394.460/00011-13 
Nome ou Razão 
Social 

SAMF / RJ 

Atividade ou Ramo 
de Atuação 

Administração pública 

Caracterização 
da Cessão 

Forma de Seleção do 
Cessionário 

Cessão direta com órgão público de mesma esfera 
ministerial 

Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Incumbência de funções institucionais e atividades 
finalísticas do Cessionário 

Prazo da Cessão 10 anos – contados a partir de 08.09.2010 

Caracterização do 
espaço cedido 

Espaço cedido: 2º e 3º pavimentos. Prédio situado na Rua 
Buenos Aires nº 264. O imóvel é composto de 4 pavimentos 
e subsolo. O terreno mede 28,70m de frente pela Rua 
Buenos Aires; 24,22m nos fundos; 38,23 m à direita e 36,95 
m à esquerda; confronta do lado direito com o prédio nº 
256, de propriedade da SUSEP, do lado esquerdo com o 
prédio nº 268 e nos fundos com os prédios nºs 167 parte, 
169, 171, 173, 175, 177 e 179/181 da Rua Senhor dos Passos.  

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Cessão não onerosa 

Tratamento Contábil 
dos Valores ou 
Benefícios 

N.A. 

Forma de utilização 
dos Recursos 
Recebidos  

N.A. 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados 
ao Imóvel 

Custos de responsabilidade integral do Cessionário, com 
exceção das taxas que são partilhadas com base na área 
ocupada. 

 

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 
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Finalidade do Uso do 
Espaço Cedido 

Instalações de agência bancária 

Prazo da Cessão 60 (sessenta) meses - contados a partir de 1º de janeiro de 
2015 

Caracterização do 
espaço cedido 

Espaço locado: Subsolo e pavimento térreo. Prédio situado 
na Rua Buenos Aires nº 264. O imóvel é composto de 4 
pavimentos e subsolo. O terreno mede 28,70m de frente pela 
Rua Buenos Aires; 24,22m nos fundos; 38,23 m à direita e 
36,95 m à esquerda; confronta do lado direito com o prédio 
nº 256, de propriedade da SUSEP, do lado esquerdo com o 
prédio nº 268 e nos fundos com os prédios nºs 167 parte, 
169, 171, 173, 175, 177 e 179/181 da Rua Senhor dos Passos.  

Valores e Benefícios 
Recebidos pela UJ 
Cedente 

Cessão onerosa - contrato de locação. Valor mensal do 
aluguel R$55.129,44 

Tratamento Contábil 
dos Valores ou 
Benefícios 

Centro de Custos = 28802-0 / ALUGUÉIS 

Forma de utilização 
dos Recursos 
Recebidos  

Recursos recebidos por GRU – documento de arrecadação 
da União 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados 
ao Imóvel 

Custos de responsabilidade integral do Locatário, com 
exceção das taxas que são partilhadas com base na área 
ocupada. 

 

Caracterização 
do imóvel 
Objeto de 
Cessão 

RIP 6001.0195.500-1 

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 locado: 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.  
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Forma de utilização 
dos Recursos 
Recebidos  

N.A. 

Forma de Rateio dos 
Gastos Relacionados 
ao Imóvel 

Custos de responsabilidade do Cessionário 

 

Descrição dos Campos  

Caracterização do Imóvel Objeto da Cessão 

RIP: É o código de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP do imóvel gerado de acordo com lei de 

formação estabelecida pela SPU. 

Endereço: Endereço de localização do imóvel que foi objeto da cessão total ou parcial. 

Identificação do Cessionário 

CNPJ: Código de identificação junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do 

Brasil caso a unidade contratante seja da Administração Indireta. 

Nome ou Razão Social: Denominação dada ao cessionário no instrumento de cessão.  

Atividade ou Ramo de Atuação: Nome da principal atividade ou ramo de atuação do cessionário.  

Caracterização da Cessão 

Forma de Seleção do Cessionário: Descrever a forma que a UJ utilizou para a escolha do cessionário 

do espaço (por exemplo, contratação direta, licitação etc.). 

Finalidade do Uso do Espaço Cedido: Descrever a finalidade do uso do espaço cedido.  

Prazo da Cessão: Prazo, definido no instrumento de seleção e formalização, do uso do espaço cedido.  

Caracterização do Espaço Cedido: Informações sobre o espaço cedido (localização no imóvel, 

andar, sala, etc., tamanho da área). 

Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente: Forma de compensação à UJ pela cessão do 

espaço negociado.  

Tratamento Contábil dos Valores e Benefícios Recebidos: identificação das rubricas contábeis 

onde são contabilizados os valores e benefícios para a UJ pela cessão do espaço. Neste campo, 

informar também a UG do SIAFI, se for o caso, onde são contabilizados os atos e fatos relacionados. 

Forma de Utilização dos Recursos Recebidos: Descrição sucinta de onde e como foram utilizados 

pela UJ os recursos decorrentes da cessão do espaço.  

Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel: Descrever, de forma sucinta, como ocorre 

o rateio dos gastos com o espaço cedido (água, energia, conservação e manutenção, limpeza etc.). 
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5.2.5 IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ. 

Não aplicável. 

 

5.2.6.ANÁLISE CRÍTICA 

Os imóveis sob a responsabilidade da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em sua 

maioria, dispõem do competente Registro Cartorial e encontram-se de acordo com as determinações 

legais pertinentes, respeitando o ordenamento urbano da municipalidade local. Carecem, única e 

exclusivamente, de procedimento que vise à adequação de seus reais valores de mercado. A 

Superintendência de Seguros Privados – Susep vem buscando um melhor aproveitamento de seu 

patrimônio imobiliário, cedendo áreas ociosas ou pouco aproveitadas para outros órgãos como, por 

exemplo, a Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda – 2 andares do prédio 

situado na Rua Buenos Aires, 264, Centro – Rio de janeiro/RJ ou a cessão em fase de conclusão do 

imóvel em Curitiba ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Registramos também que 

não existem bens imóveis que estejam fora do patrimônio da União em decorrência de algum 

impedimento para a sua regularização.   
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5.3  GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

5.3.1. PLANO DIRETOR DE TI (PDTI) 

O ano de 2016 foi o segundo e último ano do PDTI para o biênio 2015-2016. O documento sofreu 

alterações ao longo do ano e teve sua última versão em abril/2016. O alinhamento à estratégia da 

autarquia, especificamente em relação aos objetivos estratégicos “aprimorar os processos de trabalho, 

seu gerenciamento e controle” e “prover ferramentas de tecnologia visando à melhoria do 

desempenho institucional”, foram observados no PDTI e materializados em diversas ações, 

especialmente nas iniciativas “implementar o processo eletrônico de documentos na SUSEP” e 

“manter a SUSEP com parque de TI moderno e atualizado”.  

 
Execução do PDTI 
O mapa abaixo lista as metas estabelecidas no PDTI 2015-2016, bem como os seus indicadores, 

valores esperados e prazos de cumprimento. Foram descritos os resultados obtidos até o fim de 2016. 

Meta Ações 
Vinculadas 

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

A1, A2, A3, 
A4, A5 e A6 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A1 Apresentar estudo técnico com vistas a fundamentar 
o pleito de ampliação de pessoal de TI e 
reestruturação organizacional da Coordenação-Geral 
de TI 

Jun/2015 100% 

A2 Avaliar estudo apresentado e implantar as mudanças 
necessárias 

Jun/2016 0% 

A3 Participar de treinamento em gerenciamento de 
banco de dados 

Out/2015 100% 

A4 Participar de treinamento em segurança da 
informação em TI 

Nov/2015 100% 

A5 Participar treinamentos conforme Plano Anual de 
Capacitação 2015 e 2016 

Dez/2016 80% 

A6 Incentivar a certificação dos servidores (Análise de 
Pontos de Função, COBIT e outras) 

Dez/2016 100% 

(A1) Foi elaborado e apresentado em março/2016, em linha com a apresentação de pleito de 

realização de concurso por parte da SUSEP, estudo técnico composto de identificação de processos 

executados pela unidade de TI, estimativa de esforço em horas por processo, avaliação da força de 

trabalho atual, prognóstico para 2017 e necessidade de ampliação do quadro. 

(A2) Ação dependia de possibilidade de movimentação interna de cargos e pessoas ou ampliação da 

estrutura e realização de concursos. Não foi realizada. 

(A3) e (A4) Foram realizados treinamentos nos temas, conforme Plano Anual de Capacitação. 
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(A5) Dos 5 temas previstos, divididos em 8 tópicos, 4 temas e 5 tópicos foram realizados. Os não 

atendidos se devem à falta de ofertas dos temas pelo mercado em datas possíveis. 

(A6) No biênio uma servidora obteve a certificação CFPS do IFPUG, um servidor obteve a 

certificação CobIT 5 Foundation da ISACA e um servidor obteve a certificação ITIL Foundation. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

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

A7, A8, A9 e 
A10 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A7 Propor novo leiaute e/ou projeto de expansão para a 
COSIS 

Abr/2015 100% 

A8 Propor novo leiaute e/ou projeto de expansão para a 
COSUP (sala de estoque) 

Abr/2015 100% 

A9 Implantar solução de biometria para acesso ao 
depósito da COSUP 

Mar/2015 100% 

A10 Implantar novo leiaute e/ou projeto de expansão para 
a CGETI 

Out/2015 100% 

Todas as ações foram realizadas e o novo leiaute da unidade de TI encontra-se finalizado. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Prover soluções de software para atender as necessidades da SUSEP. A11, A12, 
A13, A14, 
A16, A17, 
A18, A19, 
A20, A77, 
A80 e A81 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A11 Desenvolver projeto de implantação de solução para 
Processos e Expedientes em meio eletrônico 

Dez/2015 100% 

A12 Identificar responsáveis sobre os processos de 
empréstimos às massas 

Jun/2015 0% 

A13 Mapear os processos de arrecadação de taxa Dez/2015 100% 
A14 Mapear os processos de empréstimo às massas Dez/2015 0% 
A16 Definir e mapear os processos de negócio 

relacionados ao REP 
Jun/2015 0% 

A17 Analisar a viabilidade e desenvolver projeto de nova 
versão do REP – Registro Eletrônico de Produtos 

Dez/2016 50% 

A18 Avaliar sob o aspecto técnico solução de 
administração de recursos humanos existente em 
outros órgãos 

Abr/2015 100% 
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A19 Prover solução de administração de recursos 
humanos 

Dez/2016 42% 

A20 Apoiar a contratação de software demandados pelas 
unidades da SUSEP 

Dez/2016 100% 

A77  Desenvolver sítio de educação financeira Mar/2016 50% 
A80  Realizar melhorias no SISPEN  com vistas a atender 

ao TCU 
Dez/2016 100% 

A81 Desenvolver Sistema de Penalidades Dez/2016 38% 
(A11) Foi implantado o SEI em ambientes de homologação e produção, realizadas alterações em 22 

sistemas internos para convívio com processos em papel e eletrônicos, contratado serviço de emissão 

de certificados digitais, adquirida e implantada solução de reconhecimento de caracteres. 

(A12 e A14) Não se concluiu sobre responsabilidades e os processos de negócio envolvidos na 

concessão e amortização de empréstimos às massas em liquidação extrajudicial, motivo pelo qual 

somente foi desenvolvida solução informatizada para arrecadação de taxas de fiscalização. 

(A13) O processo foi definido, tendo como responsável a unidade CGEAF/CORAF, foi desenvolvida 

nova versão do SIAS, integrado com SAPIEMS e SISPEN. 

(A16) Em razão de já haver processos implementados na versão anterior do REP, optou-se pelo início 

imediato do desenvolvimento da nova versão sem passar pela modelagem de processos. 

(A17) Projeto de desenvolvimento do sistema encontra-se em andamento, concluídas as fases de 

análise e projeto da iteração 1, estágio atual é o de codificação da iteração 1 e análise da iteração 2. 

Previsão de conclusão em 06/03/2017. 

(A18) Foram analisadas pela área demandante soluções de mercado ou implantadas em outros órgãos, 

tendo havido avaliação mais detalhada de sistema fornecido pela UFRN nas suas funcionalidades, 

tecnologia empregada e modalidade de aquisição e suporte. Optou-se pelo desenvolvimento interno, 

dividido em 5 módulos: Cadastro, Avaliação de Desempenho, Capacitação, Banco de Talentos e 

Administração e Segurança. 

(A19) Projeto de desenvolvimento do sistema encontra-se em andamento. É composto pelos módulos 

de administração, cadastro, avaliação, capacitação e banco de talentos. Concluído o módulo de 

avaliação. Concluídas as fases de análise e projeto da iteração 1 do módulo de cadastro, estágio atual 

é o de codificação da iteração 1 e análise da iteração 2. Previsão de conclusão do módulo de cadastro 

em 04/04/2017. 

 

(A20) Foram adquiridos: solução de gerenciamento de estações de trabalho (demandante CGETI), 

solução de reconhecimento óptico de caracteres – OCR (demandante CGEAF), licenças de acesso a 

ferramenta de pesquisa de preços (demandante CGEAF). Encontram-se em andamento processos de 

aquisição de solução de gerenciamento de portfólio de projetos (demandante CGETI) e licenças de 

software Qlik View (demandante CGMOP). 
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(A77) Foi contratada empresa para o desenvolvimento do portal. Projeto aguardando realização da 

reunião inicial. 

 

(A80) Foram realizadas melhorias no SISPEN, que apoia o processo de aplicação de penalidades, e 

no SIAS, que concentra as dívidas e as respectivas GRU oriundas das linhas de arrecadação da Susep 

(penalidades, taxas de fiscalização e amortização de empréstimos às massas). Foi ampliada a 

integração, dentre outros itens, com a criação em tempo real e a consulta das GRU de multa sendo 

feitas através de web services. As supervisionadas também passaram a poder extrair as suas GRU do 

sítio da SUSEP. Foi criado o conceito de protocolo da dívida (identificador único) no SIAS. O 

SISPEN foi adequado ao SEI e à aplicação e julgamento de penalidades segundo o Rito Sumário, 

recentemente regulamentado. Foram realizadas melhorias na geração automática de consultas e 

relatórios (ex.: processos julgados em primeira instância por mês ou por diferente período). 

 

(A81) Projeto de desenvolvimento do sistema encontra-se em andamento, concluída a fase de análise 

da iteração 1, estágio atual é o de projeto de solução para iteração 1. Previsão de conclusão em 

14/03/2017. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Prover informações à área de negócio sobre o envio das cargas pelos 
supervisionados. 

A21, A22 e 
A23 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A21 Mapear processos de recepção de dados Jun/2015 100% 
A22 Realizar manutenções em sistemas relacionados à 

recepção de dados de modo a facilitar o processo 
Jun/2016 50% 

A23 Prover solução tecnológica para gestão das cargas 
previstas na Circular 360/2008 e normativos vigentes 

Dez/2016  

 

(A21) A ação resultou na identificação e mapeamento de dois processos: recepção de dados do ramo 

Automóveis e recepção de dados dos demais ramos. Nesse ínterim, por demanda da unidade de TI, a 

Circular Susep nº 360/08 foi substituída pela Circular SUSEP nº 522/15, que criou o Manual de 

Orientação para Envio de Dados, substituindo anexo da norma anterior e facilitando eventuais 

alterações em tais orientações e nos respectivos sistemas. 
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(A22) Após avaliação de criticidade e número de problemas identificados foram planejadas melhorias 

os SCD dos ramos Automóveis e Garantia. Alterações do primeiro em andamento, e do segundo 

aguardando disponibilidade da equipe. 

 

(A23) Foram elaboradas planilhas de acompanhamento com status das cargas (inadimplentes, atrasos 

justificados e injustificados), as quais são enviadas periodicamente às áreas responsáveis. Este 

procedimento está sendo aprimorado para que seja automatizado. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Atualizar o serviço de diretório para a versão 2012 ou superior A27 e A28 
 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A27 Analisar possibilidade de execução da atualização 
pela equipe ou contratação de serviço 

Mar/2015 100% 

A28 Planejar contratação (conforme ação anterior) ou 
executar atualização do serviço de diretório 

Dez/2015 50% 

 

(A27) Após tratativas com empresas parceiras do fabricante do serviço de diretório e com a empresa 

contratada pela SUSEP para hospedagem de dados, foram identificados riscos inaceitáveis e não 

mitigáveis caso a estratégia de realizar a atualização com equipe própria fosse adotada. Em razão da 

criticidade do serviço de diretório, optou-se pela contratação de empresa especializada. 

 

(A28) Contratada empresa especializada. Projeto em fase de elaboração do plano de trabalho. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Disponibilizar infraestrutura para realização de videoconferência A29 e A30 
 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A29 Implantar solução de videoconferência adquirida em 
contratação conjunta da SLTI 

Jun/2016 0% 

A30 Planejar contratação de videoconferência Dez/2016 0% 
 

(A29) Até a data prevista para conclusão da ação, a contratação conjunta de videoconferência 

conduzida pelo Ministério do Planejamento através do Pregão Eletrônico nº 03/2015 - Central de 

Compras e Contratações não chegou a resultado, não permitindo assim a adesão à resultante ARP. 
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(A30) Diante de impactos trazidos por fatos não previstos, como a mudança do regimento interno da 

SUSEP, e da concorrência com as demais ações demandadas da unidade, não houve tempo hábil para 

planejamento dessa contratação. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Aumentar a capacidade de armazenar dados em servidor de arquivos e bancos de 
dados 

A32 e A33 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A32 Adquirir discos adicionais para equipamento de 
armazenamento de dados da sede 

Out/2015 100% 

A33 Prever em contrato de datacenter a possibilidade de 
aumento ou diminuição de volume de dados 

Mar/2015 100% 

 

(A32) Mudanças de organização dos dados e a verificação de grande duplicidade de dados, bem como 

arquivos desnecessários, armazenados no servidor de arquivos, entendeu-se pela desnecessidade de 

adquirir mais espaço em disco para o equipamento de armazenamento de dados da sede. 

 

(A33) Os serviços contratados previram o pagamento por utilização. Entre abril/2015 e agosto/2016 

o volume de dados armazenado no datacenter foi de 7,45 TB para 13,31 TB (+ 78,6%). 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

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

A43 e A44 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A43 Alteração do Anexo da Circular 360 para a forma de 
manual 

Mar/2015 100% 

A44 Definir procedimentos para futuras alterações no 
manual 

Jul/2015 100% 

 

(A43) Ação realizada com a publicação da Circular SUSEP nº 522/2015. 

 

(A44) Ação realizada com a criação do Comitê de Dados de Supervisão, que tem a atribuição de 

decidir sobre os envios de dados à SUSEP. 

 



 

86 
 

Meta Ações 
Vinculadas 

Buscar a interoperabilidade no âmbito do programa de governo eletrônico A46, A47 e 
A49 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A46 Avaliação do padrão e-MAG Dez/2015 0% 
A47 Elaborar estudo de estado de adesão ao e-MAG pela 

SUSEP 
Jun/2016 0% 

A49 Implantar resultados dos estudos de aderência Dez/2016 0% 
 

(A46) Ação não realizada. 

(A47) Ação não realizada, depende da ação A46. 

(A49) Ação não realizada, depende da ação A47. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Aprimorar a efetividade da TI através da gestão por processos A50, A51 e 
A52 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A50 Identificar e priorizar os macroprocessos e processos 
de TI 

Jun/2015 100% 

A51 Entendimento e mapeamento dos processos 
priorizados (AS IS) 

Mai/2016 37,5% 

A52 Modelar processos resultantes (TO BE) Nov/2016 37,5% 
 

(A50) Foram identificados 61 processos e foi priorizado o mapeamento de 4 deles.   

(A51) e (A52) Foi realizado o mapeamento e melhoria de um processo e iniciado o mapeamento do 

segundo. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Manter os contratos relacionados aos serviços críticos para funcionamento da 
SUSEP 

A54, A55, 
A56, A57, 
A58, A59, 
A60, A61, 
A62, A78, 
A79, A82, 
A83 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 
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A54 Renovar ou contratar fábrica de software Mar/2015 100% 
A55 Renovar ou contratar datacenter Jun/2015 100% 
A56 Renovar ou contratar links de comunicação Jun/2015 100% 
A57 Renovar ou contratar serviço de correio eletrônico Jun/2015 100% 
A58 Renovar ou contratar serviço de rede privada virtual 

(VPN) 
Jun/2015 100% 

A59 Renovar ou contratar outsourcing de impressão Mar/2015 100% 
A60 Renovar ou contratar serviço de gerenciamento 

unificado de ameaças (UTM) 
Set/2015 100% 

A61 Renovar ou contratar serviço emissão de certificados 
digitais 

Set/2015 100% 

A62 Renovar Rede de Telecomunicações para o Mercado 
(RTM) 

Abr/2015 100% 

A78  Contratar serviço de telefonia móvel Out/2015 100% 
A79  Contratar serviço de acesso à internet móvel Out/2015 100% 
A82  Contratar serviço de manutenção e suporte para 

servidores corporativos da sede e regionais 
Dez/2016 0% 

A83  Adquirir equipamentos em reposição aos que 
perderam garantia 

Dez/2016 84% 

 

(A54) Nova contratação realizada. 

(A55) Nova contratação realizada. 

(A56) Nova contratação realizada. 

(A57) Nova contratação realizada. 

(A58) Nova contratação realizada. 

(A59) Nova contratação realizada. 

(A60) Sistema, implantação e treinamento adquiridos e realizados. 

(A61) Nova contratação realizada. 

(A62) Renovação de contrato realizada. 

(A78) Nova contratação realizada. 

(A79) Nova contratação realizada. 

(A82) Pesquisa de mercado revelou preços muito altos, optando a administração por buscar por 

solução alternativa, possivelmente adquirir equipamento spare de backup, storage e alta 

disponibilidade em 2017. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Contrato de datacenter que permita crescimento ou diminuição de volume de 
dados hospedados 

A63 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 
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A63 Prever no contrato a possibilidade de aumento ou 
diminuição de volume de dados 

Mar/2015 100% 

 

(A63) Os serviços contratados previram o pagamento por utilização. Entre abril/2015 e agosto/2016 

o volume de dados armazenado no datacenter foi de 7,45 TB para 13,31 TB (+ 78,6%). 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Contrato de links de comunicação que permita aumento ou diminuição de banda A64 
 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A64 Prever no contrato a possibilidade de aumento ou 
diminuição de banda 

Mar/2015 100% 

 

(A64) Os links de comunicação foram separados na proposta por ocasião da licitação. Necessidades 

de aumento de banda foram contempladas por meio de aditivo contratual. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Software de OCR licenciado para a área demandante A65 
 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A65 Planejar contratação de software de OCR Jun/2015 100% 
 

(A65) A solução foi licenciada, implantada e foi realizado treinamento. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Suporte de 1º nível ao usuário na sede e regionais realizado por empresa 
terceirizada 

A66, A67, 
A68, A69 e 
A70 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A66 Atualizar o catálogo de serviços de TI Mar/2015 100% 
A67 Estabelecer níveis mínimos de serviço (NMS) Mai/2015 50% 
A68 Definir a métrica de pagamento do serviço e estimar 

o uso 
Jun/2015 50% 

A69 Planejar a contratação de serviço de helpdesk Set/2015 50% 
A70 Contratar serviço de helpdesk Dez/2015 0% 

 

(A66) O catálogo de serviços de TI foi atualizado. 
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(A67), (A68) e (A69) Contratação em fase final de planejamento, as três ações estão sendo realizadas 

no escopo do planejamento da contratação. 

(A70) Será realizado certame licitatório, ainda pendente do fim do planejamento. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Antivírus e ACL licenciados A71 e A72 
 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A71 Planejar contratação de licenças de antivírus Ago/2015 100% 
A72 Planejar renovação de licenças de software ACL Out/2015 - 

 

(A71) Licenças adquiridas e implantadas, treinamento realizado. 

(A72) Área demandante desistiu da contratação. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Call Center da SUSEP com solução de TI adequada à infraestrutura da SUSEP A73 
 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A73 Integrar a equipe de planejamento da contratação Set/2015 - 
 

(A73) Área demandante não realizou contratação. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 

Aumentar a eficiência da SUSEP na contagem de pontos de função A74 e A75 
 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A74 Avaliar o impacto da contratação de fábrica de 
métricas na contagem de pontos de função 

Jun/2016 100% 

A75 Planejar contratação de fábrica de métricas Set/2016 100% 
 

(A74) Impacto avaliado, considerada relevante a contratação de fábrica de métricas. 

(A75) Contratação realizada. 

 

Meta Ações 
Vinculadas 
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Possuir impressoras e scanners em condições de manter os serviços em eventual 
interrupção de contrato de outsourcing 

A76 

 
Ação Detalhamento Previsão de 

conclusão 
% de 
execução 

A76 Planejar contratação de impressoras e scanners Jun/2015 100% 
 

(A76) Equipamentos adquiridos e implantados. 

 

As metas em atraso ou cumpridas parcialmente, sofreram impacto decisivo do não 

cumprimento da meta relacionada à adequação de pessoal na unidade de TI. O Estudo Técnico 

elaborado em 2012 que avaliou o quantitativo necessário de servidores na unidade de TI e foi autuado 

no Processo SUSEP nº 15414.002571/2012-36 foi atualizado em 2016. 

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 2016 através da 

crescente demanda por soluções tecnológicas, para apoiar tanto os processos de negócio quanto os 

processos relacionados à atividade meio. As ações relacionadas ao desenvolvimento de software 

realizadas em 2016 estarão detalhadas a seguir. 

No mesmo sentido do reconhecimento da importância da área de TI, o órgão central do 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. 

 

5.3.2. SISTEMAS INFORMATIZADOS 

A Susep manteve ativos, em 2016, 51 sistemas informatizados, 8 sistemas a menos que em 2015, 

fruto de um esforço de sintetização e desativação de sistemas de modo a racionalizar o emprego de 

recursos de TI. Dentre os mantidos estão sistemas de negócio e sistemas administrativos. Todos 

possuem como área responsável pelos aspectos técnicos a CGETI/COINF. A tabela abaixo ilustra os 

sistemas mais críticos: 
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Quadro XX   Sistemas mais críticos 

Nome Categoria Descrição e principais funcionalidades Área gestora 

Atendimento ao 
Público Negócio 

Permite registro, consulta e geração de relatórios 
sobre a atividade de atendimento ao público 
desempenhada pela Susep em relação ao seu 
mercado supervisionado. Permite, por exemplo, a 
visão de estatísticas de atendimento. 

CGCOF/COATE 

CBEM Administrativo Serve ao controle de patrimônio. Permite o 
cadastro e atualização de bens móveis. CGEAF/COSEP 

Dívida Ativa Negócio 

Inscrição e controle de valores em Dívida Ativa. 
Possui integração com outros sistemas ligados aos 
processos de arrecadação (SISPEN e SIAS). 
Usado principalmente pela Procuradoria Federal 
junto à Susep. 

PFSUSEP 

DOCS Mercado Negócio 
Permite o envio eletrônico de documentos ao 
mercado supervisionado, controlando seu 
recebimento. Serve a todas as áreas de Susep. 

SEGER 

Sistemas de 
Envio/Crítica de 
Dados 

Negócio 
Conjunto de sistemas de recebimento de arquivos, 
os quais contém dados exigidos do mercado 
supervisionado através da Circular Susep nº 
522/15 e outros envios. 

CGCOM e 
SEGER/COGET 

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.  

CGMOP 

FIP Estatístico Negócio Semelhante ao FIP/SAPIEMS, trata de dados 
estatísticos. CGMOP 

Contratos Web Administrativo 
Gerenciamento de ciclo de vida dos contratos, 
permitindo inserção e consulta de informações 
individuais ou consolidadas. 

CGEAF 

Registro Eletrônico 
de Produtos (REP) Negócio 

Possibilita o envio e a análise, em meio eletrônico, 
de Condições Contratuais/Regulamentos de 
produtos, Notas Técnicas Atuariais e outros 
documentos. 

CGCOM 

SEI Administrativo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – 
Processo Eletrônico CGEAF/CODOC 

SIAS Negócio 
Sistema de controle da arrecadação, desde a 
emissão de GRU até o controle dos pagamentos 
efetuados. Possui integração com os sistemas 
SISPEN e Dívida Ativa. 

CGEAF/CORAF 

SISPEN Negócio 
Sistema de Penalidades. Permite controlar o ciclo 
de vida dos Processos Administrativos 
Sancionadores. Possui integração com os sistemas 
SIAS e Dívida Ativa. 

CGJUL 

SISRH Administrativo 
Sistema de Gestão de Recursos Humanos. Contém 
os módulos de cadastro e de avaliação de 
servidores. 

CGEAF 

Sistema de 
Corretores Negócio 

Permite o cadastramento, o envio de 
documentação e a análise de registros de 
Corretores. 

CGRAL 

 

No ano de 2016, diversos sistemas receberam manutenções corretivas e evolutivas, sendo as 

principais ações de desenvolvimento e manutenção de software as seguintes: 
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Quadro XXI: Ações de Desenvolvimento de Software  

 

Demanda3 Sistema Finalizada 
em 

Pontos de 
Função 

Valor 
(R$) 

Melhorias diversas (novo tipo de débito, cálculo de 
ressarcimento ao erário, categorização dos débitos, 
inclusão de campos no cadastro de dívidas, etc.) 

Dívida 
Ativa Fev/2016 73,94 - 

Construção de sistema que integra as informações do SEI e 
do antigo sistema de processos SIIP Fev/2016 10,42 - 

Adaptação do sistema Gestão de TI para adequá-los à 
regras no novo contrato de fábrica de software 

Gestão de 
TI Abr/2016 79,52 - 

Alteração para impedir o aceite de cargas de um novo mês 
de referência, enquanto este mês não tenha sido liberado no 
SAPIEMS 

SAPIEMS Mai/2016 12,75 6.273,00 

Manutenção corretiva no envio dos quadros estatísticos SAPIEMS Mai/2016 5,25 2.583,00 
Implementação de novas críticas para os quadros 
estatísticos 419 a 423 SAPIEMS Mai/2016 10,125 4.981,50 

Alterações em críticas de dados enviados pelo FIP SAPIEMS Mai/2016 93,00 45.756,00 
Atualização da regra 8026 em virtude de ato normativo SAPIEMS Mai/2016 0,875 430,50 
Manutenção corretiva relacionada a envio de arquivo em 
branco SAPIEMS Mai/2016 3,20 1.574,40 

Adaptação dos principais sistemas da autarquia em 
decorrência dos impactos gerados pela reestruturação no 
Regimento interno da SUSEP 

Vários 
Sistemas Maio/2016 Não houve 

contagem - 

Alterações em críticas de dados enviados pelo FIP SAPIEMS Jun/2016 142,875 70.294,50 
Adaptação do sistema ao novo organograma da Autarquia SISMAT Jun/2016 17,652 - 
Desenvolvimento de versão Sistema de Penalidades para 
adoção do rito sumário SISPEN Jun/2016 90,252 - 

Alterações em críticas de dados enviados pelo FIP SAPIEMS Jul/2016 150,525 74.058,30 
Ajuste de críticas do quadro 90 do FIPSUSEP SAPIEMS Jul/2016 3,875 1.906,50 
Manutenção para impedir a emissão dos documentos Carta, 
CI e Representação a partir de 01/08/2016 Docs-RTF Jul/2016 4,82 - 

Manutenção para possibilitar a realização de pedido de 
suspensão e cancelamento de corretores pelo sistema Corretores Ago/2016 46,50 22.878,00 

Alteração da periocidade de envio do quadro 92 para os 
meses de junho e dezembro SAPIEMS Ago/2016 25,90 12.742,80 

Alterações em críticas de dados enviados pelo FIP SAPIEMS Ago/2016 90,375 44.464,50 
Verificação de erro relacionado a cargas do FIP SAPIEMS Ago/2016 0,80 393,60 
Correção de erro verificado em relação a cargas do FIP SAPIEMS Ago/2016 3,75 1.845,00 
Alterações no Sistema de Corretores visando a integração 
com o sistema desenvolvido pela empresa vencedora do 
certame para emitir as carteiras dos corretores  

Corretores Ago/2106 162 - 

Atualização da consulta processual no Portal em função da 
utilização do SEI Portal Ago/2016 3,82 - 

Alterações no Módulo de Solicitação de Carteira em função 
de alteração do processo de trabalho Corretores Set/2016 22,6 11.119,20 

Alteração na funcionalidade de Cadastro do sistema 
Processos Processos Set/2016 3,00 1.476,00 

Desenvolvimento de uma nova versão do Sistema de 
Controle de Processos Judiciais em função de diversas ProcJud Set/2016 922 - 

                                                
 
 
3 A tabela registra somente as manutenções contadas (todas as entregues à fábrica de software e parte das desenvolvidas 
internamente) e homologadas até Dez/2016. 

4 Manutenções realizadas internamente (pela equipe da SUSEP). 
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manutenções corretivas e dependência de um serviço 
antigo de logon 
Exclusão de campos do quadro 1 e alteração na consulta 
que gera certidão de administradores SAPIEMS Out/2016 21 10.332,00 

Desenvolvimento de questionário para avaliação dos 
gestores Intranet Out/2016 6,42 - 

Manutenção corretiva em relação aos e-mails enviados pelo 
sistema REP Nov/2016 32 - 

Desenvolvimento de web services para permitir acesso 
externo a informações de contratos Contratos Nov/2016 82 - 

Implementação de web servisse para integração de sistemas 
com o SIAS (registrar, alterar e consultar as informações 
das dívidas) 

SIAS Nov/2016 162 - 

Carregar nas bases arquivos enviados pelas seguradoras Importação Nov/2016 82 - 
 

5.3.3. SISTEMAS INFORMATIZADOS - PROJETOS 

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. Foram utilizados recursos humanos internos e não foram dispendidos recursos do orçamento 

federal. 

 

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. Foram utilizados recursos humanos internos e não foram dispendidos recursos do 

orçamento federal. 
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SISRH –Sistema de Recursos Humanos da Susep 

 

Continuidade 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. 

 

O projeto encontrava-se ao fim de 2016 na etapa de desenvolvimento do módulo de cadastro, 

a qual foi dividida em 5 iterações. Até o fim do ano foi concluída a codificação da 1ª iteração 

(pendente de homologação) e foi iniciada a fase de análise da 2ª iteração. 

 

O projeto é remunerado através do contrato de fábrica de software, medido em pontos de 

função, as três primeiras iterações do módulo de cadastro têm valor estimado de R$ 252.100,80, 

conforme valor do ponto de função vigente à época. Em 2016 não foram realizados desembolsos em 

relação a esse projeto, uma vez que não foi concluída a homologação da 1ª iteração. O módulo de 

cadastro tem expectativa de conclusão em agosto/2017 e os demais módulos deverão estar prontos 

até dezembro/2018. 

 

Alinhado ao direcionador estratégico “aprimorar os processos de trabalho”, aos objetivos 

estratégicos “aperfeiçoar a gestão do desempenho, o reconhecimento e o desenvolvimento 

profissional” e “aprimorar o uso da tecnologia da informação”. Previsto nos PDTI 2015-2016 e 2017-

2020. 

 

REP - Registro Eletrônico de Produtos (nova versão) 

 

Início do projeto de desenvolvimento de nova versão do Sistema de Registro Eletrônico de 

Produtos (REP), tornando-o integrado ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e buscando as 

seguintes melhorias: 

 

-  Criação de um sistema mais configurável por parte do usuário; 

- Diminuição do número de manutenções por alterações no fluxo de trabalho ou em 

regras de aprovação de produtos; 
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- Desenvolvimento de novas funcionalidades, não previstas na versão existente, como 

por exemplo, a possibilidade de transferência de carteiras de produtos entre empresas, dentre outras; 

- Aumento da estabilidade do sistema, minimizando o número de falhas de 

funcionamento. 

 

O projeto foi dividido em 4 iterações, encontrando-se ao fim de 2016 na etapa de análise da 

2ª iteração. Ainda em 2016 foi concluída a codificação da 1ª iteração pela qual foram pagos R$ 

52.152,00. 

 

O projeto é remunerado através do contrato de fábrica de software, medido em pontos de 

função, com custo total estimado de R$ 128.707,20, conforme valor do ponto de função vigente à 

época. Deverá estar concluído até junho/2017. 

 

Alinhado aos direcionadores estratégicos “aprimorar os processos de trabalho”, “alterar a 

abordagem de aprovação prévia de produtos” e “implantar a supervisão de conduta” e ao objetivo 

estratégico “modernizar e aprimorar os processos de trabalho da Susep”. Previsto nos PDTI 2015-

2016 e 2017-2020. 

 

SISPEN – Sistema de Penalidades 

 

Início do projeto de desenvolvimento de nova versão do Sistema de Penalidades (SISPEN), 

ampliando ainda mais sua integração ao Sistema de Arrecadação da Susep (SIAS) e buscando as 

seguintes melhorias: 

 

- Criação de um sistema que trate a infração como um workflow (fluxo de trabalho), registrando 

todos os dados relevantes em cada fase por qual passe a infração, passando esta a ser a 

principal entidade do sistema e não mais o processo como acontece hoje; 

- Atendimento às demandas de melhorias feitas pela CGJUL;  

- Aumento da integração do SISPEN com os demais sistemas da SUSEP; 

- Aumento da estabilidade do sistema, atualizando a modelagem dos dados, tornando-a mais 

flexível e minimizando a os casos atuais e a possibilidade futura de inconsistências de dados; 

- Criação e aperfeiçoamento de relatórios gerenciais, bem como de novos relatórios específicos 

para atender às demandas dos órgãos de controle. 
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O projeto foi dividido em 4 iterações, encontrando-se ao fim de 2016 na etapa de análise da 

1ª iteração. 

 

O projeto é remunerado através do contrato de fábrica de software, medido em pontos de 

função, as duas primeiras iterações têm valor estimado em R$ 82.656,00, conforme valor do ponto 

de função vigente à época. Em 2016 não foram realizados desembolsos em relação a esse projeto, 

uma vez que não foi concluída a homologação da 1ª iteração. Deverá estar concluído até junho/2017. 

 

Alinhado ao direcionador estratégico “aprimorar os processos de trabalho e ao objetivo 

estratégico “modernizar e aprimorar os processos de trabalho da Susep”. Previsto nos PDTI 2015-

2016 e 2017-2020. 

 

Portal de Educação Financeira 

 

Trata-se de projeto para desenvolvimento de um portal de educação financeira da Susep, 

voltado para o consumidor de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, que conterá 

informações específicas para o cidadão acerca dos produtos, dotando o mesmo de elementos 

necessários a realizar melhores escolhas, de forma autônoma e consciente. 

 

O projeto foi contratado como um pacote, contendo como produto o Portal, através do Pregão 

Eletrônico Susep nº 20/2016 pelo valor de R$ 86.000,00. Até o fim de 2016 foi concluído o 

detalhamento de escopo do projeto e foi iniciada a fase de construção do protótipo do Portal. Não 

houve desembolsos, tendo em vista que o pagamento, conforme previsto em contrato, ocorrerá 

somente mediante entrega do produto final. Deverá estar concluído até abril/2017. 

 

Alinhado ao direcionador estratégico “fomentar a educação financeira no âmbito do setor” e 

ao objetivo estratégico “assegurar os direitos do consumidor”. Previsto nos PDTI 2015-2016 e 2017-

2020. 

 

Recebimento de dados de apólices 

 

Trata-se de projeto que pretende prover a Susep de maiores informações para a supervisão e 

regulação do mercado, através do recebimento e tratamento de dados de apólices, em seu nível mais 

granular, de acordo com modelo de dados estabelecido pela Autarquia. 
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No fim de 2016 foram iniciadas discussões internas para a etapa de recebimento, bem como a 

análise de cenários e possíveis infraestruturas para essa etapa. 

Alinhado ao direcionador estratégico “implantar a supervisão eletrônica” e aos objetivos 

estratégicos “modernizar e aprimorar os processos de trabalho da Susep” e “aprimorar o uso da 

tecnologia da informação”. Previsto no PDTI 2017-2020. 

 

5.3.4.  COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CTIC) 

O CTIC foi constituído pela Portaria Susep nº 4.634/2012 e é atualmente composto pelo Diretor da 

Diretoria de Administração (Presidente), pelo Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de 

Tecnologia de Informação – CGETI, por representantes da Coordenação-Geral de Administração e 

Finanças – CGEAF, da Diretoria Organização do Sistema de Seguros Privados – DIORG, da Diretoria 

de Supervisão de Conduta – DICON e da Diretoria de Supervisão de Solvência – DISOL. 

 

Suas reuniões não têm periodicidade definida em Regimento, porém ocorrem segundo calendário 

definido previamente, sendo comum que as reuniões ocorram mensalmente. Em 2016 foram 

realizadas 6 reuniões, seu funcionamento foi impactado por alteração no Regimento Interno da Susep 

ocorrida em junho do mesmo ano, normalizando-se em seguida. Desde a sua criação o Conselho 

reuniu-se 54 vezes. 

 

As principais decisões do ano de 2016 foram: 

• Atualização da lista de gestores de sistemas (49ª reunião, em 16/02/2016); 

• Alteração do PDTI para incluir ações de contratação de serviços de suporte e manutenção para 

servidores corporativos e aquisição de equipamentos em reposição aos que perderam garantia 

(51ª reunião, 12/04/2016); 

• Instituição da equipe de elaboração do PDTI 2017-2020 (52ª reunião, em 13/09/2016); 

• Decisão sobre a aquisição de licenças de software QlikView (52ª reunião, em 13/09/2016); 

• Validação do Plano de trabalho para elaboração do PDTI 2017-2020 (53ª reunião, em 

11/10/2016); 

• Definição do critério de priorização de necessidades para o PDTI 2017-2020 (53ª reunião, em 

11/10/2016); 

• Validação do relatório de execução do PDTI 2015-2016 (53ª reunião, em 11/10/2016); 

• Validação do inventário de necessidades para o PDTI 2017-2020 (54ª reunião, em 

14/11/2016). 
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Força de trabalho e capacitação do Pessoal de TI 

 

A unidade de TI é composta por 27 servidores, sendo 1 Coordenador-Geral, 4 Coordenadores e 22 

analistas. São todos servidores da carreira da Susep, não havendo servidores cedidos, empregados 

terceirizados ou estagiários na CGETI. 

Em relação à capacitação, a SUSEP possui Plano Anual de Capacitação, que foi composto pelos 

seguintes Programas: Estratégico, Desenvolvimento Gerencial, Internacional, Formação Contínua, 

Línguas Estrangeiras e Pós-Graduação, além dos critérios para concessão de licença para capacitação. 

A unidade de TI foi contemplada com os seguintes temas e tópicos de interesse no Programa 

Estratégico: 

TEMAS TÓPICOS DE INTERESSE 

Desenvolvimento de soluções de software 
Administração de servidores - Web apache 
Desenvolvimento de sistemas com certificação 
digital 

Sistemas informatizados 

Diagnóstico de problemas de rede - 
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP 
Networks (TSHOOT) 
Protocolo IPv6 
Treinamento avançado em SYSAID 

Gestão de informação Linguagem de Programação - M20464 
(Developing Microsoft SQL Server Databases) 

Contratação na Administração Pública Planejamento da Contratação IN4/14 

Gestão e Governança de TI Pontos de Função - Preparação para o Exame 
CFPS da Fatto 

 

No ano de 2016 os treinamentos envolveram 25 servidores, sendo os principais eventos de 

capacitação os seguintes: 

Quadro XXII: Eventos de Capacitação 

 Conferência métricas 2016                                                                       

Curso básico de ipv6                                                                            

Curso formação software Landesk                                                                 

Curso internacional sobre liderazgo público                                                     

Developing asp.net mvc 4 web applications                                                       

Developing windows azure and web services                                                       

E-MAG conteudista                                                                               

E-MAG desenvolvedor                                                                             

Exame de certificação ITIL 

Fundamentos em gerenciamento de serviços de TI                                                  
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GCTI - Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação                                          

Gov.lab Experience                                                                              

Introdução à interoperabilidade                                                                 

Introdução a libras                                                                             

Lançamento SEI v3.0                                                                              

Landesk Management Suite 9.6                                                                     

Oficina de análise de pontos de função                                                          

Preparação para o exame CFPS - certificação IFPUG                                               

Programming in C#                                                                               

Programming in html5 with javascript and css3                                                   

Projeto de sistemas e orientação a objetos com UML                                              

Repositório SVN - utilização do SVN para organização de documentos na CGETI                     

Seminário nacional alterações e aditivos aos contratos administrativos                          

SFTI - Seleção de Fornecedores de Tecnologia da Informação                                       

Summit regional de reguladores de serviços financeiros da américa latina                        

VII Congresso Brasileiro de Software (CBSOFT)                                                   

Workshop game - jogo da instrução normativa 04 STI/MP                                           

Workshop inovações tecnológicas no mercado financeiro                                                              

 

 5.3.5. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS 

A CGETI possui atualmente implementados os seguintes processos de gerenciamento de serviços: 

 

 Gestão e desenvolvimento de software: Processo que está relacionado ao tratamento de 

demandas de desenvolvimento de sistemas para a área de TI da SUSEP. Segundo o modelo 

documentado e utilizado pela Autarquia, as demandas são recebidas, tratadas e concluídas, sejam elas 

projetos, manutenções evolutivas ou corretivas em sistemas existentes ou verificações de erro. O 

processo também está preparado para tratar ações com a participação de empresas contratadas ou não. 

As demandas são recebidas e têm seu ciclo de vida (inclusive interação com a fábrica de software) 

controlado através do sistema da Central de Serviços de TI (SysAid), os bugs são registrados na 

ferramenta RedMine, o controle de versão é feito utilizando o Apache Subversion (SVN). Estão 

disponíveis ambientes de produção, homologação e desenvolvimento, bem como ferramentas de 

apoio como o Microsoft Visual Studio (com licença MSDN) e o Enterprise Architect (para 

modelagem de dados). 
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 Gestão de mudanças: 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. 

 

Gestão de incidentes e requisições de serviços: este processo é apoiado pela Central de 

Serviços de TI, que atualmente utiliza o software SysAid. A distribuição dos atendimentos, controle 

dos níveis mínimos de serviço e acompanhamento de indicadores são feitos através do sistema. 

Alguns dos procedimentos relacionados ao processo, em alto nível, estão disciplinados na Instrução 

CGETI nº 01/2013. Em 2016 foram registrados 610 incidentes e 4616 requisições de serviço 

(incremento de 11,2% em relação a 2015), cerca de 20,57 atendimentos por dia útil. 

 

Planejamento de contratações e gestão de contratos de TI: o processo é descrito e apoiado 

pelos normativos internos Instrução Susep nº 63/2012 e Instrução CGETI nº 04/2013, alinhados com 

as boas práticas estabelecidas no âmbito do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da 

Informação (SISP). 

 

Gestão de configuração de sistemas: a Instrução CGETI nº 05/2013 dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados na atualização de sistemas desenvolvidos no âmbito SUSEP, 

promovendo o controle de versões e o gerenciamento de alterações ao longo do ciclo de vida de 

software. 

 

Gestão de ativos de TI (programas e equipamentos): O processo é apoiado por sistemas 

que implementam a gestão de itens de configuração, atualmente o SysAid e o LanDesk, nos quais é 

possível registrar os ativos de rede, visualizar e alterar sua configuração. Além disso, as mesmas 

ferramentas e o sistema Gestão de TI são utilizados para registrar as licenças de software pertencentes 

à Autarquia. 
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Gestão de projetos: processo instituído pela Instrução CGETI nº 08/2014, ainda em estado 

imaturo, o qual se pretende revisar bem como facilitar a execução através da aquisição de ferramenta 

de apoio em 2017. 

 

5.3.6. PROJETOS 

Além dos sistemas descritos na seção específica, foram desenvolvidos os seguintes projetos: 

 

Migração do serviço de diretório Microsoft Active Directory da versão 2003 para a versão 

2012, com alteração em diversos serviços de TI e todas as estações de trabalho da Autarquia. Foi 

contratada empresa para execução da migração, com previsão de conclusão em março/2017. O valor 

da contratação foi de R$ 84.487,00. 

 

Aquisição de estações de trabalho tipo desktop, para reposição do parque computacional, 

em razão do encerramento de garantia de aproximadamente metade das estações utilizadas. Foram 

adquiridas 240 unidades, com valor unitário de R$ 4.139,00 e valor total de R$ 993.360,00. 

 

Contratação de serviço especializado de suporte ao usuário (service desk) com vistas à 

racionalização do emprego de recursos humanos na unidade de TI bem como à mitigação de riscos 

em face da baixa expectativa de realização de concurso público para admissão de servidores. O 

projeto foi iniciado, tem alto grau de complexidade e encontra-se em estágio avançado de 

planejamento de contratação. A expectativa de realização do certame é de abril/2017, porém ainda 

não foi realizada pesquisa de preços. 

 

Contratação do serviço de fábrica de métricas para apoio à equipe de desenvolvimento de 

sistemas na tarefa de mensuração das demandas em pontos de função. A contratação foi realizada no 

ano de 2016 e tem valor total de R$ 79.071,20, sendo os serviços pagos conforme a demanda. 

 

Medidas de mitigação para eventual dependência de empresas terceirizadas 

 

A SUSEP possui alguns serviços críticos de TI cuja parte executiva fica a cargo de empresas 

terceirizadas, entretanto, não há postos de trabalho alocados na unidade de TI, sendo todos os serviços 

gerenciados pelos servidores da carreira do órgão. Dentre esses serviços, destacam-se os seguintes: 
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Serviço de impressão: as impressoras e multifuncionais são disponibilizadas em regime de 

comodato, entretanto, a SUSEP conta com um conjunto mínimo de impressoras e multifuncionais 

próprias como medida de mitigação do risco de interrupção do contrato. Esse conjunto é considerado 

suficiente para manter o serviço pelo período necessário a uma nova contratação, tendo em conta que 

a Autarquia implantou em 2016 o processo eletrônico. 

 

Serviço de fábrica de software: a partir da adoção da metodologia de gestão e 

desenvolvimento de software atingiu-se um nível de documentação de sistemas que permite a 

passagem ou, com nível maior de esforço, a assunção abrupta do serviço por outra contratada. Além 

disso, utiliza-se atualmente o framework de desenvolvimento da SUSEP, de modo que os 

componentes utilizados são de conhecimento da equipe interna. O contrato prevê a necessidade de 

passagem de conhecimento da atual contratada para outra empresa, em caso de necessidade. Ainda, 

todas as reuniões com usuários são acompanhadas por servidores da Autarquia, de modo que parte 

do conhecimento, aquele especialmente relacionado aos casos de uso, e regras de negócio em geral, 

são mantidos. Algum nível de dependência, entretanto, é considerado inevitável tendo em vista que 

a existência do serviço de fábrica de software amplia sobremaneira a capacidade de entrega da 

unidade, além da existência de sistemas legados com documentação insipiente. 

 

Serviços de hospedagem de dados, links de comunicação e correio eletrônico: são serviços 

abrangidos em um único contrato, dada a relação simbiótica entre os mesmos. Dada a sua natureza 

crítica, no planejamento da contratação foram adotados diversos cuidados para garantir que a 

contratação, ainda observando a ampla concorrência, tivesse como possíveis interessados aqueles que 

gozassem de boa saúde financeira e histórico de bons serviços. Nesse sentido, são medidos 

indicadores de qualidade e há previsão contratual de migração de serviços a uma nova contratada em 

caso de necessidade. A exemplo do serviço de fábrica de software, algum grau de dependência é 

inevitável em razão de os sistemas críticos da autarquia e os serviços de comunicação estarem 

hospedados em data centers da empresa. 
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5.4. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO 

DE BENS E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS. 

Em que pese a SUSEP ainda não participar da Agenda Ambiental da Administração Pública e 

tampouco possuir um Plano de Logística Sustentável – PLS, as aquisições de bens e contratações de 

serviços ou obras no âmbito da Coordenação de Serviços e Patrimônio são realizadas com cláusulas 

em seus Termos de Referência ou Projeto Básico que dizem respeito à observância da 

sustentabilidade ambiental, sendo inclusive um dos pontos da Lista de Verificação estipulada pela 

AGU, quando da análise da fase interna dos procedimentos licitatórios e no Sistema de Registro de 

Preço, a fim de seguirmos orientações do Ac. 2.380/2012 2ª Câmara TCU 
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE. 

6.1. 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 de 2014 a  2016.  

 

QUADRO XXIII- DADOS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO.  

    CANAIS DE  
ATENDIMENTO 

2016 2015 2014 

Reclamações  
Registradas 

 
29510 

 
27967 

 
26471 

Solicitações respondidas pelo Serviço de 
Informações ao Cidadão (SIC) 

 
1803 

 
1973 

 
2445 

Consultas registradas 756 738 795 
Outros tipos de atendimento 38847 59375 26480 
Total de atendimentos 70916 90053 56191 
Procedimentos de atendimentos ao 
consumidor (PAC) 

 
651 

  
775 

  
877 

  

De 2014 a 2016, observa-se: 

a) Tendência a um crescimento constante e estável do registro de reclamações, provavelmente 

função do crescimento constante do mercado; 

b) Tendência a uma redução constante e estável no registro de pedidos de acesso à informação, 

devido à oferta cada vez maior de informações no site da Susep, com o advento da ferramenta 

de “Consulta de Produtos” 

c) Tendência a uma redução constante e estável no registro de instauração de PACs, 

provavelmente fruto de uma eficácia maior das ouvidorias das supervisionadas, mas, também, 

devido a um rigor maior na observação pela Susep dos requisitos para instauração dos 

processos. 

A SUSEP conta ainda com uma página na rede social Facebook, onde são oferecidos conteúdos de 

natureza educacional sobre seguros, previdência complementar aberta e capitalização. Por ser um 

canal informativo e educacional, a página da SUSEP no Facebook não faz atendimentos individuais, 

ainda que os comentários possam orientar a produção de conteúdos e ações educacionais no futuro. 

Adicionalmente, está em desenvolvimento, o sítio eletrônico de Educação Financeira da SUSEP, com 

lançamento previsto para maio de 2017.  
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Atualmente, o sítio institucional da SUSEP não possui uma área de fácil acessibilidade para o 

consumidor de seguros encontrar informações de seu interesse, nem para o usuário acessar seu 

conteúdo.  

Além disso, os produtos das supervisionadas são complexos, e o cidadão, em geral, carece de 

informação, formação e orientação para sua tomada de decisão. O objetivo então é criar um Portal 

com informações específicas para o cidadão acerca dos produtos comercializados, das 

supervisionadas e de outros agentes que atuam no mercado, dotando o consumidor de elementos 

necessários para que possa realizar escolhas de forma autônoma e consciente. A partir dos dados dos 

três últimos exercícios, observa-se: 
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7.DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

7.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 

O desempenho financeiro da UPC em relação as despesas de custeio/investimento e benefício foi 

balizado pelo Decreto Federal nº 8.784 de 07 de junho de 2016 que alterou o Decreto nº 8.670 de 12 

de fevereiro de 2016, e através dos Ofícios nº 148/2016/SPOA/SE/MF/DF, de 22/07/2016 que 

determinou o limite de pagamento para o exercício 2016 em R$ 22.321.823,00 (vinte e dois milhões 

trezentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e três reais) para despesas de custeio/investimento e 

benefícios (obrigatórias). As despesas de custeio/investimento e benefício beirando a totalidade 

tiveram como origem financeira as fontes de recursos vinculadas a Secretária do Tesouro Nacional 

são ela: fontes 0100 e 0174. Através de acompanhamentos mensais foram monitorados a execução 

financeira desses grupos de despesas, sendo solicitado mensalmente a STN/SPOA através de 

programação financeira os citados recursos para atender essas despesas. Não houve problemas 

quando ao atendimento das programações financeira, todas foram atendidas prontamente pela 

STN/SPOA, que também nos forneceu informações e orientações durante o exercício.) Os 

indicadores de monitoramento foram desenvolvidos seguindo a seguinte fórmula: 

Liquidado/Empenhado + Provisão: Exercício 2016. (...) 14.006.403/16.977.491=82,5% (...)  

Os valores executados até dezembro de 2016 ficaram dentro do limite estabelecido totalizando R$ 

18.744.192,58 para as despesas de custeio/investimento e benefícios (obrigatórias). Quando a 

execução de despesas de pessoal categoria (A), todas as solicitações de programação financeira foram 

atendidas prontamente sem problemas no ingresso dos recursos. 

 

7.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO 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, utilizando-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. 

As disponibilidades e os créditos são expressos em moeda nacional e avaliados pelo valor original. 
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A Dívida Ativa é atualizada de acordo com informações da Procuradoria Federal – SUSEP, constantes 

nos relatórios extraídos do Sistema de Controle de Dívida Ativa. Os estoques são mensurados com 

base no valor de aquisição. O imobilizado é mensurado de acordo com os dados apurados no Sistema 

de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet. 

 

7.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE 

a) A estrutura orgânica que é responsável pelo gerenciamento de custos é a Coordenação de 

Contabilidade – COTAB subordinada à Coordenação Geral de Administração e Finanças – CGEAF. 

b) A atribuição do gerenciamento de custos à Coordenação de Contabilidade – COTAB ocorreu, em 

9 de maio de 2016, por meio do novo Regimento Interno do Órgão (Resolução CNSP nº 338, de 

2016). 

c) A implantação do gerenciamento de custos ainda não ocorreu devido à expectativa de celebração 

de um acordo de cooperação técnica com o Programa de Modernização Integrada do Ministério da 

Fazenda (PMIMF). Já foi elaborado um Projeto de Implantação do gerenciamento de Custos, anexado 

ao processo 15414.001125/2016-38, que trata do referido acordo de cooperação. De forma a se 

precaver caso o acordo não ocorra, o setor responsável tem buscado cursos no mercado para iniciar a 

implantação do gerenciamento de custos ainda em 2017. 

 

7.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4320/64 E NOTAS 

EXPLICATIVAS 

As demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4320/64 e respectivas notas explicativas encontram-se 

disponíveis no anexo 2. 

 

7.5 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 

 

DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE 
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR SOBRE A FIDEDIGNIDADE DOS REGISTROS 
CONTÁBEIS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO 

GOVERNO FEDERAL - SIAFI 
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UPC) Código da UG 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - 
SUSEP 173035/173038/173039 

 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do 
Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao 
exercício de 2016, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 
 

 

Local Rio de Janeiro Data 17 de fevereiro de 2017 

 
Contador 
Responsável 

 
Jonathas da Silva Cordeiro 

 
CRC nº 

 
CRC/RJ: 111053/O-7 

 

DECLARAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

a) 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, lotada na Diretoria 

de Administração – Coordenação-Geral de Planejamento - Coordenação de Contabilidade, 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.1) análises e regularizações contábeis nas inconsistências que comprometam a qualidade das 

informações contábeis, observadas as orientações, os instrumentos de análise disponíveis no SIAFI, 

outros mecanismos que estejam à disposição do conformista e os esclarecimentos constantes em 

orientações e Manuais SIAFI, disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN; 

a.2) acompanhamento e atendimento das mensagens automatizadas, geradas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, no Sistema SIAFI.  
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a.3) análises dos AUDITORES CONTÁBEIS constantes no SIAFI; 

a.4) a Conformidade Contábil se aplica somente às Unidades Gestoras executoras no SIAFI 

(Unidades Gestoras: 173034/173035/173038/173039); 

a.5) o conformista contábil da SUSEP, em observância ao princípio da segregação de função, não 

exerce concomitantemente, quaisquer funções conflitantes com sua atividade de realizar a 

conformidade contábil, tais como: autorizar, aprovar e executar registros de gestão ou ainda efetuar 

a conformidade de registro de gestão. 

b) A unidade jurisdicionada apresentou as seguintes equações indicadas abaixo: 

Código da Equação: 094 – DESPESA INDENIZAÇÃO MORADIA X CONTROLE 

BENEFICIARIO (uma ocorrência - 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: 029 - VALORES RECEBIDOS POR GRU OU OBTV (seis ocorrências - 

alertas): 

Verifica existência de apropriação de obrigações inscritas no curto prazo, que devem ser regularizadas 

a partir da apropriação, observando prazo para regularização.  

Equação regularizada no mês seguinte a ocorrência do fato gerador. 

Código da Equação: 063 – SALDO INVERTIDO CREDITO BLOQUEADO (duas ocorrências - 

alertas): 

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 

Código da Equação: 115 – SALDO INVERTIDO CREDITO BLOQUEADO (três ocorrências - 

alertas): 

Permite identificar a presença de valores das retenções de diversos consignatários (sindicatos, 

associações, cooperativas, locadores de imóveis) pendente de recolhimento. 

Equação regularizada 

Código da Equação: 001 – SALDO INVERTIDO CREDITO BLOQUEADO (uma ocorrência - 

alerta): 

Permite identificar a existência da necessidade de regularização de valores recebidos por GRU. 

 



 

110 
 

8.CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

8.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU. 

Em 2016, o Tribunal de Contas da União expediu doze recomendações e uma determinação à Susep, 

todas no bojo do Acórdão nº 2609/2016 – TCU – Plenário, que teve por objetivo verificar a regulação 

e fiscalização da Autarquia no que tange à formação e à pertinência dos custos que compõem o prêmio 

de Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT. 

Em decorrência desta ação de auditoria, o Tribunal identificou achados referentes à estimativa das 

despesas administrativas e das provisões, bem como sobre a política de conciliação da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

As deliberações do TCU, 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. 

Nesse contexto, registramos que o plano de ação contendo prazos, responsáveis e ações que serão 

adotadas para implementar as recomendações do Acórdão nº 2609/2016 – TCU – Plenário encontra-

se em fase de elaboração e está sendo tratado no âmbito do processo eletrônico 15414.009951/2016-

20.  

Em relação a determinações e recomendações feitas em acórdãos do TCU decorrentes do julgamento 

de contas anuais de exercícios anteriores que estejam pendentes de atendimento, constam em nossos 

registros as seguintes: 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo  Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 023.533/2012-9 609/2013 – Primeira Câmara 1.7.3 
Ofício nº 074/2013 – 

TCU / Secex Estatais RJ 
06/03/2013 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

Descrição da determinação/recomendação 

1.7 determinar à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, que: 

1.7.3. proceda à segregação de funções nos setores que se ocupam de procedimentos relativos à folha de pagamento e 

licitações e contratos; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

No que tange aos procedimentos relativos à folha de pagamento, cabe ressaltar que a Resolução CNSP nº 338/2016 

(Regimento Interno da Susep) manteve a estrutura da área de pessoal inaugurada no exercício 2012, a qual passou a 

contar com o apoio da Divisão de Pagamentos – Dipag – e da Divisão de Cadastro de Benefícios – Dicab, possibilitando 

a segregação de competências entre as funções de pagamento e cadastro. 
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Com relação aos procedimentos de licitações e contratos, em que pese a carência de recursos humanos nas unidades 

envolvidas, a segregação de funções vem sendo implementada, de forma que atividades como elaboração de edital, 

realização de pregão (pregoeiro e equipe de apoio) e elaboração de contrato vêm sendo executadas por servidores 

distintos. 

As informações constam do processo SEI nº 15414.603079/2017-97. 

 
Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo  Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 023.533/2012-9 609/2013 – Primeira Câmara 1.8 
Ofício nº 074/2013 – 

TCU / Secex Estatais RJ 
06/03/2013 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

Descrição da determinação/recomendação 

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. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Após a realização de levantamento por parte da área de pessoal, foram identificados vinte e sete servidores em 

condições atuais de se aposentar. Além desses, foi apurado que vinte e três servidores completarão os requisitos 

necessários para a aposentadoria dentro dos próximos cinco anos, considerando as normas previdenciárias atualmente 

vigentes. 

Nesse contexto, como forma de mitigar o risco de descontinuidade na prestação de serviços, no ano de 2012 houve a 

convocação de 50% dos excedentes que prestaram o concurso em 2010. Além disso, a Administração da Susep vem 

tentando junto ao Ministério da Fazenda aprovar pedido de realização de concurso público, sem sucesso até o momento.  

As informações constam do processo SEI nº 15414.603079/2017-97. 

  

Cabe destacar ainda a existência do acórdão de nº 5812/2016 – TCU – Primeira Câmara, por meio do 

qual o Tribunal apreciou o processo de Prestação de Contas, TC 026.362/2015-5, relativa ao exercício 

de 2014, cientificando a SUSEP sobre as seguintes impropriedades:  

1.7. Dar ciência à Superintendência de Seguros Privados desta deliberação, bem 

como sobre as seguintes impropriedades: 

1.7.1. o plano estratégico da unidade apresenta as ações operacionais redigidas 

de forma vaga, sem previsão de metas quantitativas ou qualitativas que possam ser 

medidas e acompanhadas; 

1.7.2. a permanência do registro no Siafi de Unidades Regionais da SUSEP já 

extintas, como se permanecessem ativas, contraria recomendação da 

Controladoria-Geral da União no sentido de sanar essas inconsistências. 
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Por fim, apresentamos quadro com dados quantitativos sobre as determinações/recomendações 

efetuadas pelo TCU, monitoradas pela Audit em 2016: 

Estoque de determinações/recomendações do TCU anteriores a 2016 (A) 15 

Determinações/recomendações emitidas pelo TCU em 2016 (B) 13 

Determinações/recomendações baixadas em 2016 (C) 0 

Estoque de determinações/ recomendações em dez/2016 (D) = (A) + (B) - (C) 28 

  
8.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO. 

O acompanhamento das recomendações efetuadas pelo órgão de controle interno é feito por meio do 

Sistema Monitor, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU). 

A ferramenta proporciona um trabalho colaborativo e de ágil comunicação entre a CGU e os órgãos 

e entidades fiscalizados, além da redução de custos operacionais e da facilidade de acesso ao processo 

em tempo real. 

Dessa forma, assim que a recomendação é cadastrada pela equipe da Controladoria, o gestor 

responsável pode registrar as suas ações e providências, bem como enviar documentos 

comprobatórios. No âmbito da SUSEP, tais ações são executadas pela Audit, que solicita providências 

e monitora as ações adotadas pelos gestores para atendimento às recomendações da CGU, fazendo as 

devidas comunicações, quando cabível. 

Nesse contexto, muito embora a CGU não tenha emitido recomendações à SUSEP em 2016, das 65 

recomendações existentes no início do ano, 6 foram baixadas ao longo do exercício, de forma que o 

estoque registrado no Monitor em dezembro de 2016 foi de 59 recomendações pendentes de 

atendimento.  

Estoque de recomendações da CGU anteriores a 2016 (A) 65 

Emitidas pelo CGU em 2016 (B) 0 

Recomendações baixadas em 2016 (C) 6 

Estoque de recomendações em dez/2016 (D) = (A) + (B) - (C) 59 
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8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 

DANO AO ERÁRIO 

 
8.4 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 

DE OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8.666/1993 

Nos termos do disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, na operacionalização dos pagamentos 

das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de 

serviços, obedece-se a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades. Além disso, para 

garantia do devido cumprimento dos cronogramas, são efetuados o controle a priori e a posteriori 

aos pagamentos. O primeiro controle é realizado pelo Ordenador de Despesas ao autorizar o 

pagamento e o segundo pela Conformidade dos Registros de Gestão, consoante prevê a instrução 

Normativa STN nº 06, 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  

Tal como ocorreu no exercício de 2015, no exercício de 2016 também não houve a revisão de 

contratos com empresas beneficiadas pela desoneração. Não há nenhum contrato do gênero pendente 

de análise por parte da Coordenação de Licitação e Contratos da SUSEP 



A N L V o  t

CONCEITOS RELACIONADOS AOS ESTÁGIOS DAS MULTAS APLICADAS:
Aplicadas - muitas com base em autos de infração emitidos, devidamente ajustadas pelas eventuais majorações ou reduções. Não devem ser consideradas as que deram origem a Termo de 
Ajustamento de Contuda (TAC) objeto de contra-prestação em bens ou serviços;
Exigível - multas definitivamente constituídas, não pagas e que não tiveram sua exigibilidade suspensa por decisão judicial ou garantia apresentada em processo judicial;

Definitivamente constituídas - sanção contra a qual não cabe mais recurso na esfera administrativa;

Arrecadadas - multas efetivamente recebidas no exercício por período de competência, livres de descontos;

Pendentes de inscrição no Cadin - quantidade de devedores pendentes de inscrição no Cadin por ano de competência;
Prescrição da pretensão executória - espécie de prescrição quinquenal que atinge a ação de execução dos créditos decorrentes de multa de poder de polícia, cujo prazo se inicia com o trânsito 
em julgado administrativo das multas, conforme art. 1̂ -A da Lei n  ̂9.873/99. Salvo normativo interno ao contrário, deve-se ter como referência a data limite de 3 anos após o trânsito em 
julgado administrativo das multas;
Canceladas por decisão administrativa - não devem ser consideradas as multas prescritas e as excluídas por erro operacional;

Suspensa administrativamente - sanção com exigibilidade suspensa por decisão administrativa.
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Modeio
ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇAO DE MULTAS - Q uantidade

QUANTIDADES DE MULTAS

Multas Aplicadas Arrecadadas Canceladas
Administrativamente

Processo Administrativo (Não Arrecadadas) Validação

Multas Aplicadas por 
Período Competência

Suspensas
Administrativamente

Multas não inscritas 
no CADIN

Multas com Risco de 
Prescrição Executória Outras

Total das Multas 
Exigíveis e 

Definitivamente
Demais Situações

Período de 
Competência Quantidade Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
2016
2015

385
307

79
19 96

C
15

0
0

0
10

0 28
4

28
68 14

278
109 197

385
307 307

Total 692 98 96 15 0 0 0 0 10 0 0 28 4 96 14 387 197 -

1 Validação do Estoque de Multas 692 1 307

Observações:
a) Informações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-Plenário;
b) Nos quadros acima, os campos devem ser preenchidos apenas com quantitativos, ou seja, não devem ser inseridos valores monetários;
c) Quantitativos relativos aos exercícios de 2016 ou 2015, de acordo com o período de competência;
d) Quantitativos consolidados referentes aos números globais da Agência/Entidade fiscalizadora;
e) A coluna "Validação" representa a confirmação das quantidades inseridas na coluna "Aplicadas" distribuídas pelas demais colunas;
f) A coluna "Demais Situações" refere-se aos casos em que as multas não foram canceladas ou suspensas administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente constituídas e não foram arrecadadas;
g) Nos casos de parcelamentos, deve-se considerar a multa como arrecadada;
h) Quando forem informadas multas na coluna "Multas com Risco de Prescrição Executória", estas não podem ser inseridas em outros campos, para evitar a dupla contagem.



Modeto
ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - V atores (R$ 1,00)

MONTANTE FiNANCEtRO (R$)

Multas Aplicadas Descontos Arrecadadas Canceladas
Administrativamente

Processo Administrativo (Não Arrecadadas) Validação

Suspensas
Administrativamente

Multas Exigíveis e 
Definitivamente 

Constituídas
Demais Situações Multas Apiicadas por Período 

de CompetênciaPeríodo
de

Competên
cia

Valores
Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
2016
2015

172.307.531,16
28.109.201,41

499.071,03
88.875,00 831.061,73

1.600.513,30
2.757.147,14 3.865.768,51

0,00
957.333,34 0,00

0,00
0,00 0,00

57.853.600,00 
9.243.701,77 732.500,01

112.354.346,83 
10.365.313,92 22.679.871,16

172.307.531,16 
28.109.201,41 28.109.201,41

Total 200.416.732,57 587.946,03 831.061,73 4.357.660,44 3.865.768,51 957.333,34 0,00 0,00 0,00 67.097.301,77 732.500,01 122.719.660,75 22.679.871,16 -
Validação do Estoque de Multas Aplicadas 200.416.732,57 28.109.201,41

Observações:
a) Informações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-P!enário;
b) Os campos devem ser preenchidos com os valores monetários nominais (sem atualização, multa de mora e encargos legais);
c) Valores monetários relativos aos exercícios de 2016 ou 2015, de acordo com o período de competência;
d) Valores consolidados referentes ao montante total de multas aplicadas pela Agência/Entidade fiscalizadora;
e) A coluna "Validação" representa a confirmação dos valores inseridos na coluna "Aplicadas" distribuídos pelas demais colunas;
f) A coluna "Demais Situações" refere-se aos casos em que as multas não foram canceladas ou suspensas administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente constituídas e não foram arrecadadas;
g) Nos casos de parcelamentos, deve-se considerar a parte paga como valor arrecadado e o saldo ainda inadimplente deve ser inserido na coluna "Demais situações".
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!V!ode!o
ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS

ARRECADAÇÃO EFETiVA (R$)

P eríodo de C om petência  
da tVtutta Apiicada

V a io res e fe t iv a m en te  a rrec a d a d o s

E x er c íc io s

2 0 1 6 2015
2016 1.609.565,22 -
2015 863.638,45 4.060.804,08
Totat 2 .4 7 3 .2 0 3 ,6 7 4 .0 6 0 .8 0 4 ,0 8

O bservações:
a) tnformações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-Pienário;
b) Vatores correntes efetivamente arrecadados;
c) Vatores monetários retativos aos exercícios de 2016 ou 2015, de acordo com o período de competência da mutta apticada;
d) Vatores consotidados referentes aos quantitativos gtobais da Agência/Entidade fiscatizadora;



Modeto
indicadores d e  Mu!tas das Entidades Fiscaiizadoras - Acórdão 482/2013-TCU-Pienário

Subitem  do A córdão Unid. M uitas Fórm. 2 0 1 6 2015
9.6.1 Número absotuto e percentuat de pessoas Qtde Não inscritas no Cadin a 0 10
físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Qtde Exigíveis e Definitivamente Constituídas b 96 14
Cadin. % Físico a /b  x 1 00 0,00% 71,43%
9.6.2 Número absotuto e percentuat de processos Qtde Risco de Prescrição Executória a 0 0
de cobrança de muttas que (...) sofram maiores Qtde Exigíveis e Definitivamente Constituídas b 96 14
riscos de prescrição. % Físico a /b  xlOO 0,00% 0,00%
9.6.3 Quantidade de muttas cancetadas em 
instâncias administrativas, os vatores associados a 
estas muttas e os percentuais de cancetamento 
em retação ao tota) de muttas apticadas 
anuatmente.

Qtde
Qtde

Cancetadas
Apticadas

a
b

15
692

0
307

% Físico a /b  x 1 00 2,17% 0,00%
R$
R$

Cancetadas
Apticadas

c
d

957.333,34
200.416.732,57

0,00
28.109.201,41

% Financeiro c /d  x 1 00 0,48% 0,00%
Qtde Suspensas a 0 0

9.6.3 Quantidade de muttas suspensas em Qtde Apticadas b 692 307
instâncias administrativas, os vatores associados a % Físico a /b  x 1 00 0,00% 0,00%
estas muttas e os percentuais de suspensão em R$ Suspensas c 0,00 0,00
retação ao tota) de muttas apticadas anuatmente. R$ Apticadas d 200.416.732,57 28.109.201,41

% Financeiro c /d  x 1 0 0 0,00% 0,00%
Qtde Arrecadadas a 98 96
Qtde Apticadas b 692 307

9.6.4 Percentuais de recothimento de muttas (em % Físico a /b  x 1 0 0 14,16% 31,27%
vatores e em número de muttas recothidas) R$ Arrecadadas c 4.357.660,44 3.865.768,51

R$ Apticadas d 200.416.732,57 28.109.201,41
% Financeiro c /d  x 1 00 2,17% 13,75%
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ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO 2016 2015 ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE 350.693.008,87 337.057.409,28 PASSIVO CIRCULANTE 7.663,32 1.021.057,70
Caixa e Equivalentes de Caixa 349.147.417,50 335.315.416,99 O brigações Trabalh., Previd. e A ssist. a Pagar a Curto Prazo - -

Créditos a Curto Prazo - - Em préstim os e F inanciam entos a Curto Prazo - -
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.356.564,55 1.526.528,98 Fornecedores e C ontas a P agar a Curto Prazo 7.663,32 3.490,22
Investim entos e A plicações Tem porárias a Curto Prazo - - O brigações F iscais a Curto Prazo - -
Estoques 189.026,82 215.463,31 O brigações de  R epartição a O utros Entes - -
VPDs Pagas A ntecipadam ente - - Provisões de Curto Prazo - -

Demais O brigações a Curto Prazo - 1.017.567,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE 223.680.143,46 1.345.781.126,17 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - -

Ativo Realizável a Longo Prazo 195.287.102,14 1.317.660.381,85 O brigações Trabath., Previd. e A ssist. a Pag. de Longo Prazo - -
Créditos a Longo Prazo 195.227.187,43 1.317.600.467,14 Em préstim os e F inanciam entos a Longo Prazo - -

Empréstimos e Financiamentos Concedidos 62.457.693,34 53.100.707,27 F ornecedores e C ontas a P agar a Longo Prazo - -
Dívida Ativa Tributária 10.993.329,39 8.832.188,36 O brigações F iscais a Longo Prazo - -
Divida Ativa Não Tributária 1.438.244.346,98 1.255.667.571,51 Provisões de Longo Prazo - -
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo -1.316.468.182,28 Demais O brigações a Longo Prazo - -

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo 59.914,71 59.914,71 R esultado Diferido - -
Investim entos - - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 7.663,32 1.021.057,70

Participações Permanentes - - -
Propriedades para Investimento 

Propriedades para Investimento
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos 
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos 

Investimentos do RPSS de Longo Prazo 
Inveslmentos do RPSS de Longo Prazo 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS 

Demais Investimentos Permanentes

(-) Depreciação/Amortização/Exaustáo Acum. de Bens Móveis

- - ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

26.745.865,02
12.336.748,21

27.034.786.86
12.248.959.86

Patrimônio Social e Capita) Social
A diantam entos para Futuro A um ento de Capital (AFAC)
R eservas de Capital

Resultado do Exercicio 
Resultados de Exercícios Anteriores 
Ajustes de Exercidos Anteriores

574.365.489,01
209.041.826.54

1.681.817.477.75
-1.316.493.815,28

1.681.817.477,75
21.588 491,53 

1.660.328.023,97 
-99.037,75

15.414.948,88 14.373.563,73 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 574.365.489.01 1.681.817.477,75-3.078.200,67 -2.124.603,87
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - -

Bens Imóveis 14.409.116,81 14.785.827,00
Bens Imóveis 15.269.675,04 15.281.653,45
(-) D . , r A . u ^ d ,  B ,n , -860.558.23 -495.826,45

Intangivel 1.647.176,30 1.085.957,46
Softwares 1.647.176,30 1.085.957,46

Softwares 1.647.176,30 1.085.957,46
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ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2016 2015 -
ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

(-) Amortização Acumulada de Softwares 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares 

Marcas, Direitos e Patentes Industriais 
Marcas, Direitos e Patentes Industriais 
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. 

Direitos de Uso de Imóveis

(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis 
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis 

Diferido

-

-

TOTAL DO ATIVO 574.373.152,33 1.682.838.535,45 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 574.373.152,33 1.682.838.535,45

ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO 2016 2015 ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

ATIVO FINANCEIRO 349.147.417,50 335.382.994,16 PASSIVO FINANCEIRO 3.053.023,06 4.199.630,13
ATIVO PERMANENTE 225.225.734,83 1.347.455.541,29 PASSIVO PERMANENTE - 3.490,22

SALDO PATRIMONIAL 571.320.129,27 1.678.635.415,10

Q uadro de C om pensações
ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO
2016 2015 ESPECIFICAÇÃO 2016 2015ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - . SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 32.529.017,98 32.483.661,73
Execução dos Atos Potenciais Ativos - - Execução dos Atos Potenciais Passivos 32.529.017,98 32.483.661,73

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar - - Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut - -

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong - - Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên 5.517,55 806.23
Direitos Contratuais a Executar - - Obrigações Contratuais a Executar 32.523.500,43 32.482.855.50
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar - - Outros Atos Potenciais Passivos a  Executar - -

TOTAL - - TOTAL 32.529.017,98 32.483.661,73

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÊFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

R ecursos Ordinários 639.888,35
R ecursos Vinculados 345.454.506,09

Operação de Crédito 794.100,49
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 344.661.765,68
Outros Recursos Vinculados a Fundos -1.360,08

TOTAL 346.094.394,44
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INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO 2016 2015 ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

R eceitas O rçam entárias 272.695.047,71 219.859.193,16 D espesas O rçam entárias 200.707.690,64 197.896.207,45
Ordinárias 65.782.446,91 198.106,59 Ordinárias 48.086.907,37 7.644.222,34
Vinculadas 221.948.174,93 229.759.067,68 Vinculadas 152.620.783,27 190.251.985,11

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 221.948.174.93 229.759.067,68 Operação de Crédito 5.969.991,93
(-) Deduções da Receita Orçamentária -15.035.574,13 -10.097.981,11 Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 152.555.198,27 184.281.993,18

Outros Recursos Vinculados a Fundos 65.585,00
Transferências Financeiras Recebidas 203.477.988,78 197.435.196,25 T ransferências F inanceiras C oncedidas 263.398.943,73 198.142.046,91

Resuitantes da Execução Orçamentária 173.632.590,56 178.827.428,95 Resultantes da Execução Orçamentária 4.326.776,56 2.932.890.12
Repasse Recebido 173.565.013,39 178.827.428.95 Repasse Concedido 4.214.909,94 2.932.890,12
Sub-repasse Devolvido 67.577,17 Repasse Devolvido 44.289,45

Independentes da Execução Orçamentária 29.845.398,22 18.607.767,30 Sub-repasse Devolvido 67.577,17
Transferências Recebidas para Pagamento de RP 2.337.998,21 Independentes da Execução Orçamentária 259.072.167,17 195.209.156,79
Demais Transferências Recebidas 14.788.678,38 6.151.772,31 Demais Transferências Concedidas 402,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais 15.056.719,84 10.117.996,78 Movimento de Saldos Patrimoniais 259.072.167,17 195.208.754,79

Aporte ao RPPS - - Aporte ao RPPS - -
Aporte ao RGPS - - Aporte ao RGPS - -

Recebim entos E xtraorçam entários 2.921.371,41 2.340.370,56 D espesas E xtraorçam entárias 1.155.773,02 4.104.048,21
Inscrição dos Restos a Pagar Processados - - Pagamento dos Restos a Pagar Processados - -
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 2.917.255.32 2.328.033,59 Pagamento dos Restos a  Pagar Não Processados 1.151.656,93 4.041.711,24
Depósitos Restituiveis e  Valores Vinculados 4.116,09 12.336,97 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 4.116,09 12.336,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários - - Outros Pagamentos Extraorçamentários - 50.000,00

Cancelamento de Direitos do Exercicio Anterior 50.000,00
Saido do Exercício Anterior 335.315.416,99 315.822.959,59 Saldo para o Exercício Segu inte 349.147.417,50 335.315.416,99

Caixa e Equivalentes de Caixa 335.315.416,99 315.822.959.59 Caixa e Equivaientes de Caixa 349.147.417,50 335.315.416,99
TOTAL 814.409.824,89 735.457.719,56 TOTAL 814.409.824,89 735.457.719,56
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RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES 165.619.144,00 165.619.144,00 272.694.010,16 107.074.866,16
Receitas Tributárias 121.868.186,00 121.868.186,00 219.018.289,76 97.150.103,76

Impostos - - - -
Taxas 121.868.186,00 121.868.186,00 219.018.289.76 97.150.103,76
Contribuições de Melhoria - - - -

R eceitas de C ontribuições - - - -
Contribuições Sociais - - - -
Contribuições de  Intervenção no Domínio Econômico - - - -
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. - - - -

Receita Patrimonial 37.157.238,00 37.157.238,00 43.484.247,35 6.327.009,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 659.648,00 659 648.00 731 312.19 71.664,19
Valores Mobiliários 36.497.590,00 36.497.590.00 42.432.112.89 5.934.522,89
Delegação de Serviços Públicos - - - -
Exploração de Recursos Naturais - - - -
Exploração do Patrimônio Intangível - - - -
Cessão de Direitos - - - -
Demais Receitas Patrimoniais - - 320.822.27 320.822,27

Receita A gropecuária - - - -
R eceita Industrial . . - -
R eceitas de Serviços 48.691,00 48.691,00 21.531,34 -27.159,66

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1 000,00 1.000,00 312,05 -687,95
Serviços e Atividades Referentes á Navegação e ao Transporte - - - -
Serviços e Atividades Referentes á Saúde - - - -
Serviços e Atividades Financeiras 47.691,00 47.691,00 21.219,29 -26.471,71
Outros Serviços - - - -

T ransferências C orren tes - - - -

O utras Receitas C orren tes 6.545.029,00 6.545.029,00 10.169.941,71 3.624.912,71
Multas Administrativas. Contratuais e Judiciais 6.234.13T00 6.234.137,00 9.576.509,87 3.342.372,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 15.488,00 15.488,00 57.370,94 41.882,94
Bens, Direitos e  Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - - -

Demais Receitas Correntes 295.404,00 295.404.00 536.060,90 240.656,90
RECEITAS DE CAPITAL - . 1.037,55 1.037,55

O perações de Crédito - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -
Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

A lienação de B ens - - - -
Alienação de Bens Móveis - - - -
Alienação de Bens Imóveis - - - -
Alienação de Bens Intangíveis - - - -

A m ortização de E m préstim os - - 1.037,55 1.037,55
T ransferências de  Capital - - - -
O utras Receitas de Capital - - - -
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RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

Integralização do Capital Social - - - -
Resultado do Banco Central do Brasil - - - -
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - -
Resgate de Titulos do Tesouro Nacional - - - -

Demais Receitas de Capital - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES . - - -
SUBTOTAL DE RECEITAS 165.619.144,00 165.619.144,00 272.695.047,71 107.075.903,71
REFINANCIAMENTO . - - -

O perações de Crédito - M ercado Interno . - -

Mobiliária - - -

Contratual - . -
O perações de Crédito - M ercado Externo - - -

Mobiliária - - -
Contratual - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 165.619.144,00 165.619.144,00 272.695.047,71 107.075.903,71
TOTAL 165.619.144,00 165.619.144,00 272.695.047,71 107.075.903,71
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA . - - -

Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - -
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - -
Créditos Cancelados Líquidos - - - -
Créditos Adicionais Reabertos - - - -

DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 233.270.841,00 237.742.421,00 195.972.102,03 193.830.121,78 193.830.121,78 41.770.318,97
P essoal e Encargos Sociais 208.488.053,00 212.217.780,00 181.936.559,67 181.683.371,76 181.683.371,76 30.281.220,33
Ju ro s e Encargos da Dívida - - - - - -
O utras D espesas C orrentes 24.782.788,00 25.524.641,00 14.035.542,36 12.146.750,02 12.146.750,02 11.489.098,64

DESPESAS DE CAPITAL 9.898.295,00 9.794.795,00 4.735.588,61 3.960.313,54 3.960.313,54 5.059.206,39
Investim entos 3.707.379,00 3.603.879,00 2.006.355,67 1.231.080,60 1.231.080,60 1.597.523,33
Inversões Financeiras 6.190.916,00 6.190.916,00 2.729.232,94 2.729.232,94 2.729.232,94 3.461.683,06
Amortização da Dívida - - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA . - - - . -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 243.169.136,00 247.537.216,00 200.707.690,64 197.790.435,32 197.790.435,32 46.829.525,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

Amortização da Dívida Interna . . - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dividas - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - -

Divida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -
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DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 243.169.136,00 247.537.216,00 200.707.690,64 197.790.435,32 197.790.435,32 46.829.525,36
SUPERÁVIT 71.987.357,07 -71.987.357,07
TOTAL 243.169.136,00 247.537.216,00 272.695.047,71 197.790.435,32 197.790.435,32 -25.157.831,71

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 

ANTERIOR
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 690.105,16 2.000.834,48 844.749,66 844.749,66 1.710.642,24 135.547,74
P e sso a l e Encargos Sociais 0,13 209.973,41 204,91 204,91 209.768,63 -
J u ro s  e Encargos da Divida - - - - - -
O u tra s  D espesas Correntes 690.105,03 1.790.861,07 844.544,75 844.544,75 1.500.873,61 135.547,74

DESPESAS DE CAPITAL 163.923,90 327.199,11 306.907,27 306.907,27 183.995,74 220,00
Investim entos 156.660,13 327.199,11 306.907,27 306.907,27 176.731,97 220,00
Inversões Financeiras 7.263,77 - - - 7.263,77 -
A m ortização da Dívida - - - - - -

TOTAL 854.029,06 2.328.033,59 1.151.656,93 1.151.656,93 1.894.637,98 135.767,74

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 
P e sso a l e Encargos Sociais 
J u r o s  e Encargos da Divida

DESPESAS DE CAPITAL

-
-

TOTAL - - - - -
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2016 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 669.054.005,34 416.176.596,30
Impostos, Taxas e C ontribuições de  Melhoria 218.917.466,46 174.823.748,82

Impostos - 53.452,04
Taxas 218.917.466.46 174.770.296,78
Contribuições de Melhoria - -

Contribuições - -
Contribuições Sociais - -
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - -
Contribuição de Iluminação Pública - -
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - -

Exploração e Venda de Bens, Serv iços e Direitos 1.052.446,51 665.040,61
Venda de Mercadorias - -

Vendas de Produtos - -
Exploração de Bens, Direitos e  P restação de Serviços 1.052.446,51 665.040,61

Variações Patrim oniais A um entativas F inanceiras 61.918.527,35 41.323.332,32
Juros e  Encargos de Empréstimos e  Financiamentos Concedidos 19.364.371,87 280.601,06

Variações Monetárias e Cambiais - 22.169,62
Descontos Financeiros Obtidos - -
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 42.432.112,89 40.973.292.80
Aportes do Banco Central - -
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras 21.219,29 22.485,67

Transferências e D elegações R eceb idas 203.632.378,03 197.600.723,75
Transferências Intragovernamentais 203.477.988.78 197.435.196,25
Transferências Intergovernamentais - -
Transferências das Instituições Privadas - -
Transferências das Instituições Multigovernamentais - -
Transferências de Consórcios Públicos - -
Transferências do Exterior - -
Execução Orçamentária Delegada de Entes - -
Transferências de P essoas Físicas - -
Outras Transferências e D elegações Recebidas 154.389,25 165.527,50

Valorização e G anhos c/ Ativos e D esincorpo ração  de P assivos 1.159.422,72 1.222.592,98
Reavaliação de Ativos 120.756,23 -
Ganhos com Alienação - -
Ganhos com Incorporação de Ativos - 8.252,11
Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.038.666,49 1.214.340,87
Reversão de Redução ao Valor Recuperável - -

O utras V ariações Patrim oniais A um entativas 182.373.764,27 541.157,82
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar -
Resultado Positivo de Participações 23.576,47
Operações da Autoridade Monetária
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Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - -
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 182.373.764,27 517.581,35

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 460.012.178,80 394.588.104,77
Pessoal e Encargos 113.810.591,00 114.139.897,86

Remuneração a Pessoal 91.208.278,28 91.927.323,84
Encargos Patronais 18.636.872,92 18.641.750,81
Benefícios a Pessoal 3.665.439,34 2.990.022,14
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e  Encargos 300.000,46 580.801,07

Benefícios Previdenciários e A ssistencia is 71.676.449,90 67.769.954,14
Aposentadorias e Reformas 56.351.501,81 52.504.815,03
Pensões 15.294.685,38 15.149.612,85
Benefícios de Prestação Continuada - -
Benefícios Eventuais - -
Políticas Públicas de Transferência de Renda - -
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 30.262,71 115.526.26

Uao de Butis, Servi^u^ e C onsum o de Capita! Tixo 3.731.420,43 11.824.335,73
Uso de Material de Consumo 78.774,50 84.424,70
Serviços 8.376.828,62 10.795.234,82
Depreciação, Amortização e Exaustão 1.335.817,37 944.676,21

Variações Patrim oniais Diminutivas F inanceiras 216.381,35 205.556,82
Juros e Encargos de Empréstimos e  Financiamentos Obtidos - -
Juros e Encargos de Mora 16.256,10 38.390,15
Variações Monetárias e  Cambiais - -
Descontos Financeiros Concedidos 200.125,25 167.166,67
Aportes ao Banco Central '

T ransferências e D elegações C oncedidas 263.846.862,14 198.639.245,05
Transferências Intragovernamentais 263.398.943,73 198.142.046,91
Transferências Intergovernamentais - -
Transferências a Instituições Privadas - -
Transferências a Instituições Multigovernamentais - -
Transferências a Consórcios Públicos - -
Transferências ao Exterior 249.681,64 222.498,73
Execução Orçamentária Delegada a Entes - -
Outras Transferências e Delegações Concedidas 198.236,77 274.699,41

Desvalorização e Perda de  Ativos e Incorporação de P assiv os 67.577,17 1.382.679,32
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e  Ajustes p/ Perdas 23.724,44
Perdas com Alienação -
Perdas Involuntárias -
Incorporação de Passivos 67.577,17 1.186.006,33
Desincorporação de Ativos 172.948,55
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Tributárias 495.288,47 505.747,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 58.256,10 66.911,20
Contribuições 437.032,37 438.836,30

C usto  - Mercadorias, P rodu tos Vend. e do s Serviços P restados - -
Custo das Mercadorias Vendidas - -
Custos dos Produtos Vendidos - -
Custo dos Serviços Prestados - -

O utras Variações Patrim oniais Diminutivas 107.608,28 120.688,35
Premiações - -
Resultado Negativo de Participações - -
Operações da Autoridade Monetária - -
Incentivos - -
Subvenções Econômicas - -
Participações e Contribuições - -
Constituição de Provisões - -
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 107.608,28 120.688,35

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 209.041.826,54 21.588.491,53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2016 2015
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2016 2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.098.183,77 22.460.586,41

INGRESSOS 476.176.115,03 414.330.875,44
Receitas Derivadas e Originárias 272.694.010,16 216.883.342,22

Receita Tributária 219.018.289,76 174.770.296,78
Receita de Contribuições - -
Receita Patrimonial 1.052.134,46 687.597,75
Receita Agropecuária - -
Receita Industrial - -
Receita do Serviços 21.531,34 23.505,00
Remuneração das Disponibilidades 42.432.112,89 40.973.292,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias 10.169.941,71 428.649,89

Transferências Correntes Recebidas - -
Intergovernamentais - -

Dos Estados e/ou Distrito Federal - -
Dos Municípios - -

Intragovernamentais - -
Outras Transferências Correntes Recebidas - -

Outros Ingressos das O perações 203.482 104.87 197.447.533,22}
Ingressos Extraorçamentários 4.116,09 12.336,97
Transferências Financeiras Recebidas 203.477.988,78 197.435.196,25

DESEMBOLSOS -458.077.931,26 -391.870.289,03
P essoal e Demais D espesas -175.019.030,85 -174.064.239,82

Legislativo -
Judiciário - -
Essencial á Justiça - -
Administração -103.748.493,62 -106.409.811,94
Defesa Nacional - -
Segurança Pública - -
Relações Exteriores - -
Assistência Social - -
Previdência Social -71.270.537,23 -67.654.427,88
Saúde - -
T rabalho - -
Educação - -
Cultura - -
Direitcs da Cidadania - -
Urbanismo - -
Habitação -
Saneamento -
Gestão Ambiental -
Ciência e Tecnologia -
Agricultura -
Organização Agrária -
Indústria -



MtNiSTERtO DA FAZENDA
SECRETARY DO TESOURO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 25208 - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

-------------------  EXERCÍCIO ------------------- --------------------  PERÍODO ---------------------
2016 Anual

--------------------  EMISSÃO -------------------- ---------------------- PAGINA ----------------------
22/02/2017 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

2016 2015
Comércio e Serviços - -
Comunicações - -
Energia - -
Transporte - -
Desporto e Lazer - -
Encargos Especiais - -
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento - -

Ju ro s e  E ncargos da Dívida - -
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - -
Juros e Correção Monetária da Divida Externa - -
Outros Encargos da Dívida - -

Transferências Concedidas -19.655.840,59 -19.601.665,33
Intergovernamentais - -

A Estados e/ou Distrito Federal - -
A Municípios - -

Intragovernamentais -19.406.158,95 -19.383.131,40
Outras Transferências Concedidas -249.681.64 -218.533.93

O utros D esem bolsos das O perações -263 403.059,82 -198 204 383,88
Dispêndios Extraorçamentários -4.116.09 -12.336,97
Transferências Financeiras Concedidas 
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior

-263.398.943,73 -198.142.046,91
-50.000,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -4.266.183,26 -2.968.129,01
INGRESSOS 1.037,55 2.975.850,94

Alienação de Bens - -
A m ortização de Em préstim os e F inanciam entos C oncedidos 1.037,55 2.975.850,94
O utros Ingressos de Investim entos - -

DESEMBOLSOS -4.267.220,81 -5.943.979,95
A quisição de Ativo Não Circulante -976.769,03 -1.594.638,19
C oncessão  de Em préstim os e F inanciam entos -2.729.232,94 -3.243.633,99
O utros D esem bolsos de Investim entos -561.218,84 -1.105.707,77

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -
INGRESSOS - -

O perações de Crédito - -
Integralização do Capital Social de E m presas E statais - -
T ransferências de  Capital Recebidas - -

Intergovernamentais - -
Dos Estados e/ou Distrito Federal - -
Dos Municípios - -

Intragovernamentais - -
Outras Transferências de Capital Recebidas -

O utros Ingressos de Financiam ento -
DESEMBOLSOS -

Amortização / Refinanciamento da Dívida -
O utros D esem bolsos de Financiam ento -
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GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.832.000,51 19.492.457,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 335.315.416,99 315.822.959,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 349.147.417,50 335.315.416,99



Quadro A.7.1.3 - Custos dc Pessoa!
Despesas Variáveis

Tipoiogias/Exercícios
Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas
de

Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais Totai

Membros de Poder e agentes poüticos
Exercícios 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Servidores de carreira vincuiados ao órgão da unidade jurisdicionada
Exercícios 2016 76.356.548,01 2.574.256,34 7.844.559,16 2.178.177,78 2.489.160,28 1.016.231,81 329.815,30 27.386,33 61.325,24 92.897.041,61

2015 75.301.688,97 2.603.865,69 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

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade iurisdicionada

Exercícios 2016 0 591.081,26 63.951,78 48.326,44 114.132,76 3.372,20 31.406,21 19.581,36 0,00 852.270,65
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



Servidores SEM VÍNCULO com a administração púbiica (exceto temporários)

Exercícios 2016 684.446,65 61.235,22 17.285,81 132.128,06 5.205,65 2.067,77 0 0 902.369,16
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

Servidores cedidos com ônus

Exercícios 2016 1.703.228,57 0,00 155.598,83 55.210,96 56.553,91 56.266,92 0,00 0,00 0,00 2.026.859,19
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

Servidores com contrato temporário
Exercícios 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:

Totais 2016 78.059.776,58 3.849.784,25 8.125.344,99 2.299.000,99 2.791.975,01 1.081.076,58 363.289,28 46.967,69 61.325,24 96.678.540,61
2015 78.065.359,64 3.240.607,73 6.773.169,31 2.387.629,09 2.287.037,88 1.154.514,09 429.029,99 10.914,56 18.231,50 94.366.493,79

* Em 2015, no campo "Vencimentos e Vantagens Fixas" foi considerado os valores recebidos pelos servidores sem vinculo, referentes ao Cargo em Comissão. Tais valores, em 2016, 
foram lançados no campo "Retribuições", considerando a orientação do TCU.
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ANEXO 2 -

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1 -  Caixa e Equivalente de Caixa

T a b e la  1: C a ix a  e E q u iv a le n te  de C a ix a
C o n ta D e s c r iç ã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6 3 1 .1 2 .2 0 1 5 V a r .

%
11100000
0

C a ix a  e E q u iv a le n te  de 
C a ix a

3 4 9 .1 4 7 .4 1 7 ,5
0

3 3 5 .3 1 5 .4 1 6 ,9 9 4,13

Fonte: S ia í i .

N a  conta C a ix a  e E q u iv a le n te  de C a ix a  são re g istrad o s os v a lo re s  de liv re  m o vim e n ta çã o  
e os v a lo re s a p lica d o s na C o n ta  Ú n ic a  da U n iã o .

Nota 2 -  Estoques

T a b e la  2: Esto q u es
C o n ta  D e s c r iç ã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6 3 1 .1 2 .2 0 1 5 V a r .

%

11500000 Esto q u e s 
0

1 8 9.026 ,82 21 5.4 6 3 ,3 1 -1 2 ,2 7

Fonte: S ia í i .

O  estoque de bens de co n su m o  da autarquia é co n tro lad o  p o r sistem a p ró p rio  e c o n c ilia d o  
m ensalm ente co m  o S I A F I .

Nota 3 -  Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo

T a b e la  3: E m p ré stim o s e F in a n c ia m e n to s C o n c e d id o s  a L o n g o  P ra zo
C o n ta  D e s c r iç ã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6 3 1 .1 2 .2 0 1 5 V a r .

%

12111030 E m p ré stim o s e F in a n . C o n e . 
0 L P

6 2 .4 5 7 .6 9 3 ,3
4

5 3 .1 0 0 .7 0 7 ,2 7 17,62

Fonte: S ia f i.

N a  conta E m p ré stim o s e F in a n c ia m e n to s C o n c e d id o s  a L o n g o  P ra zo  são re g istrad o s os 
va lo res em prestados as entidades su p e rv is io n a d a s em  re g im e  de liq u id a çã o .

D estaca-se  um a acentuada va ria çã o  n essa  conta, em  v irtu d e  d a  não a tu a liza çã o  dos 
va lo res no p eríod o  de 2 0 1 0  a 2 0 1 5 , d e v id o  ao não recebim en to  de in fo rm a çõ e s do setor 

com petente da autarquia.



E m  2 0 1 6  fo ram  re g istrad as as a tu a liza çõ e s dos v a lo re s  de E m p ré stim o s e F in a n cia m e n to s 
C o n c e d id o s  a L o n g o  P ra zo  dos e x e rc íc io s  anteriores.

Nota 4 -  Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

T a b e la  4: D ív id a  A t iv a  T r ib u tá r ia  e N ã o  T r ib u tá r ia _______________________________________
C o n ta  D e scriçã o  3 1 .1 2 .2 0 1 6  3 1 .1 2 .2 0 1 5  V a r.

_______________________________________________________________________________% _
1 2 1 110 40  D ív id a  A t iv a  T r ib u tá ria  1 0 .9 9 3 .3 2 9 ,3 9  8 .8 3 2 .1 8 8 ,3 6  24 ,4 7
0___________________________________________________________________________________________
12 1110 50  D ív id a  A t iv a  N ã o  1 .4 3 8 .2 4 4 .3 4 6 ,9  1 .255.667.571,51 14,54
0____________ T rib u tá r ia ___________________________________8________________________________
Fon te: S ia ír .

N a  conta D ív id a  A t iv a  T r ib u tá r ia  são registrad o s os v a lo res a receber referentes as taxas 
de f is c a liz a ç ã o  co bradas as entidades su p e rv is io n a d a s na esfera ju d ic ia l.

N a  co nta D ív id a  A t iv a  N ã o  T r ib u tá r ia  são registrad o s os v a lo res a receber referentes as 
m u ltas co bradas as entidades su p e rv is io n a d a s n a  esfera  ju d ic ia l,  va lo res a receber de 
em p réstim os a entidades su p erv is io n a d a s em re g im e  de liq u id a çã o  na esfera  ju d ic ia l  e 
v a lo re s  de ressarcim en to  ao erário  n a  esfera ju d ic ia l.
Perceb e-se  u m a acentuada v a ria çã o  nessas contas, em  virtu d e  da não a tu a liza çã o  dos 
v a lo re s  no p eríod o  de 2 0 1 0  a 2 0 1 5 , d ev id o  ao não recebim ento de in fo rm a çõ e s do setor 
com petente da autarquia.

E m  2 0 1 6  fo ram  registrad as as a tu a liza çõ e s dos v a lo re s  de D ív id a  A t iv a  T r ib u tá r ia  e N ã o  
T r ib u tá r ia  dos e x e rc íc io s  anteriores.

Nota 5 -  Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo

T a b e la  5: A ju s te  de Perd as de C ré d ito s  a L o n g o  P ra zo ____________________________________
C o n ta  D e scr içã o  3 1 .1 2 .2 0 1 6  3 1 .1 2 .2 0  V a r .

_____________________________________________________________________________ 15 %
12 1119 90  A ju s te  de Perdas E m p ré st im o s 5 2 .1 0 8 .7 5 6 ,9 6  0 ,00
4__________________________________________________________________________________________
12 1119 90  A ju s te  de Perdas D ív id a  A t iv a  T r ib  8 .7 9 0 .8 7 8 ,2 5  0 ,00

_5__________________________________________________________________________________________
12 1119 90 A ju s te  de Perd as D ív id a  A t iv a  N ã o  1 .2 55.56 8.54 7, 0 ,00

j í ____________ T n b ._________________________________________________ 07_____________________
Fonte: S ia f i.

N a  conta A ju s te  de P erd as de C ré d ito s  a L o n g o  P ra zo  são c la ss if ic a d o s  os v a lo re s  do 
A ju s te  de Perd as E m p ré stim o s, A ju s te  de Perd as D ív id a  A t iv a  T r ib u tá r ia  e N ã o  
T rib u tá ria .

A s  co n stitu içõ es destas p ro v isõ e s ocorreram  no ano de 2 0 1 6  u tiliza n d o  co m o m eto d o lo g ia  
a m éd ia  percen tu al de recebim entos sobre o estoque de d ív id a .

Nota 6 -  Imobiiizado



T a b e la  6: Im o b iliz a d o
C o n ta D e s c r iç ã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6 3 1 .1 2 .2 0 1 5 V a r.

%
12311000 B e n s  M ó v e is 1 5 .4 1 4 .9 4 8 ,8 8 1 4 .373.5 63,7 2 ,68
0 3
12321000 B e n s  Im ó v e is 1 5 .2 6 9 .6 7 5 ,0 4 1 5 .2 8 1 .6 5 3 ,4 -0 ,0 8
0 5
12381010 D e p re c ia çã o A c u m . B e n s 3 .0 7 8 .2 0 0 ,6 7 2 .1 2 4 .6 0 3 ,8 7 4 4 ,8 8
0 M ó v e is
12381010 D e p re c ia çã o A c u m . B e n s 8 6 0 .5 5 8 ,2 3 4 9 5 .8 2 6 ,4 5 7 3 ,5 6
0 Im ó v e is
Fonte: S ia f i.

O  im o b iliza d o  representa o m ontante dos bens d estin ad os à m anutenção das a tiv id a d e s 
do órgão ou e xe rc id o s co m  essa fin a lid a d e . É  re co n h e c id o  co m  base no v a lo r  de aq u is içã o .

O s bens m ó v e is  são re g istrad o s em  S iste m a  P ró p rio  do órgão , que ge re n cia  todas as 
m o vim e n taçõ es referentes aos bens m ó v e is  da autarquia. E ste  sistem a é c o n c ilia d o  co m  
o S I A F I  m ensalm ente.

O s bens im ó v e is  são co n tro lad o s p e lo  S iste m a  de G eren ciam en to  do P a trim ô n io  
Im o b iliá r io  de U so  E s p e c ia l da U n iã o  ( S P IU n e t ) ,  sob a gestão  da Se cre taria  de P a trim ô n io  
da U n iã o  do M in is té rio  do P lan ejam en to , O rça m e n to  e G estão  (S P U / M P ).  E ste  sistem a 
está integrad o  co m  o S I A F I .

Depreciação

O  registro  da d ep reciação  é a p lica d o  aos e lem entos do a tiv o  im o b iliz a d o  que têm  v id a  ú til 
e co n ô m ica  lim ita d a , e p o ssu i co m o  ca ra cte rística  fu n dam en ta l a redução do v a lo r  do bem , 
de m an eira  a representar a ap rop riação  do seu cu sto  ao lo n g o  do tem po. E  re g istra d a  em  
elem entos p a trim o n ia is  ta n g ív e is  e tem  m ú lt ip la s  cau sas da red ução  do v a lo r  -  o u so , a 
ação da n atu reza e o b so le scê n c ia  -, de fo rm a que se in ic ia  a p artir do m om ento em  que o 
item  do ativo  se to m ar d is p o n ív e l para uso.

Depreciação dos Bens Móveis

A s  in fo rm a çõ e s da d ep reciação  dos bens m ó v e is  desta au tarquia  da F a ze n d a  são apuradas 
p or S iste m a  P ró p rio , que u t il iz a  co m o regra  de c á lc u lo  os segu in tes parâm etros:
- M étodo das cotas constantes;

U t iliz a ç ã o  da tabela d e fin id a  p e la  C o o rd e n a çã o -G e ra l de 
C o n ta b ilid a d e / S U C O N / S T N / M F , constante no M a n u a l S I A F I ;
- A  d e fin içã o  do v a lo r  re s id u a l de 10 corresp on d e ao percen tu al de m a io r in c id ê n c ia  em  
re lação aos bens c la s s if ic a d o s  nas contas v in c u la d a s  aos v e íc u lo s  de transporte de 
p assage iro s, ca rga  e outros, co nfo rm e d e fin id o  no M a n u a l S I A F I .

Depreciação dos Bens imóveis



A s  in fo rm a çõ e s da dep reciação  dos bens im ó v e is  deste ó rgão  são apuradas p e lo  S P IU n e t, 
n os term os da P o rta ria  C o n ju n ta  M F / M P O G  n° 70 3 , de 10 de dezem bro de 20 14.
P a ra  f in s  co ntáb eis, após m ensuração e lançam en to  n os sistem as co rp o ra tivo s da S P U , os 
v a lo re s  dos bens im ó v e is  de uso  e sp ec ia l da U n iã o , autarquias e fun dações p ú b lica s  
federa is são:
I  - a tu a liza d o s sistem icam en te, a cad a ano, n a  data base de 31 de d ezem b ro , 
independentem ente da c la ss if ic a ç ã o ;
I I  - re a v a lia d o s, aq u eles nos quais:
a) se ja  a p lica d o , a t ítu lo  de b en fe ito ria , v a lo r  percentual ig u a l ou  su p erio r ao estip u lad o  
p e la  S P U ;
b ) h o u ve r alteração de área co n stru íd a, independentem ente do v a lo r in v e stid o ;
c ) se ja  co m p ro va d a  a o co rrê n cia  de q u a isq u er s in istro s, ta is  co m o in cên d io , 
d esm oronam ento, desabam ento, arru inam ento, dentre outros.
O  v a lo r  d ep reciad o  dos bens im ó v e is  da U n iã o , autarquias e fundações p ú b lica s  federais, 
é apurado m en sa l e autom aticam ente p elo  sistem a sobre o v a lo r  d ep re ciá ve l da acessão, 
u tiliza n d o -se  p ara tanto o M étodo da P aráb o la  de KLuentzle, exp ressa  na segu in te  equação: 
K d  =  (n^ - x^) / n^, onde:
K d  =  co efic ien te  de dep reciação  
n  =  v id a  ú t il da acessão 
x  =  v id a  ú til tra n sco rrid a  da acessão  52

P a ra  f in s  da d ep re ciação , a v id a  ú til é d e fin id a  co m  base no in fo rm a d o  p e lo  laud o  de 
a v a lia çã o  e sp e c íf ico  ou, na sua au sê n cia , p o r parâm etros p re d e fin id o s p e la  S P U  segundo 
a n atu reza e as características dos bens im ó v e is . N o s  casos de bens re a va lia d o s, 
independentem ente do fundam ento, a d ep reciação  a cu m u lad a  deve ser zerad a e re in ic ia d a  
a p a rtir  do n o v o  v a lo r. O  v a lo r  re sid u a l é estabe lecid o  p e la  S T N  e co m u n ica d o  à S P U .

Nota 7 -  Intangível

T a b e la  7: In ta n g ív e l
C o n ta  D e s c r iç ã o 31.1 2 .2 0 1 6 31 .1 2 .2 0 1 5 V a r.

%
124000 00  In ta n g ív e l 
0

1 .6 47.17 6,3 0 1.0 85.95 7,4 6 51,68

Fon te: S ia í i .

N a  conta In ta n g ív e l são c la ss if ic a d o s  todos os so ftw ares ad q u irid o s e d e se n v o lv id o s  p ela  
autarquia, em  2 0 1 6  fo i registrado u m  s ig n if ic a n te  aum ento no núm ero a q u is içõ e s de 
softw ares.

A tu a lm e n te  todos os so ftw ares da autarquia são c la ss if ic a d o s  em v id a  ú til in d e fin id a  
co n fo rm e  co n su lta  interna ao Seto r de T e c n o lo g ia  da In fo rm ação  no Ó rgão .

Nota 8 -  Patrimônio Líquido

T a b e la  8: P a trim ô n io  L íq u id o _____________________________________________________________

C o n ta  D e s c r iç ã o  3 1 .1 2 .2 0 1 6  3 1 .1 2 .2 0 1 5  V a r .
%

12 4000 00  P a trim ô n io  L íq u id o  
0

5 7 4 .3 6 5 .4 8 9 ,0 1 1.6 81 .8 1 7 .4 7 7 ,7 5  -6 5 ,8 7



A  se g u ir  são e v id e n c ia d o s os p r in c ip a is  a justes de e x e rc íc io s  anteriores, o co rrid o s no ano 
de 2016:

a) E m  m arço/16 fo i fe ito  o registro  do ajuste de perda estim ad a de e x e rc íc io s  
anteriores co m  d ív id a  ativa  trib u tá ria  e não trib u tá ria  no  m ontante de R S  
1 .2 6 4 .3 5 9 .4 2 5 ,3 2 .

b ) E m  setem bro/16 fo i fe ito  o re g istro  do ajuste de p erda estim ad a de e x e rc íc io s  
anteriores co m  E m p ré st im o s as M a ssa s  L iq u id a n d a s  da S U S E P  no m ontante de 
R S  5 2 .1 0 8 .7 5 6 ,9 6 .

Nota 9 -  Atos Potenciais Ativos/Passivos

T a b e la  9: C o n tro le s  D e ve d o re s
C o n ta D e s c r iç ã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6 3 1 .1 2 .2 0 1 5  V a r .

%
81 2310 20
1

C o n trato s de S e rv iç o s 3 2 .4 0 1 .1 4 0 ,5
4

3 2 .0 1 1 .7 6 1 ,9  1,22 
6

81 2310 30
1

C o n trato s de A lu g u e is 4 0 .3 3 3 ,6 9 9 6 .7 0 3 ,2 3  -4 1 ,7 0

81 2310 40
1

Co n trato s de Fo rn ecim en to  de 
B e n s

8 2 .0 2 6 ,2 0 3 7 4.390 ,31  -2 1 ,9 0

C o m p reen d e  os v a lo re s  das o b riga çõ es co n tratu a is assu m id a s p e la  A u ta rq u ia  na co n d içã o  
de contratante.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

Nota 10 -  Impostos, Taxas e Contribuições

T a b e la  10: Im p o sto s, T a x a s  e C o n trib u içõ e s
C o n ta D e s c r iç ã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6 3 1 .1 2 .2 0 1 5 V a r .

%

4 1 2 1 1 0 1 0
0

T a x a s  P e lo  E x e r c íc io  do Po d e r 2 1 8 .9 1 7 .4 6 6 ,
46

1 7 4 .7 7 0 .2 9 6 ,
78

32 ,7 2

E s s a  ru b rica  apresenta o sa ld o  da p r in c ip a l fonte de rece ita  da S U S E P ,  co m p o sta  p e las 
taxas de f is c a liz a ç ã o  das entidades su p erv is io n a d a s.

Nota 11 -  Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

T a b e la  11: Ju ro s  e E n c a rg o s  de E m p ré st im o s e F in a n c ia m e n to s  C o n c e d id o s

C o n ta  D e s c r iç ã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6 3 1 .1 2 .2 0 1 5 V a r . %

4 4 1 1 1 0 1 0  Ju ro s  e E n c a rg o s  de E m p ré stim o s 
0 e F in a n c ia m e n to s C o n c e d id o s

19 .3 6 4 .3 7 1 ,8
7

2 8 0 .6 0 1 ,0 6
6 8 0 1 ,0
3

N esta  conta são re g istra d o s os v a lo re s referentes ao ju ro s  e e n ca rgo s dos em p réstim o s 
co n ced id o s as entidades su p e rv is io n a d a s em  re g im e  de liq u id a çã o .



D e sta ca -se  u m a acentuada v a ria çã o  n essa  co n  
va lo res no p erío d o  de 2 0 1 0  a 2 0 1 5 , d ev id o  ao n< 
com petente da autarquia.

Nota 12 -  Remuneração de Depósitos Bancári

T a b e la  12: R e m u n e ra çã o  de D e p ó s ito s  B a n c á rio

ia, em  virtu d e  da não a tu a liza çã o  dos 
ro recebim ento  de in fo rm a çõ e s do setor

os e Aplicações Financeiras

s e A p lic a ç õ e s  F in a n ce ira s

C o n ta  D e scriçã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6  3 1 .1 2 .2 0 1 5  V a r . %
/ í a s i m m  R e m u n e ra çã o  de D e p ó s ito s  
Q B a n c á rio s  e A p lic a ç õ e s  

F in a n ce ira s

1 9 .3 6 4 .3 7 ],8  2 8 0 .6 0 1 ,0 6

C la s s if ic a -s e  n essa  co nta  os v a lo re s  referentes 
a p lica d o s na C o n ta  Ú n ic a  da U n iã o .

Nota 13 -  Transferências íntragovernamenta)

T a b e la  13: T ra n sfe rê n c ia s  In trago vern am en ta is

a rem uneração dos recu rso s do órgão 

is

C o n ta  D e scriçã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6  3 1 .1 2 .2 0 1 5  V a r . %
4 5 1 0 0 0 0 0  T ra n sfe rê n c ia s  
0 In trago ve rn am e n ta is

19 .364.3 71,8  2 8 0 .6 0 1 ,0 6  ^

R e g is tra  o v a lo r  d os recu rso s re ce b id o s decorrentes de tran sferên cias fin a n ce ira s  da 
S P O A  correspondentes ao orçam ento anual.

Nota 14 -  Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

T a b e la  14: D iv e rs a s  V a ria ç õ e s  P a trim o n ia is  A u m e n ta tiv a s
C o n ta  D e scriçã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6  3 1 .1 2 .2 0 1 5  V a r . %

4 9 9 0 0 0 0 0  D iv e rs a s  V a ria ç õ e s  P a trim o n ia is  
0 A u m e n ta tiv a s

1 8 2.373 .764 , 35135,

N e sta  co nta  são re g istrad o s os v a lo re s  referentes ao ju ro s  e encargo s da d ív id a  a tiva  dos 
v a lo re s  a receber das entidades su p erv is io n a d a s.

D e sta ca -se  u m a acentuada v a ria çã o  n essa  conta, em  v irtu d e  da não a tu a liza çã o  dos 
v a lo re s  no p erío d o  de 2 0 1 0  a 2 0 1 5 , d ev id o  ao não recebim ento de in fo rm a çõ e s do setor 
com petente da autarquia.

Nota 15 -  Transferências Intragovernamentais

T a b e la  15: T ra n sfe rê n c ia s  In trago vern am en ta is
C o n ta  D e scriçã o 3 1 .1 2 .2 0 1 6  3 1 .1 2 .2 0 1 5  V a r .

%
3 5 1 0 0 0 0 0  T  ran sferên c i as 
0 In trago ve rn am e n ta is

2 6 3 .3 9 8 .9 4 3 , 1 9 8 .142 .046 , 
73 91

R e g is tra -se  nesta ru b rica  os v a lo re s  do repasse 
p e la  cessão  de uso  de p réd io  onde atualm ente é 2

de recu rso s ao B a n c o  C e n tra l do B r a s il  
i sede desta A u ta rq u ia .


