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Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/RJ,

Em  atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem  de  Serviço  n.º  201203291,  e  consoante  o
estabelecido  na  Seção  III,  Capítulo  VII  da  Instrução  Normativa  SFC  n.º  01,  de  06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 21/05/2012 a 15/06/2012, por meio
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir
da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita observância às normas de
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos
pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011.

Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,
efetuamos as seguintes análises:

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

A SUSEP elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do TCU para o exercício de 2011. As
peças contemplam os formatos e  conteúdos obrigatórios,  nos termos da  DN TCU n.º  108/2010,  da
Portaria TCU n.º 123/2011 e da DN TCU n.º 117/2011.
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2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

A SUSEP  é  o  órgão  responsável pelo  controle  e  fiscalização  dos mercados de  seguro,  previdência
privada aberta, capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo
Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros
Privados,  do  qual  fazem  parte  o  Conselho  Nacional  de  Seguros  Privados  -  CNSP,  o  IRB  Brasil
Resseguros S.A. - IRB Brasil Re, as sociedades autorizadas a operar em seguros privados e capitalização,
as entidades de previdência privada aberta e os corretores habilitados.

São Atribuições da SUSEP:

1. Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, de
Capitalização,  Entidades  de  Previdência  Privada  Aberta  e  Resseguradores,  na  qualidade  de
executora da política traçada pelo CNSP;

2.  Atuar  no  sentido  de  proteger  a  captação  de  poupança  popular  que  se  efetua  através  das
operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro;

3. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados;

4. Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados,
com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de
Capitalização;

5.  Promover  a  estabilidade  dos  mercados  sob  sua  jurisdição,  assegurando  sua  expansão  e  o
funcionamento das entidades que neles operem;

6. Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado;

7. Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens
garantidores de provisões técnicas;

8. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que por este forem
delegadas;

9. Prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP.

 

Avaliamos os resultados quantitativos e qualitativos da Gestão relacionados à Ação 0461 - Concessão de
Empréstimos Para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência
Complementar  Aberta,  que  integra  o  Programa  0779 -  Desenvolvimento dos Mercados de  Seguros,
Previdência Complementar Aberta e Capitalização.

 

A  despesa  total  realizada  no  Programa  (despesa  liquidada),  no  exercício  de  2011,  foi  de  R$
113.351.954,00 (cento e treze milhões trezentos e cinqüenta e um mil novecentos e cinqüenta e quatro
reais), que corresponde a 90,65% do valor previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA, incluindo os
créditos suplementares. Não obstante esta alta realização, o contingenciamento ocorrido no exercício
prejudicou a realização de viagens de fiscalização no mês de dezembro e as reformas dos imóveis da
sede e de Brasília.

 

Especificamente com relação à Ação 0461, o valor previsto inicialmente na LOA, incluindo os créditos,
era  de  R$  3.571.500,00  (três  milhões quinhentos  e  setenta  e  um mil e  quinhentos  reais),  sendo  o
montante liquidado/realizado de R$ 2.143.255,37 (dois milhões cento e quarenta e três mil duzentos e
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cinqüenta e cinco reais e trinta e sete centavos), o que corresponde à execução financeira de 60,01% do
valor previsto na Lei Orçamentária  Anual -  LOA, incluindo os créditos suplementares. Apesar de  a
despesa executada na ação ter correspondido a uma parcela pequena da execução total do Programa
0779, selecionamos a ação, para verificação dos resultados alcançados, em função da sua relevância.

 

No que tange à execução física da Ação 0461, observa-se que a meta prevista para o exercício era de
“concessão de empréstimos para liquidação” de 16 (dezesseis) unidades (sociedades/entidades), sendo
que o total realizado foi de 11 (onze) unidades, o que corresponde a 68,75%, conforme indicado no
quadro a seguir.

Quadro I – Execução Física da Ação 0461

173039/SUSEP

0779/ Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Código/Título

da Ação

Meta Física (fiscalização realizada) Atos  e  Fatos  que

prejudicaram  o

desempenho

Providências

Adotadas

Previsão Execução Execução/

Previsão

(%)

0461  -

Concessão  de

Empréstimos

Para Liquidação

de  Sociedades

Seguradoras,  de

Capitalização  e

Entidades  de

Previdência

Complementar

Aberta.

 

16 11 68,75 Não se aplica Não se aplica

                                         Fonte: SIGPLAN

 

Haja vista a finalidade singular da ação 0461, que consiste em permitir a realização dos trabalhos de
liquidação nas empresas que não possuem liquidez suficiente para arcar com suas despesas correntes,
visando garantir o encerramento do processo de liquidação de tais empresas, de modo que os ativos das
mesmas possam ser vendidos, com a conseqüente geração de recursos que viabilizem o ressarcimento
dos empréstimos efetuados pela Autarquia e o pagamento de credores, observada a legislação aplicável,
o  percentual  de  execução  de  68,75%  da  meta  prevista  é  considerado,  pela  SUSEP,  um excelente
resultado.

Portanto, o percentual de execução financeira da referida ação (60,01%) guarda proporção razoável
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com a execução física (68,75%).

Ainda  no âmbito da  Ação 0461,  executamos procedimento visando à  verificação da  formalização e
condução  dos  processos  de  liberação  dos  recursos  (concessões  de  empréstimos  para  liquidação  de
Sociedades  Seguradoras,  de  Capitalização  e  Entidades  de  Previdência  Complementar  Aberta),  no
tocante à sua aderência aos critérios e aos dispositivos disciplinados nos normativos internos da SUSEP
sobre o tema, por meio de uma amostra de dois processos de liberação de recursos para duas entidades
distintas em 2011,  que representam 18,18% da quantidade  de  empresas/entidades que receberam os
referidos adiantamentos no exercício de 2011.

Verificamos que os dois processos seguiram os trâmites e cumpriram as exigências previstas no Capítulo
1 (um) – Seção 12 (Doze) do Manual do Liquidante da SUSEP, o qual disciplina os procedimentos para
os  adiantamentos  de  recursos  (empréstimos)  a  serem  concedidos  pela  SUSEP  às  entidades  em
Liquidação extrajudicial.

Além disso, por meio de consulta obtida junto ao Sistema Siafi Gerencial 2010 e 2011 (Saldo Atual –
Empréstimos Concedidos Longo prazo), verificamos que o saldo dos referidos empréstimos concedidos
pela UJ, para 33 (trinta e três) empresas/entidades, totalizava, em dezembro/2010, o montante de R$
40.589.475,28 (quarenta milhões quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e
vinte  e  oito  centavos) e,  em dezembro/2011,  a  importância  de  R$ 40.617.715,81 (quarenta  milhões
seiscentos e dezessete mil setecentos e quinze reais e oitenta e um centavos).

Cabe ressaltar que do total de 33 (trinta e três) empresas/entidades constantes nas consultas extraídas no
referido sistema (exercícios de 2010 e 2011), verificamos, em consulta ao próprio sítio da UJ, que 18
(dezoito) empresas/entidades, ou seja, 54,54% encontram-se em falência. Vale destacar que a entidade,
por meio da Comunicação Interna SUSEP/DIFIS/CGFIS/COREP – CI 12/12,  datada  de  06/03/2012,
informou  ainda  que  eventual ressarcimento  de  recursos no  âmbito  do  processo  judicial  de  falência
decorreria de inscrição destes valores no Quadro Geral de credores junto ao juízo da falência.

Todavia, mediante  consulta ao sistema Siafi Gerencial 2010 e 2011, não observamos nenhuma baixa
parcial ou total (ressarcimento dos empréstimos) dos saldos pertinentes a cada uma daquelas entidades
em regime especial de falência.

Por outro lado, com relação às demais, identificamos, por meio da Consulta “Movimento Credor” no
referido Sistema (2010 e 2011), que apenas 3 (20%) das 15 restantes efetuaram o ressarcimento, sendo
que uma parcial no exercício de 2010, e as outras duas tiveram seus saldos de empréstimos concedidos
totalmente  baixados/zerados  em 2011.  Cabe  ressaltar  que  tais  entidades/empresas  que  efetuaram o
ressarcimento se encontram, conforme consulta ao sítio da SUSEP, em liquidação extrajudicial, e que a
SUSEP encaminhou, por meio da Comunicação Interna SUSEP/ COREP – CI 12/12, a documentação
comprobatória dos referidos ressarcimentos.

Em  relação  à  2011,  o  montante  total  baixado  no  sistema,  correspondente  ao  ressarcimento  dos
empréstimos concedidos, importou em R$ 2.115.014,84 (dois milhões cento e quinze mil quatorze reais e
oitenta  e  quatro  centavos),  o  que  representa  5,2%  do  total  do  saldo  atual  dos  empréstimos  em
dezembro/2011, constante do Sistema SIAFI Gerencial.

Observa-se, entretanto, que uma das companhias que teve o saldo da conta “empréstimos concedidos
Longo prazo” totalmente baixado/zerado apenas em 2011, no valor de R$ 1.903.319,09 (hum milhão
novecentos e três mil trezentos e dezenove reais e nove centavos), havia efetuado o ressarcimento em
novembro/2010,  sendo que  o total pago, naquela  oportunidade, importou em R$ 1.982.985,50 (hum
milhão novecentos e oitenta e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), o que
sinaliza que algumas empresas carecem de uma atualização de seus saldos constantes da referida conta
junto ao sistema SIAFI Gerencial.

Cabe salientar ainda que, conforme consta no sítio da UJ, algumas entidades encontram-se em regime de
liquidação  extrajudicial  há  mais  de  dez anos.  Em face  disso,  destacamos,  como  medidas  positivas
recentemente adotadas pela UJ, a publicação da Portaria SUSEP n.º 4.072/2011, que trata, dentre outras
questões,  da  apresentação trimestral de  relatório de atividades dos liquidantes,  inspeção in  loco nas
entidades liquidandas e avaliação acerca do desempenho dos liquidantes.
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Além dessa, a Circular SUSEP n.º 431, de 14/03/2012, dispõe sobre os critérios, condições e requisitos
referentes à designação, à atuação e à remuneração dos liquidantes nomeados pela SUSEP, assim como
os respectivos deveres, destacando-se que, segundo o disposto no art.10º, o liquidante que encerrar o
regime  de  liquidação  extrajudicial  em razão  do  pagamento  dos  credores  ou,  ainda,  possibilitar  a
recuperação  da  entidade  submetida  à  regime  de  liquidação  extrajudicial,  fará  jus  à  percepção  de
acréscimo pecuniário, custeado pela massa liquidanda, da seguinte forma:

I – prazo inferior a dois anos: valor equivalente a 12 (doze) remunerações mensais;

II – prazo superior a dois anos e inferior a três anos: valor equivalente a seis remunerações mensais.

Além disso,  o  parágrafo  primeiro  do  referido  artigo  dispõe  ainda  que  nos  casos  de  conversão  em
liquidação  ordinária  ou  decretação  de  falência,  no  período  de  até  dois  anos após a  designação  do
liquidante, este fará jus a um bônus correspondente a seis remunerações mensais. Já o parágrafo segundo
dispõe  que a  SUSEP avaliará  formalmente  a  conveniência  de substituir  o liquidante  após 3 anos de
exercício e o substituirá compulsoriamente após 4 anos, contados da sua nomeação.

Do exposto, em que pese o baixo percentual de ressarcimento dos empréstimos concedidos no âmbito da
ação  0461,  consideramos  que  a  SUSEP,  mediante  os  normativos  supracitados,  vem  adotando
providências no sentido de  avaliar  o  trabalho dos liquidantes,  bem como, estimular  a  celeridade  na
condução  e  desfecho  destes  processos  atinentes  às  entidades  sob  regime  especial  de  liquidação
extrajudicial.

 

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

Em 2011, a SUSEP utilizou 3 indicadores, que foram aqueles consignados no PPA, relativos ao Programa
0779 - Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização,
cujos resultados foram registrados SIGPlan.  A Autarquia  utilizou,  também, no tocante  ao seu plano
estratégico institucional 2011-2015, o total de 13 indicadores, conforme dados do Relatório de Gestão.
Além disso, também foram utilizados 2 indicadores gerenciais sobre recursos humanos e 7 indicadores
institucionais.

 

Do total de 7 (sete) indicadores institucionais, selecionamos 2 (dois) para análise, quais sejam: “Índice
de Adequação das Provisões Técnicas dos Mercados Supervisionados” e  “Índice  de  Adequação das
Avaliações Atuariais”.

 

Identificamos  que  ambos  são  adequados  quanto  à  capacidade  de  representar  a  situação  que  a  UJ
pretende medir; têm capacidade de proporcionar medição ao longo do tempo por intermédio de séries
históricas; e possuem razoável custo de obtenção, atendendo, portanto, aos critérios de "completude e
validade"; "comparabilidade"; e "economicidade".

 

Quanto à facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de compreensão dos resultados
pelo  público  em geral,  consideramos  adequado  o  indicador  “índice  de  Adequação  das  Provisões
Técnicas  dos  Mercados  Supervisionados”,  atendendo,  portanto,  o  critério  de  “acessibilidade  e
compreensão”.

 

Já para o indicador “Índice de Adequação das Avaliações Atuariais”, como não existe um sistema que
possibilite a consulta quanto à “adequação da avaliação atuarial”, a obtenção dos dados é feita através
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de planilhas internas elaboradas distintamente  pela  DIPEP  (Divisão de  Monitoramento de  Provisões
Técnicas de Seguros e Resseguros de Pessoas e Previdência) e DISEC (Divisão de Monitoramento de
Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros de Danos e Capitalização), sendo a elaboração do indicador
composta da razão entre o somatório das inadequações consideradas nas planilhas de ambas as divisões,
sobre o total de empresas que devem apresentar a avaliação atuarial.

 

Consideramos que o indicador não atende ao critério de acessibilidade e compreensão, tendo em vista
algumas dificuldades de compreensão que enfrentamos, como por exemplo: na planilha apresentada pela
DISEC com as empresas que compuseram o numerador do indicador (“somatório das inadequações”),
verificamos a existência de 13 empresas que não foram consideradas na composição deste numerador
em razão de o campo “situação final” das mesmas não estar preenchido com “inadequada”. Ocorre que
as mesmas não foram excluídas por estarem “adequadas”, mas sim por apresentarem “situação final”
indefinida e, por isso, encontrarem-se sem nenhuma informação (campo sem preenchimento). Ou seja,
não é certo que elas de fato deveriam deixar de compor o numerador do indicador, pois não se sabe se
sua situação final será “adequada” ou “inadequada”. Portanto, o resultado do indicador pode mudar
caso alguma destas empresas venha a ter sua situação final definida como “inadequada.

 

Apesar disso, destacamos o contido no Relatório de gestão 2011, conforme segue:

 

“Em dezembro de 2011 foi constituída a Comissão Atuarial, com o objetivo de aprimorar a comunicação
da Susep com o mercado através da criação de um fórum de debates para os representantes tanto da
Autarquia quanto do mercado discutirem assuntos cujos temas versem sobre questões atuariais relativas
aos mercados de seguros, de previdência complementar aberta, de capitalização e de resseguros.

 

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

 

Em sequência, apresentamos o quadro a seguir, o qual resume a análise dos dois indicadores:

Quadro II – Análise dos Indicadores (Tipo de Indicador: Institucional;  Programa ou Área da Gestão:
Operacional)

 

Nome  do

Indicador

Descrição  do

Indicador

Fórmula  de

Cálculo

Completude

e

Validade

Acessibilidade

e

Compreensão

Comparabi-

lidade

Auditabi-

lidade

Economi-

cidade

Índice  de

Adequação  das

Provisões

Técnicas  dos

Mercados

Supervisionados

Indica  a

proporção  de

empresas  que

possuem

provisões

técnicas

adequadamente

constituídas

Quantidade  de

empresas  com

provisões

adequadamente

constituídas/

Total  de

empresas  que

devem constituir

sim sim sim não sim
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provisões

Índice  de

Adequação  das

Avaliações

Atuariais

Indica  a

proporção  de

empresas  que

atenderam  aos

requisitos

mínimos  da

Circulação

Atuarial

Quantidade  de

empresas  com

avaliações

atuariais

adequadas  /

Total  de

empresas  que

devem

apresentar

avaliação

atuarial

sim não sim não sim

                                          Fonte: Relatório de Gestão

 

Segundo informações prestadas pela  SUSEP, por meio da Comunicação Interna – CI SUSEP/DITEC
/CGSOA n.º 114/12, a fonte dos dados utilizada pela autarquia para identificação do total de empresas
que devem constituir provisões ou apresentar avaliação atuarial é o quadro 16 (Provisões Técnicas) do
FIP/SUSEP (Sistema para preenchimento e envio do FIP – Formulário de Informações Periódicas). A
entidade  informou  que  através  de  uma  consulta  à  base  de  dados  são  apuradas  tais  informações,
ressaltando que, de acordo com o disposto na Circular SUSEP 272/04, todas as empresas que tiveram, no
período base, riscos vigentes, sinistros avisados ou provisões constituídas devem apresentar a avaliação
atuarial . Uma vez que todas as empresas que possuem riscos vigentes e/ou sinistros avisados precisam
constituir provisões técnicas durante o período, pode-se concluir que as empresas que devem apresentar
avaliação atuarial são, na verdade, aquelas que constituíram provisões técnicas durante o período base.

 

Entretanto, a SUSEP relata que a Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência – CGSOA é uma
área de supervisão à distância e, portanto, se alguma empresa estiver constituindo provisão ou tiver risco
vigente, mas não informar no FIP/SUSEP, a coordenação em questão fica impossibilitada de utilizar tal
informação para composição dos indicadores, sendo esta irregularidade somente passível de verificação
mediante fiscalização in loco.

 

No tocante à confiabilidade dos dados fornecidos pelas empresas no FIP/SUSEP, em que pese a SUSEP
relatar que as informações contábeis são auditadas e que, além disso, algumas informações são criticadas
e confrontadas com os valores do FIP, possuindo, portanto, um nível de confiabilidade grande, por outro
lado, a UJ descreve que outras informações não podem ser criticadas (datas das emissões das apólices,
prazos de vigência, etc) e muito menos são validadas pela fiscalização in loco, ocasionando, portanto,
algumas incertezas.

 

Portanto, tendo em vista as fragilidades apontadas, consideramos o aspecto “auditabilidade” como não
adequado.

 

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

A força de trabalho da SUSEP, de acordo com o Quadro XLIV – Força de Trabalho da UJ, do Relatório
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de Gestão, situação apurada em 31/12/2011, corresponde a 448 servidores efetivos, o que representa
53,8 % da lotação autorizada para a autarquia, que é de 832 servidores.

 

Verificamos a existência de 12 servidores cedidos, sendo 10 para a AGU (Lei Complementar nº 73 de
10/2/93) e dois para exercício de cargo em comissão. Observamos, também, de acordo com o Quadro
XLV do aludido relatório, que a quantidade total de servidores afastados em 2011 representa pouco mais
de 3,0% dos servidores efetivos.

 

Solicitamos que a SUSEP disponibilizasse estudos efetivados pela Unidade quanto ao dimensionamento
da força  de trabalho,  no que diz respeito ao quantitativo,  composição e  perfil,  bem como quanto à
definição de estratégias e ações que se fazem necessárias para viabilizar o alcance de suas necessidades.
A SUSEP respondeu, por meio da Comunicação Interna nº 057/2012, de 18/05/2012:

 

“Para  levantar  o perfil  dos  servidores  e das  unidades  da  Susep a  CGPLA/CODES está desenvolvendo um programa de

implementação de gestão por competências. Em 2011, foram definidas as competências organizacionais e gerenciais, faltando

mapeá-las  nas unidades  da Susep. Para  2012, será elaborado um projeto piloto para  levantar  as  principais  competências

técnicas e, após o projeto piloto, será definido cronograma para conclusão da implementação da gestão por competências na

Susep, com identificação das lacunas/gaps.

 

A partir  do mapeamento das macroatividades internas e da instituição da avaliação de desempenho para os servidores da

SUSEP (ambos programados para este exercício, sob a Coordenação da CGPLA/COPLE), serão disponibilizados elementos

essenciais para a futura realização de estudos sobre o dimensionamento ideal da força de trabalho nas diversas unidades da

Susep.”

 

Sendo assim, verificamos que a SUSEP demonstrou estar adotando medidas no sentido de efetuar um
levantamento do perfil de  seus servidores e  do quantitativo de pessoal necessário para  exercer suas
funções e viabilizar a realização de suas atividades. Este projeto piloto que está sendo desenvolvido e
que  resultará  na  gestão  por  competência,  deverá  fornecer  subsídios  para  realocação  do  pessoal  e
indicação da real necessidade de vagas da unidade na realização do concurso público.

 

No que se refere ao provável impacto no quantitativo de pessoal, provocado pela futura evolução de
desligamentos e aposentadorias, a SUSEP informou por meio da CI nº 57/SUSEP/DIRAD/CGPLA, de
18/05/2012:

 

“O quantitativo deverá diminuir sensivelmente com as próximas aposentadorias previstas. Conforme demonstrado

na  tabela  abaixo,  neste  momento,  43  (quarenta  e  três)  servidores  recebem abono  permanência  e  poderão  se

aposentar a qualquer tempo:

 

CARGO POSSÍVEIS APOSENTADORIAS

Analista Técnico 15
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Agente Executivo 28

TOTAL 43

 

A previsão de aposentadorias para os próximos quatro anos é a seguinte:

 

CARGO

APOSENTADORIAS

Analista Técnico 31

Agente Executivo 42

TOTAL 73

 

Se, nos próximos quatro anos, todas as aposentadorias forem consumadas, não for aprovado o pedido, encaminhado

ao Ministério da Fazenda – MF pela Susep para a posse do equivalente a mais 50% (cinquenta por cento) das 138

vagas  autorizadas no último concurso público (que vence em 29/06/2012)  e não for autorizado novo concurso

público, o já enxuto quadro de pessoal da Susep deverá ser reduzido a apenas 375 servidores.

 

Análises mais acuradas sobre o impacto nos processos internos e nos diversos postos de trabalho só poderão ser

realizadas após o mapeamento das macroatividades internas e decorrente avaliação e aprimoramento dos processos

de trabalho.

 

Esclareça-se que não há como prever o impacto de outros desligamentos, visto que depende da situação individual

de cada servidor”.

 

Tendo em vista os quadros apresentados pela unidade, verificamos que 43 servidores recebem abono
permanência e podem se aposentar a qualquer momento e 73 podem se aposentar nos próximos 4 anos,
ou seja, há um potencial de aposentadorias de cerca de 26% dos servidores atualmente ativos no futuro
próximo.

 

Diante do exposto, pode-se inferir que a força de trabalho existente na SUSEP está aquém do necessário
para  fazer  frente  aos  objetivos,  metas  e  estratégias  da  Unidade,  já  que  as  vagas  preenchidas
correspondem a pouco mais da metade das vagas autorizadas, cerca de 26% do seu pessoal poderá se

9 de 36



aposentar nos próximos quatro anos, estando a SUSEP compondo sua força de trabalho, essencialmente,
mediante as nomeações oriundas dos concursos públicos autorizados e realizados pela autarquia.

 

ANÁLISE SOBRE O SISAC

Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no Sistema de Controle de
Ações de Comunicação – SISAC, do total de 8 atos da entidade examinada referentes ao exercício de
2011, foram analisados um ato de admissão, 4 atos de aposentadoria e 3 atos de concessão de pensão.

 

Verificamos que a SUSEP efetuou todos os atos no SISAC, bem como procedeu aos registros de acordo
com o prazo previsto na IN/TCU n.º 55/2007, com exceção de 3 atos de pensão que foram realizados
fora do prazo previsto no art.7º da IN. Os resultados encontram-se evidenciados no quadro a seguir:

 

Quadro III– Cadastro no SISAC pela UJ

Quantidade de atos de admissão de pessoal  e de concessão de

aposentadoria, reforma e pensão emitidos em 2011

Quantidade de atos cujo prazo do art.7º da IN

55 foi atendido.

8 5

 

Questionada sobre os registros fora do prazo, a coordenadora substituta da Coordenação de Pessoal -
CORPE respondeu por intermédio da CI 247/12, de 28/5/2012:

 

“Recentemente, ao assumir a substituição desta Coordenação, identifiquei algumas atividades em atraso,
em decorrência  do  excesso  de  demanda  e  da  quantidade  insuficiente  de  servidores  no  setor.  Após
verificação das pendências, estamos priorizando aquelas que têm prazos a serem observados e o registro
dos atos no SISAC é uma delas. Apesar dos esforços envidados, ainda estamos com 3 (três) atos de
desligamento pendentes de registro e estamos providenciando a devida regularização. Entretanto, cientes
da responsabilidade desta atividade, informo que estaremos observando e  priorizando esta rotina, de
forma que possamos cumprir o prazo estabelecido para registro dos atos no SISAC.”

 

Dada a pequena quantidade de atos realizados e a intenção demonstrada em regularizar a situação, esta
CGU acompanhará o devido registro das pensões dentro do prazo determinado e verificará o registro das
pensões mencionadas.

 

A equipe de auditoria não fez análise do cumprimento do disposto no § 1º do art. 11 da IN TCU nº
55/2007 em razão da não aplicabilidade de tal dispositivo à unidade jurisdicionada cuja gestão está sob
exame.

 

ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO
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Tendo  em  vista  a  identificação  das  seguintes  ocorrências  identificadas  na  folha  de  pagamento,
solicitamos justificativas à SUSEP acerca das inconsistências. O quadro a seguir apresenta a conclusão
da análise, com base nas informações e documentos apresentados pela Autarquia:

 

Quadro IV – Análise das ocorrências identificadas na folha de pagamento da unidade

 

Descrição da ocorrência Quantidade  de
servidores
relacionados

Quantidade  de
ocorrências  acatadas
totalmente pelo gestor

Quantidade  de
ocorrências  não
acatadas pelo gestor

1 - Servidores com desconto de faltas ao

serviço  na  Folha,  sem  o  respectivo

Registro no Cadastro

2 2 -

2 - Inclusão de informações pelo próprio

servidor  habilitado  no  SIAPE  (Nível

Operacional), em sua respectiva folha de

pagamento.

1 - 1

3  –  servidores  cedidos  para  órgãos

recusáveis  que recebem gratificação por

desempenho/ produtividade específica de

sua carreira/ plano de cargos.

1 - 1

4 - Pensões concedidas após 19-02-2004

cadastradas no SIAPE em tipos menores

que 52

1 1 -

 

 

A seguir, apresentamos considerações sobre as ocorrências analisadas:

 

Ocorrência 1 – foram feitas as correções, e os registros lançados no cadastro do servidor;

Ocorrência 2 - o lançamento não foi específico para o servidor e as ações judiciais estão cadastradas no
SICAJ desde abril de 2011;

Ocorrência  3  -  foi  apresentada  documentação  com a  previsão  legal  amparando  o  pagamento  da
gratificação.

Ocorrência 4 – foi feita a revisão dos cálculos da pensão concedida, com o lançamento no SIAPE e a
correção dos atos da concessão.
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2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

O gestor apresentou seu diagnóstico sobre os aspectos de controles internos da Unidade no Relatório de
Gestão  do  exercício  de  2011,  conforme  registrado  no  quadro  a  seguir.  O referido  quadro  também
apresenta  a  avaliação desta equipe de auditoria  sobre os mesmos pontos, com base nos documentos
verificados durante o trabalho de campo, associados à autoavaliação apresentada pelo gestor.

 

Quadro V: Autoavaliação realizada pela UJ e avaliação da equipe de auditoria acerca dos controles
internos

Componentes  da  estrutura  de
Controle Interno

Autoavaliação do gestor Avaliação da Equipe de auditoria

Ambiente de Controle Não adequado Não adequado

Avaliação de Risco Não adequado Não adequado

Procedimentos de Controle Não adequado Não adequado

Informação e Comunicação Não adequado

Não adequado

 

 

Monitoramento Não adequado Não adequado

 

A avaliação do sistema de controle interno feita pela equipe de auditoria converge com a autoavaliação
apresentada pelo gestor.

 

Com relação ao aspecto de “ambiente de controle”, verificamos que:

a) existe código formalizado de ética profissional do Servidor da SUSEP, conforme os termos contidos na
Deliberação SUSEP n.º 135/2009;

b) Quanto aos procedimentos e às instruções operacionais das áreas de licitações e recursos humanos,
observamos,  com relação à  primeira, que são adotados check-lists,  fluxogramas,  tabelas/planilhas de
planejamento  das  licitações  do  exercício,  mas,  quanto  à  adoção  de  manuais  que  formalizam  as
atividades/procedimentos  da  área,  é  utilizada  a  metodologia  do  MPOG/SLTI,  estando  os  manuais
disponíveis no sítio “http:// www.comprasnet.gov.br”. A segunda área apresentou diversos manuais de
rotinas  internas  utilizados  para:  admissão  de  pessoal;  concessão  de  aposentadoria  e  de  pensão;
elaboração  da  folha  de  pagamento.  Entretanto,  apresentou  manual  de  procedimentos  CODES
(Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas) - 2012, informando que o mesmo precisa de atualização,
que só será realizada a partir da análise do mapeamento das macroatividades;
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c) as delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições das responsabilidades;

d) quanto à segregação de funções, a área de licitações informa que não há simultaneidade de função de
pregoeiro ou membro de comissão de licitação com fiscal de contrato. Por outro lado, a área de recursos
humanos (CGPLA/CORPE), informa, por meio do Comunicado Interno – CI n.º  57/12, que não há
segregação  das  funções  de  cadastro  e  de  elaboração  da  folha  de  pagamentos,  sendo  ambas
desempenhadas pela mesma servidora em razão da carência da força de trabalho existente na referida
coordenação, o que impossibilita a realização de rodízio de servidores responsáveis pelo processamento
da folha, com vistas a eliminar/reduzir possibilidades de fraudes.

 

Cabe ressaltar que a área de licitações informou, por meio da CI n.º 13/2012, que não há uma política de
planejamento que possibilite reduzir perdas e impacto de incertezas, sendo que, na maioria das vezes, as
demandas licitatórias são deflagradas pelas áreas demandantes em datas próximas aos vencimentos dos
contratos. Além disso, a área de recursos humanos relatou, por meio do Comunicado Interno – CI n.º
57/12, que não há setor, nem servidor designado para realização de análises com o objetivo de identificar
atividades críticas da referida área, em razão da carência de mão-de-obra existente.

 

Do exposto, considerando as fragilidades identificadas, avaliamos este aspecto como “não adequado”.

 

No que se refere ao aspecto de “Avaliação de Risco”, a UJ, por meio da CI DIRAD/CGPLA n.º 057/12,
apresentou  seu  Plano  institucional  -  Planejamento  Estratégico  2011-2015,  contendo  os  objetivos
estratégicos, indicadores e metas devidamente formalizados.

 

Entretanto,  a  SUSEP  ressalta  que  o  referido  Planejamento  é  o  primeiro  plano  claramente
institucionalizado da entidade, elaborado com metas de curto período de execução e para o qual ainda
não se faz a identificação/relação de pontos críticos. Assim, informa, por meio da CI supracitada, que
está sendo programada, para o exercício corrente (2012), a revisão do aludido Planejamento, com vistas
à adequação das metas institucionais às atuais diretrizes da autarquia, com a proposta de identificação e
posterior acompanhamento dos riscos inerentes ao alcance dos objetivos estratégicos.

 

Portanto, tendo em vista as informações prestadas pela entidade, ratificamos a avaliação deste aspecto
como “não adequado”.

 

No  que  tange  ao  aspecto  “Informação  e  Comunicação”,  a  SUSEP  informou,  por  meio  da  CI
DIRAD/CGPLA n.º 057/2012, que os atos inerentes a pessoal são publicados em Boletim de Pessoal
semanal,  o  qual,  conjuntamente  com  ações  de  treinamento,  encontram-se  disponibilizados  na
Intranet/SUSEP. Além disso, é utilizado o correio expresso para divulgação de eventos de capacitação.

 

Quanto às informações pertinentes ao planejamento estratégico institucional, a SUSEP informa que são
publicadas no Boletim de Pessoal, Intranet e no Portal da entidade, e que o relatório anual de análise de
indicadores serve de base para a tomada de decisões estratégicas.

 

Em complemento, a UJ, por meio da Nota Técnica SUSEP/AUDIT n.º 08/2012, datada de 22/05/2012,
informou que toda a questão de comunicação da SUSEP está sendo trabalhada no âmbito da Política de
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Comunicação  da  entidade,  instituída  pela  Deliberação  SUSEP  n.º  153,  de  05/03/2012,  ressaltando,
segundo o informado, que a sistemática de comunicação foi recentemente aprovada.

 

Dentre os objetivos da referida política, destacam-se: “aprimorar e tornar efetiva a comunicação interna,
com ampla  divulgação  dos  assuntos  de  interesse  geral;  e  harmonizar  as  expectativas  entre  a  alta
administração e o corpo funcional com relação aos processos de trabalho a serem desenvolvidos e às
metas a serem atingidas.”

 

Dentre as diretrizes a serem observadas para o desenvolvimento e a execução das ações de comunicação
da  UJ,  destaca-se  a  avaliação  permanente  das  ações  de  comunicação,  com o  monitoramento  e  a
mensuração do desempenho, de forma a proporcionar a melhoria contínua na aplicação dos recursos.

 

Tendo em vista que:

- a política de comunicação, recentemente instituída, consta no Planejamento Estratégico 2011-2015 da
UJ como resultado associado ao objetivo estratégico “Fortalecer a Imagem da SUSEP”;

- a própria UJ prestou informações no sentido que está sendo programada para o exercício de 2012 a
revisão do referido planejamento, com vistas à adequação das metas institucionais às atuais diretrizes da
SUSEP;

- segundo as etapas definidas na metodologia utilizada para o aludido planejamento, constitui-se como
terceira e última, o monitoramento e controle de todo este processo, por meio do acompanhamento dos
indicadores e avaliação dos resultados.

 

Portanto,  muito  embora  a  divulgação  de  informações  seja  realizada  por  meio  da  Intranet,  correio
expresso e Internet (Portal da UJ), cabe ressaltar, em contrapartida, que a política de comunicação é
incipiente, tendo sido implementada recentemente, o que deverá ser ainda objeto de acompanhamento e
análise  a  serem efetuados  pela  própria  UJ,  quanto  à  avaliação  do  atingimento  dos  objetivos  e  à
observância das diretrizes definidas no âmbito da referida política.

 

Sendo assim, consideramos a avaliação deste aspecto como ainda “não adequado”.

 

Em  referência  ao  aspecto  de  “Monitoramento”,  a  UJ  informou  que  atualmente,  existe
acompanhamento mensal e análise anual de indicadores estratégicos e plurianuais.

 

Apesar  disso,  conforme  explicitado  anteriormente,  a  SUSEP  ainda  apresenta  questões  ainda  não
estruturadas ou em fase incipiente de execução pertinentes aos demais aspectos do sistema de controle
interno (ambiente de controle, avaliação de risco e informação/comunicação), e, considerando ainda as
informações prestadas pela UJ no sentido de que está sendo programada para o exercício de 2012 a
revisão do seu planejamento estratégico 2011-2015, com vistas à adequação das metas institucionais às
atuais diretrizes da SUSEP, com a  proposta  de identificação e  posterior acompanhamento dos riscos
inerentes ao alcance dos objetivos estratégicos, consideramos que este aspecto, assim como os demais,
também se encontra “não adequado”.
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Apresentamos,  a  seguir,  análise  desta  equipe  de  auditoria  sobre  a  estrutura  dos  controles  internos
administrativos da SUSEP nas áreas de Pessoal e Licitações.

 

Quadro VI: Análise das áreas selecionadas

Área Selecionada Estrutura de controles internos administrativos

Pessoal Não Adequada

Licitações Não Adequada

 

1) Área de Recursos Humanos – RH

 

Destacamos,  com  base  nas  informações  prestadas  pela  área,  por  meio  da  Comunicação  interna
SUSEP/DIRAD/CGPLA n.º 057/2012, datada de 18/05/2012, os seguintes aspectos que consideramos
como pontos positivos:

 

a) os armários e arquivos utilizados para a guarda e acesso dos documentos que contêm as informações
pessoais  e  funcionais  dos  servidores  estão  dispostos  no  próprio  local destinado  à  Coordenação  de
Pessoal - CORPE, sendo que, as medidas de controle informadas como adotadas pela área, com o fito de
proteger e resguardar as referidas informações, consistem em manter a porta de entrada trancada e a
instalação de um balcão de atendimentos. Além disso, descreve ainda que o controle das entradas e/ou
saídas de documentos/processos é realizado mediante registros efetuados pela escriturária no livro de
protocolo, no sistema de processos ou no sistema de expedientes, conforme o caso;

 

b)  apesar  de  não  dispor/utilizar  um  sistema  informatizado  para  efetuar  o  controle  acerca  do
acompanhamento da situação dos servidores cedidos e requisitados, a área (CGPLA/CORPE) efetua tal
procedimento, mediante registros e acompanhamentos realizados via uso de planilhas Excel;

 

c)  existência  de  acompanhamento  das  alterações  na  legislação  de  pessoal  realizado  pela
CGPLA/CORPE, por meio de recebimento eletrônico permanente da legislação atualizada, leitura do
DOU e do sítio do servidor na internet. O responsável pela análise, conforme relatado, é a Coordenadora
da área e a divulgação das normas é realizada por meio de Boletim de Pessoal na Intranet ou, em alguns
casos, divulgação de mensagem eletrônica via correio expresso;

 

d) realização, anualmente, do recadastramento de aposentados e pensionistas no mês de aniversário de
cada um;

 

e)  existência  de  manuais  com os  procedimentos  utilizados  para  as  atividades  relativas  à  folha  de
pagamento;
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f) existência de rotinas para efetuar lançamentos na folha de pagamento;

 

g)  apesar  de  não  dispor  de  um  sistema  informatizado  que  atenda  às  suas  demandas,  a  área
(CGPLA/CORPE) relata que realiza o controle dos servidores efetivos que completarão, no exercício, a
idade  limite  de  permanência  no  serviço  público,  mediante  relatório  de  faixa  etária  do  Sistema  de
Cadastro de Funcionários – SCF, extraído anualmente.

 

Por outro lado, a área de recursos humanos informou que não há segregação das funções de cadastro e
de  elaboração  da  folha  de  pagamentos,  em razão  da  carência  da  força  de  trabalho  existente  na
Coordenação de Pessoal - CORPE.

 

Além disso, também em decorrência da carência de mão-de-obra na referida coordenação, relata que, no
âmbito da CGPLA/CORPE, não há setor, nem servidor designado para realização de análises com o
objetivo de  identificar  atividades críticas da  referida  área,  mas,  segundo o entendimento da  área,  a
auditoria interna da UJ realiza tal atividade.

 

Por fim, cabe destacar que a carência da força de trabalho é um aspecto relevante que hoje atinge toda a
UJ, visto que o total atual de servidores efetivos corresponde a 53,8% da lotação autorizada para  a
autarquia, sendo este assunto descrito em ponto específico deste relatório, pertinente à análise da gestão
de recursos humanos.

 

Dessa forma, tendo em vista as fragilidades identificadas, somos de opinião que a estrutura de controles
internos da área de pessoal não se encontra adequada.

 

2) Área de Licitações

 

Destacamos,  com  base  nas  informações  prestadas  pela  área,  por  meio  da  Comunicação  interna
SUSEP/DIRAD/CGADM/COMAP/DILIC n.º  013/2012, datada  de 18/05/2012, os seguintes aspectos
que consideramos como pontos positivos:

 

a) utilização de check-list, fluxogramas, tabelas/planilhas de planejamento das licitações do exercício;

 

b) existência de uma área/setor de licitação formalmente definida no Regimento Interno da SUSEP;

 

c) realização de rotinas com vistas à análise dos graus de criticidade dos processos;

 

d) muito embora não exista um sistema para identificação e acompanhamento de prazos (prazo para
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publicação do edital, para impugnação, para assinatura do contrato etc.), a área relata que realiza tal
procedimento, ainda que de forma doméstica e manual;

 

e) quanto à segregação de funções, a área informa que inexiste simultaneidade de funções de pregoeiro
ou membro de comissão de licitação com fiscal de contrato.

 

Por outro lado, a área de licitações também informou, por meio da CI n.º  13/2012, que não há uma
política de planejamento que possibilite reduzir perdas e impacto de incertezas, sendo que, na maioria
das vezes,  as demandas licitatórias são deflagradas pelas áreas demandantes em datas próximas aos
vencimentos dos contratos.

 

Corroborando tal informação, cabe ressaltar que constatamos falhas de planejamento para substituição
de empresa prestadora de serviço, agravada por excessiva morosidade na fase interna de procedimento
licitatório, ocasionando a  necessidade de contratação direta  (Dispensa de Licitação n.º  59/2011) por
insuficiência de tempo para uma nova tentativa de contratação por pregão eletrônico, sendo este assunto
tratado por meio da Nota de auditoria n.º 201203291/002.

Além dessa,  constatamos falhas atinentes à  condução do Pregão Eletrônico n.º  029/2010,  conforme
consta em ponto específico deste relatório.

Assim sendo, em que pesem os pontos positivos existentes, as falhas constatadas permitem inferir que a
estrutura da área ainda se encontra como “não adequada”.

 

2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

O questionário apresentado no Relatório de Gestão do exercício de 2011 expõe a baixa aderência aos
critérios de sustentabilidade ambiental na SUSEP. Nele se verifica que em 7 dos 13 itens o fundamento é
integralmente “não aplicado” e em 3 é “parcialmente  aplicado” no contexto da UJ. Dentre eles, por
exemplo,  verificamos  que  a  unidade  não  pratica  a  separação  dos  resíduos  recicláveis  descartados,
descumprindo  a  determinação  contida  no  Decreto  nº  5.940/2006  de  proceder  a  uma  destinação
adequada aos mesmos.

 

Além disso, verificamos que as aquisições de produtos não visam menor consumo de matéria-prima e
maior quantidade de conteúdo reciclável, bem como os projetos básicos ou executivos não possuem
exigências  que  levem à  economia  da  manutenção  e  operacionalização  da  edificação,  à  redução  do
consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

 

A SUSEP informou, por meio da Nota  Técnica SUSEP/AUDIT nº  10/2012, de  04/06/2012,  que  nas
licitações e contratações realizadas em algumas regionais, como as de São Paulo e Rio Grande do Sul, e
até mesmo na CGADM, foram incluídos itens que prevêem a prestação de serviços utilizando critérios
de sustentabilidade ambiental de acordo com o previsto na IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

 

Foram apresentados os termos de referência 08/2010 e 05/2011 da Regional do Rio Grande do Sul e
Edital  de  Tomada  de  Preços 01/2010 da  Regional São  Paulo,  nos quais  se  verifica  a  exigência  de
pré-requisitos sobre sustentabilidade ambiental.
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Em que  pese a  unidade ter  mencionado a  existência  de  itens prevendo a  instituição de critérios de
sustentabilidade em dois pregões, de acordo com pesquisa efetuada no próprio site da SUSEP, relativa
aos processos licitatórios realizados em 2011, verificamos a inclusão da previsão desses critérios em 11
dos 27 pregões realizados durante o exercício.

 

Entretanto,  a  simples inclusão de  critérios de  sustentabilidade  não é  suficiente  para  garantir  que  os
mesmos serão aplicados. É preciso que haja, também, acompanhamento e fiscalização com o intuito de
se verificar a real implementação destes critérios.

 

Tendo em vista que as exigências acerca da inclusão dos critérios de sustentabilidade são relativamente
recentes e de aplicação complexa, consideramos que a intenção manifestada pela SUSEP de se adaptar e
se adequar aos normativos em vigor deve ser entendida como um aspecto a ser acompanhado pela CGU,
sendo que, nesse sentido, foi emitida a Nota de Auditoria NA201203291/002 e o acompanhamento se
dará quando do Plano de Providências Permanente (PPP).

 

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

A 9ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União realizou auditoria na SUSEP, no
período de 20/05 a 09/07/2010, com o objetivo de avaliar controles gerais de tecnologia da informação -
TI e verificar se estavam de acordo com a legislação pertinente e com as boas práticas de governança de
TI. O trabalho identificou irregularidades, precariedades e oportunidades de melhoria e deu origem ao
Acórdão  n.º  2.746/2010  -  Plenário,  que  emitiu  determinações,  recomendações  e  alertas  para  a
Autarquia.

 

Em atendimento ao item 9.1.15 do Acórdão, a SUSEP elaborou e encaminhou ao TCU, em 29/11/2010,
o  plano  de  ação  para  implementação  das  medidas,  com indicação  do  prazo  e  do  responsável pelo
desenvolvimento das ações. O plano tinha como elementos-chave alguns itens específicos, entre os quais
o  aperfeiçoamento  do  processo  de  planejamento  estratégico,  a  elaboração  do  Plano  Diretor  de
Tecnologia  da  Informação  –  PDTI  e  a  definição  de  processo  de  software,  dos quais  dependiam o
desenvolvimento de outros.

 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas e o consequente atraso na implementação dessas ações, o
cumprimento de outros itens do acórdão também foi adiado, razão pela qual, em 27/09/2011, foi enviado
ao  TCU  um  novo  plano  de  ação,  revisado  e  atualizado  com  as  ações  já  implementadas.  Em
dezembro/2011, oito das 26 determinações/recomendações haviam sido implementadas. De acordo com
o acompanhamento do plano de ação, um documento de controle interno da SUSEP, em 31/05/2012, 11
itens do  acórdão haviam sido integralmente  atendidos.  Do total de  34 ações que  deveriam ter  sido
realizadas até maio/2012, segundo o plano de ação, 27 foram concluídas dentro do prazo. Outras três
ações com prazos mais dilatados foram concluídas antecipadamente.

 

A SUSEP  não  possui um Planejamento  Estratégico  –  PE  específico  para  a  área  de  Tecnologia  da
Informação  –  TI.  O  PE  Institucional  da  UJ,  relativo  ao  período  2011-2015,  foi  concluído  em
dezembro/2010,  em cumprimento  ao Acórdão n.º  2.746/2010,  e  apresentou  como um dos objetivos
estratégicos “prover ferramentas e tecnologias visando à melhoria do desempenho institucional”, cujo
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resultado associado era  a  implementação do Plano Diretor de  Tecnologia  da Informação – PDTI da
SUSEP.

 

O PDTI, também relativo ao período 2011-2015, foi aprovado em julho/2011 e revisado em maio/2012 e
cada uma de suas metas é vinculada aos objetivos estratégicos do PE. Na prática, o alinhamento do
PDTI  com os  objetivos  institucionais  da  SUSEP  e  a  definição  da  priorização  de  projetos  a  serem
implantados ocorrem por intermédio da atuação do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
– CTIC, criado em dezembro/2010.

 

O CTIC tem como metas anuais as seguintes: homologar a  política  de Tecnologias de  Informação e
Tecnologias  de  Comunicação  –  TIC,  na  SUSEP;  identificar  as  necessidades  e  oportunidades  para
aplicação de soluções de TIC na SUSEP; realizar propostas sobre a aplicação dos recursos orçamentários
destinados à TIC, com fundamento nas ações expressas no PDTI; avaliar a  existência  de quadro de
servidores permanente  e  o nível de seu conhecimento em TIC;  e  acompanhar a  área  de  TIC e,  em
especial, o PDTI e os processos de contratação com interface com o tema. Além das metas anuais, o
CTIC  possui,  como  compromissos  periódicos,  deliberar  acerca  das  demandas  para  a  área  de  TI.
Verificamos, por meio de leitura das atas de reunião do CTIC, no total de nove, realizadas desde a sua
criação até abril/2012, a efetividade da atuação do Comitê.

 

A Deliberação  SUSEP  n.º  147,  de  03/10/2011,  instituiu  a  Política  de  Segurança  da  Informação  e
Comunicações – POSIC, o Gestor de Segurança da Informação e Comunicações – GSIC, cujas funções
são exercidas pelo ocupante do cargo de Diretor de Administração da Autarquia, o Comitê de Segurança
da Informação e Comunicações – CSIC e a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes
Computacionais  –  Etir,  que  tem  a  responsabilidade  de  receber,  analisar  e  responder  a  eventos
relacionados à segurança computacional.

 

Quanto às providências previstas no plano de ação relativas à segurança da informação, estão pendentes
apenas quatro ações, sendo que as duas últimas ainda se encontram dentro do prazo acordado com o
TCU: a) o desdobramento da POSIC, visto que foram identificadas ações necessárias ao cumprimento
das disposições da Deliberação 147 que tratam das competências e responsabilidades do GSIC, do CSIC,
da Etir, das áreas de auditoria, recursos humanos e TI, dos titulares de Unidades, dos gestores de ativos e
dos usuários;  b)  a  regulamentação  da  forma  como a  Etir  será  operacionalizada  pela  área  de  TI  (o
regimento da Etir foi aprovado pelo CSIC, restando ser homologado pelo Conselho Diretor da SUSEP);
c) a  definição de  metodologia  de  processo de  gestão de  riscos de  segurança  da  informação;  e  d) a
elaboração e implementação do Plano de Tratamento de Riscos.

 

Com relação aos recursos humanos, a UJ conta com 31 servidores, entre analistas técnicos e agentes
executivos, atuando na área de TI, sendo que a grande maioria possui formação ou especialização na
área  de  informática.  Embora  o  cargo  de  analista  técnico  exija  nível superior  em qualquer  área  de
formação, no concurso público para ingresso na carreira há vagas que exigem conhecimentos específicos
de informática. A terceirização na área de TI se dá por meio da contratação por serviços e não por
alocação de mão de obra.

 

Em atendimento ao item 9.2.2 do Acórdão n.º 2.746, a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
– CGETI elaborou um estudo técnico de avaliação qualitativa e quantitativa do quadro da área de TI,
com vistas a fundamentar futuros pleitos de ampliação e preenchimento de vagas de servidores efetivos
devidamente  qualificados,  com  observância  do  Control  Objectives  for  Information  and  related
Technology - CobiT 4.1, que é um modelo de boas práticas para a TI das organizações, que considera um
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conjunto de processos divididos em quatro grupos chamados de domínios. Segundo o estudo técnico, um
domínio inteiro do COBIT 4.1, “Monitorar e Avaliar”, não é atendido pela estrutura atual da CGETI,
prejudicando assim a implementação dos controles internos e a própria governança de TI. Além disso, a
atual estrutura  hierárquica  da  CGETI,  dada  a  inexistência  de  divisões,  não  permite  uma  adequada
segregação de funções para o desempenho dos 34 processos propostos pelo COBIT 4.1, além de causar
alguns  conflitos,  como,  por  exemplo,  a  existência  de  duas  coordenações  de  desenvolvimento  de
software. Dessa forma, o estudo apresentou uma proposta de organograma para a Coordenação-Geral,
com as atribuições das áreas da nova estrutura e com quantitativo e qualificação da equipe considerada
ideal, no total de 63 servidores quantitativo, praticamente o dobro do existente.

 

A SUSEP  utiliza  atualmente  60  soluções  de  TI,  das  quais  seis  foram desenvolvidas  por  empresas
contratadas,  cinco  pela  SUSEP  em  conjunto  com  outras  empresas  e  as  demais  internamente.  A
manutenção  de  quase  todas  as  soluções  era  de  responsabilidade  da  SUSEP.  Entretanto,  com  a
contratação da fábrica de software no início de 2012 e, tendo em vista a carência de recursos humanos
de TI da UJ, criou-se a possibilidade de a manutenção ser realizada pela fábrica.

 

Em julho/2011, a Metodologia de Gestão e Desenvolvimento de Software – MGDS foi aprovada pelo
Conselho Diretor da SUSEP. No início de 2012, a Metodologia foi implantada para o desenvolvimento de
novos sistemas e  para  a  fábrica  de software, tendo por objetivo garantir  a  melhoria  do processo de
desenvolvimento e gerência de sistemas, a redução do retrabalho e o aumento da qualidade dos produtos
gerados pela CGETI. Ainda em 2012, a MGDS também será utilizada para manutenções realizadas por
técnicos da SUSEP.

 

O  percentual  de  soluções  de  TI  desenvolvidas  e  mantidas  por  terceiros  não  é  elevado  e,  mesmo
ocorrendo a transferência da manutenção de alguns sistemas para a fábrica, não consideramos que isso
represente um risco para a SUSEP, tendo em vista que: a gestão da área de TI está a cargo da UJ; os
procedimentos de aquisição de bens e serviços de TI já vem seguindo o disposto na IN/SLTI n.º 04/2010,
sendo que a norma interna sobre o assunto ainda estava em fase de aprovação durante o período da
auditoria (a unidade informou posteriormente que a Instrução SUSEP - 63 que trata do assunto já foi
publicada no DOU de 05/07/2012) e há previsão de transferência de conhecimento referente a serviços
contratados para os servidores, nas situações em que isso se aplica.

Quanto  ao  Acórdão  n.º  2.746/2010  –  Plenário,  consideramos  que  a  SUSEP  vem  adotando  as
providências necessárias ao cumprimento das determinações e recomendações, de forma a adequar os
controles gerais de TI à legislação pertinente e às boas práticas de governança de TI.

 

2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

A SUSEP não realizou transferências voluntárias no exercício de 2011. Em relação aos convênios, a
Unidade encaminhou lista  contendo convênios,  acordos técnico-operacionais,  acordos de cooperação
técnica e termos de cooperação, todos sem ônus para a Unidade, ou seja, sem transferência de recursos.
Sendo assim, não se aplica a exigência de registro no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse – SICONV.

 

Com relação à obrigatoriedade imposta pela Lei n.º 12.309/2010, de registro das informações referentes
a  contratos  no  Sistema  Integrado  de  Administração  de  Serviços  Gerais  –  SIASG,  identificamos
divergência entre os dados informados pela SUSEP e os dados cadastrados no SIASG, tanto com relação
ao número de contratos vigentes em 2011, quanto no que diz respeito aos valores dos contratos.
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As diferenças verificadas foram detalhadas na Nota de Auditoria n.º 201203291/001, que apresentou a
recomendação  para  que  a  SUSEP  aprimore  seus  controles  internos  relacionados  aos  contratos,
especialmente no que se refere à atualização dos dados no SIASG.

 

2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

A verificação  da  conformidade  da  gestão  de  suprimentos de  bens e  serviços obedeceu ao seguinte
escopo:

 

Quadro VII: Valor contratado por modalidade de licitação no exercício de 2011

Modalidade de aquisição

de bens/serviços

Volume  de  recursos  no

exercício *

(R$)

% Valor

sobre total

Volume  de  recursos

analisados *

(R$)

%  Valor  dos

recursos analisados

Dispensa 734.540,52 8,44 125.981,93 17,15

Inexigibilidade 1.123.205,01 12,90 148.732,85 13,24

Pregão 6.846.779,31 78,66 1.712.164,43 25,01

Total 8.704.524,84 100,00 1.986.879,21 22,83

                                         Fonte: Planilha preenchida pela Gerência de Licitações e Contratos

                                         * Valor contratado

 

 

Analisamos os processos de aquisições a seguir relacionados:

 

Quadro VIII: Análise dos processos

 

Número da

Licitação
Contratada

Valor da Licitação

(R$)

Oportunidade e

Conveniência

Modalidade da

Licitação

Fundamentos da

Dispensa

Fundam. da

Inexigibil.

Pregão Eletrônico PH SERVICOS E 663.909,60 - Devida - -
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029/2010(*)

ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ 06.090.065/0001-51

Pregão Eletrônico

35/2010(*)

PH SERVICOS E

ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ 06.090.065/0001-51

747.718,92 - Devida - -

Pregão Eletrônico

12/2011

Parque Esperança Prestação de

Serviços Ltda –ME

CNPJ 05231661/0001-41

128.110,15 Adequada Devida - -

Pregão Eletrônico

13/2011

Parque Esperança Prestação de

Serviços Ltda –ME

CNPJ 05231661/0001-41

172.425,76 Adequada Devida - -

Inexigibilidade n.º

17/2011

Prefeitura do Rio de Janeiro.

CNPJ 42.498.733/0001-48

133.332,85 - - - Adequada

Inexigibilidade n.º

20/2011

Fundação Getúlio Vargas – FGV

CNPJ-33.641.663/0001-44

15.400,00 - - - Adequada

Dispensa n.º

110/2010

Telemar Norte/Leste S/A

CNPJ-33.000.118/0001-79

35.526,60 - - Adequada -

Dispensa nº

46/2011

Engeporto Engenharia Ltda.

CNPJ-73.421.679/0001-66

4.699,71 - - Adequada -

Dispensa nº

59/2011

Total Service – Sistemas de

Limpeza e Serviços Ltda

CNPJ-42.354.068/0001-19

7.244,22 - - Adequada -

Dispensa nº

44/2011

Spacemeeting Promoções, Eventos

e Serviços de Informática Ltda

CNPJ-13.281.436/0001-48

7.800,00 - - Adequada -

Dispensa nº

58/2011

Universidade do Estado do Rio de

Janeiro – Uerj

CNPJ-33.540.014/0001-57

70.711,40 - - Adequada -
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Fonte: Processos analisados

(*) Processos não examinados quanto à oportunidade e conveniência

 

Consultando o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, verificamos
a consistência dos dados apresentados no Relatório de Gestão quanto às despesas por modalidade de
contratação.

 

Os processos foram selecionados para análise com base em amostra não estatística, que considerou os
critérios de materialidade e relevância.

 

Com relação  à  amostra  analisada,  constatamos  a  regularidade  dos  processos  licitatórios  quanto  à
oportunidade, conveniência e modalidade de licitação utilizada, bem como a adequada fundamentação
dos  processos  de  dispensa  e  inexigibilidade  de  licitação.  Em decorrência  da  ausência  de  critérios
estatísticos quando da seleção da  amostra, o  resultado do exame se  limita  ao escopo dos processos
analisados.

 

Não  obstante,  constatamos a  ocorrência,  no  âmbito  do  processo  atinente  ao  Pregão  Eletrônico  n.º
029/2010, de contratação de empresa de terceirização de mão-de-obra classificada com o 16.º  menor
preço (R$ 663.909,60/ano) em detrimento de empresa desclassificada indevidamente, classificada com o
10.º menor preço (R$ 580.000,00/ano), sendo este assunto tratado em ponto específico dos achados de
auditoria. Além disso, no que diz respeito à Dispensa de Licitação n.º 59/2011, constatamos a ocorrência
de falha de planejamento e organização na Unidade que resultaram na morosidade da ADM/RS/SUSEP
em iniciar  o  processo  de  realização  do  Pregão  07/2011,  o  qual  resultou  fracassado,  provocando  a
contratação dos referidos serviços por meio da referida dispensa de licitação, sendo o assunto tratado
pela Nota de Auditoria n.º 201203291/002.

 

 

Número da

Licitação
Contratada

Valor da Licitação

(R$)

Oportunidade e

Conveniência

Modalidade da

Licitação

Fundamentos da

Dispensa

Fundam. da

Inexigibil.

Pregão

Eletrônico

029/2010(*)

PH SERVICOS E

ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ 06.090.065/0001-51

663.909,60 - Devida - -

Pregão

Eletrônico

35/2010(*)

PH SERVICOS E

ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ 06.090.065/0001-51

747.718,92 - Devida - -

Pregão

Eletrônico

12/2011

Parque Esperança Prestação

de Serviços Ltda –ME

CNPJ 05231661/0001-41

128.110,15 Adequada Devida - -
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Pregão

Eletrônico

13/2011

Parque Esperança Prestação

de Serviços Ltda –ME

CNPJ 05231661/0001-41

172.425,76 Adequada Devida - -

Inexigibilidade

n.º 17/2011

Prefeitura do Rio de Janeiro.

CNPJ 42.498.733/0001-48

133.332,85 - - - Adequada

Inexigibilidade

n.º 20/2011

Fundação Getúlio Vargas –

FGV

CNPJ-33.641.663/0001-44

15.400,00 - - - Adequada

Dispensa n.º

110/2010

Telemar Norte/Leste S/A

CNPJ-33.000.118/0001-79

35.526,60 - - Adequada -

Dispensa nº

46/2011

Engeporto Engenharia Ltda.

CNPJ-73.421.679/0001-66

4.699,71 - - Adequada -

Dispensa nº

59/2011

Total Service – Sistemas de

Limpeza e Serviços Ltda

CNPJ-42.354.068/0001-19

7.244,22 - - Adequada -

Dispensa nº

44/2011

Spacemeeting Promoções,

Eventos e Serviços de

Informática Ltda

CNPJ-13.281.436/0001-48

7.800,00 - - Adequada -

Dispensa nº

58/2011

Universidade do Estado do

Rio de Janeiro – Uerj

CNPJ-33.540.014/0001-57

70.711,40 - - Adequada -

 

Fonte: Processos analisados

(*) Processos não examinados quanto à oportunidade e conveniência

2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF

No exercício de 2011 a SUSEP não realizou despesas por intermédio do CPGF.
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2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

No exercício de 2011 não houve o registro de passivos sem prévia previsão orçamentária de créditos ou
recursos, conforme informado no Relatório de Gestão.

2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar

Não foram identificadas inscrições em restos a pagar de empenhos relativos aos exercícios de 2007,
2008 e 2009, para verificação do inciso que condicionou a manutenção, de acordo com o art. 1.º  do
Decreto  n.º  7.468/2011.  Durante  o  exercício  de  2010  foram  inscritos  em  Restos  a  Pagar
Não-Processados a Liquidar o total de R$ 98.046,67 e em 2011, o montante atingiu R$ 1.892.088,40.

2.13 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

De acordo com o Relatório de Gestão/2011 da SUSEP, restava pendente a entrega de três comprovantes

 

“Dos 6 servidores que não haviam entregue as declarações de bens e rendas ou autorizações de acesso
em 31  de  dezembro  de  2011,  3  (três)  ainda  estão  pendentes,  apesar  dos  pedidos  feitos  por  esta
Coordenação,  sendo  que  um deles  (SIAPE N.°1379041)  foi exonerado,  a  pedido,  a  partir  de  7  de
fevereiro de 2012.

 

Segue, em anexo, o comprovante de envio por e-mail, da planilha em Excel de controle de entrega das
declarações e autorizações deste exercício.”

 

Foi  feita  uma  amostra  e  verificada  a  entrega  dos  comprovantes.  Os  dois  restantes  também foram
encaminhados,  conforme  comunicação  interna  CI  275/12,  SUSEP/DIRAD/CGPLA/  CORPE,  de
6/6/2012:

 

“Tendo em vista que os servidores (SIAPE N.° 1541247) e (SIAPE N.° 3006170) apresentaram a esta
Coordenação  de  Pessoal  a  autorização  de  acesso  à  declaração  de  bens  e  rendas  (Anexo  I)  e,
considerando que a  outra  declaração faltante  é  de servidor que já  não faz mais parte  do quadro de
pessoal desta SUSEP, consideramos que, em relação ao exercício 2011, não existe mais pendência no
que se refere à apresentação da declaração de bens e rendas.”

2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

A SUSEP possui 12 imóveis de uso especial sob a sua responsabilidade, como indica o quadro a seguir,
sendo oito de propriedade da própria autarquia, um locado de terceiros e três de propriedade da União.

 

Quadro IX– Imóveis sob a responsabilidade da UJ
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LOCALIZAÇÃO QUANTIDADE  TOTAL  DE  IMÓVEIS  DE  USO  ESPECIAL  SOB  A

RESPONSABILIDADE DA UJ (INCLUSIVE OS LOCADOS)

 2010 2011

BRASIL 12 12

EXTERIOR 0 0

Fonte: Inventário de bens imóveis da SUSEP

 

Com relação  ao cadastro no  SPIUnet,  verificamos que  os imóveis da  SUSEP  estão  adequadamente
registrados, com exceção do valor atualizado, tendo em vista que os imóveis não sofreram avaliação nos
últimos anos. A última avaliação de sete deles foi realizada em 2001, e de um deles realizada em 2007,
apesar do prazo de validade definido pela Orientação Normativa SPU/GEADE-004/2003, de 24 meses,
para as avaliações elaboradas para fins cadastrais e contábeis. Verificamos, também, que dois imóveis de
propriedade da União estão cadastrados no SPIUnet na UASG da Secretaria de Patrimônio da União no
Estado do Rio de Janeiro – SPU/RJ, apesar de estarem formalmente cedidos à SUSEP e de o registro da
cessão constar do SPIUnet.

 

Com relação à avaliação dos imóveis, a UJ abriu o Processo SUSEP n.º  15414.001205/2011-89, para
contratar empresa que efetue a avaliação do seu patrimônio imobiliário. Quanto aos imóveis cedidos à
SUSEP  e  cadastrados  no  SPIUnet  na  UASG da  SPU/RJ,  a  autarquia  enviou  o  Ofício/N.º  29/2012
/SUSEP-DIRAD/CGADM, de 05/06/2012, à SPU/RJ solicitando que seja providenciada a transferência
da utilização dos imóveis, no âmbito do Sistema SPIUnet, para a UASG da SUSEP. As ações demonstram
que estão sendo adotadas as medidas necessárias à correção das impropriedades identificadas.

 

Quanto aos gastos com manutenção dos imóveis, a  SUSEP informou que não houve despesas dessa
natureza,  empenhadas ou pagas no exercício,  com o imóvel locado de  terceiros,  conforme indica  o
quadro a seguir.

 

Quadro X – Gastos com manutenção de imóveis

GASTOS REALIZADOS COM A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

PRÓPRIOS E DA UNIÃO LOCADOS DE TERCEIROS

VALORES TOTAIS R$226.063,92 -
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PERCENTUAL SOBRE  O

TOTAL

100,00% 0,00%

                                          Fonte: Relatório de Gestão/2011 e Nota Técnica SUSEP/AUDIT n.º 09/2012

 

Verificamos,  no  processo  referente  à  locação  do  imóvel,  que  o  valor  do  aluguel  contratado  está
compatível com a média  do aluguel por metro quadrado de imóveis similares na mesma região. Não
foram realizadas, no exercício, benfeitorias úteis ou necessárias no imóvel locado.

 

Consideramos que a estrutura  de pessoal e  tecnológica da SUSEP, assim como os controles internos
relativos à gestão dos bens imóveis sob sua responsabilidade são adequados, tendo em vista que: existe
setor responsável pela gestão da área patrimonial, qual seja a Coordenação de Material e Patrimônio;
existe servidor incumbido da tarefa de atualização das informações no SPIUnet; a quantidade de imóveis
sob responsabilidade da UJ é pequena; e existe segregação contábil no registro das despesas relativas aos
bens imóveis.

 

2.15 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias

Não houve situação de renúncia tributária no exercício de 2011.

2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

No exercício de 2011, o TCU expediu um Acórdão referente à SUSEP, de n.º 3.086/2011 – 1ª Câmara,
com determinação expressa para a Secretaria Federal de Controle Interno - SFC. O item 9.2 do Acórdão
determinou  à  SFC  verificar  se  a  programação  de  atividades  do  Departamento  de  Fiscalização  da
autarquia contempla procedimento para controle do recolhimento dos créditos referidos no art. 19 da Lei
n.º 4.594/1964, alterada pela Lei n.º 6.317/1975.

 

A SUSEP enviou ao TCU informações relativas ao assunto, por meio do Ofício n.º  413/2011/SUSEP
/GABIN,  ao  qual  foi  anexada  a  Nota  Técnica  SUSEP/AUDIT/n.º  03/2011  de  30/06/2011.  Em
25/10/2011, foram apresentados, via e-mail, esclarecimentos adicionais. O Acórdão n.º 9.183/2011 – 1ª
Câmara considerou atendido o item 9.2 do Acórdão n.º 3.086/2011.

 

Quanto à atuação da CGU, foram expedidas duas recomendações no exercício de 2011, decorrentes dos
exames realizados sobre as atividades desempenhadas pela Unidade de Auditoria Interna da SUSEP e
sobre a versão preliminar do Plano Anual de Auditoria Interna/2012. As duas recomendações foram
atendidas. Em 2011, não foi realizada auditoria de contas na UJ relativa ao exercício de 2010.

 

Com relação à exigência contida no art. 11 do Decreto n.º 6932/2009, de que os órgãos e entidades do
Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão elaborem e divulguem a “Carta
de  Serviços ao  Cidadão”,  no  âmbito  de  sua  esfera  de  competência,  a  SUSEP  ainda  não  institui  o
documento. Por meio da Nota Técnica SUSEP/AUDIT n.º 08/2012, de 22/05/2012, a UJ informou que
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consta  da programação da Secretaria  Geral da  SUSEP, para  o primeiro semestre  de  2012, constituir
grupo de trabalho para elaborar a carta.

 

Apesar de ainda não ter elaborado a carta, a autarquia mantém serviço de atendimento ao cidadão. Por
intermédio da Coordenação de Atendimento ao Público – COATE, a SUSEP atende às reclamações e às
consultas dos consumidores dos mercados supervisionados pessoalmente, por telefone (ligação gratuita)
e  por  correspondência.  As  demandas  do  público  também podem ser  encaminhadas  por  formulário
próprio disponível no portal da UJ na internet. Diretamente no site, o cidadão pode obter uma série de
serviços e  informações e  também pode  acessar  o  Sistema  Eletrônico  do  Serviço  de  Informação  do
Cidadão – e-SIC e o Guia de Orientação e Defesa do Segurado.

 

2.17 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

3. Conclusão

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram
devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o
caso,  serão  incluídas  no  Plano  de  Providências  Permanente  ajustado  com a  UJ  e  monitorado  pelo
Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado
de Auditoria.

Rio de Janeiro/RJ, 16 de julho de 2012.

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio De Janeiro

Achados da Auditoria - nº 201203291

1. DESENV.MERCADOS DE SEG.PREVI.COMPL.ABER.CP

1.1. Subárea - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

1.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

1.1.1.1. Informação

Informação básica da Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa.
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Trata-se da Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa, cuja finalidade é constituir um centro de
custos administrativos do programa, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em
ações finalísticas do próprio programa. A ação tem implementação direta e está inserida no Programa
0779 - Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização.

 

O montante  de recursos executados nesta  Ação,  no exercício de 2011, está  discriminado no quadro
abaixo:

Ação Governamental
Despesa  Executada
(R$)

%  da  Despesa  Executada  da  Ação  em
relação à despesa Executada do Programa

Gestão e Administração do Programa 5.685.454,33 36,51%

                                           Fonte: SIAFI Gerencial

 

Obs: As despesas executadas se referem ao total de empenhos liquidados no exercício de 2011 pela
SUSEP.

1.1.2. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

1.1.2.1. Constatação

Contratação de empresa de terceirização de mão-de-obra classificada com o 16.º menor preço (R$
663.909,60 /ano) em detrimento de empresa desclassificada indevidamente, classificada com o 10º
menor preço (R$ 580.000,00/ano).

Analisamos o Pregão Eletrônico n.º 29/2010, cujo objeto foi a “contratação de empresa especializada
para prestação de serviços contínuos de postos de trabalho de Secretaria Sênior para a SUSEP” e que
teve como vencedora a empresa PH Serviços e Administração Ltda (CNPJ 06090065/0001-51), com
valor anual de  R$ 663.909,60 (seiscentos e  sessenta  e  três mil,  novecentos e  nove reais e  sessenta
centavos). A SUSEP firmou com a empresa o contrato n.º 09/2011.

 

Na análise do aludido Pregão, constatamos o seguinte:

 

a) Convocação “em bloco” das empresas melhor classificadas:

Verificamos que, no certame em análise, a SUSEP adotou sistemática de convocação “em bloco” das
empresas  melhor  classificadas,  solicitando  o  envio  de  propostas  de  várias  empresas  para  análise
concomitante, o que pode ter contribuído para a ocorrência das falhas que serão apontadas a seguir,
tendo em vista a dificuldade de analise de diversas planilhas concomitantemente pela área responsável.
Esta prática foi verificada também em outro pregão analisado, qual seja, o n.º 35/2010.
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b) Tratamento não isonômico a licitantes

De acordo com o Edital, em seus itens 8.13 e 10, após convocada, a empresa teria um prazo máximo de
4 horas para envio de sua proposta, sob pena de desclassificação. Verificamos, no entanto, que, muito
embora as empresas classificadas em 9º lugar e em 12º lugar tenham descumprido o disposto no Edital,
encaminhando as respectivas propostas em prazo superior a 4 horas, apenas a empresa classificada em
12º lugar foi desclassificada, sendo aceita a proposta da empresa cuja proposta ficou em 9º lugar.

 

c) Desclassificação de licitante (CNPJ: 03.836.402/0001-19 - Proposta – R$ 580.000,00) com base no
critério adotado como praxe pela SUSEP, de permitir um único replanilhamento pela empresa.

 

Verificamos, com relação à empresa classificada em 10º lugar, que a mesma foi desclassificada em razão
de critério adotado informalmente  pela  SUSEP de  permitir  uma única  revisão da  planilha  de  custos
apresentada pela empresa (replanilhamento). No entanto, identificamos que a empresa realizou todos os
ajustes solicitados pela  área  que  analisou  as propostas (CGADM/COSER),  porém,  foram apontadas
novas falhas após a primeira análise procedida.

 

Consta  dos autos  documento  contendo  a  análise  proferida  pela  CGADM/COSER em 29/11/2010 –
fls.505, acerca de 4 empresas cujas propostas ficaram na seguinte ordem de classificação: 9ª; 10; 15ª e
16ª.  Com  relação  às  empresas  que  apresentaram  a  9ª  e  10ª  melhores  propostas,  nos  valores  de
R$550.000,00 e  R$ 580.000,00 respectivamente,  o parecer cita  que as planilhas apresentadas foram
preenchidas de maneira  parcialmente correta, apresentando apenas algumas pequenas incorreções. A
CGADM/COSER sugere, então, contato com as empresas, considerando o disposto na IN MPOG n.º
03/2009,  em que  há  menção  ao  fato  de  que  o  erro  no  preenchimento  das  planilhas  não  é  motivo
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem necessidade de
majoração de preço ofertado.

 

Com relação à empresa com a 9ª melhor proposta, observa-se na Ata do Pregão a convocação efetuada
para o envio de nova planilha readaptada (sem a majoração do preço inicialmente ofertado) para nova
análise. No entanto, conforme consta da Ata, a empresa não apresentou nova proposta no prazo previsto
no item 8.13 do edital, e, portanto, teve sua proposta recusada.

 

No que se refere à 10ª empresa melhor classificada, observamos que a mesma apresentou nova planilha
respeitando o prazo previsto (fls.536 a  537), e  que a  nova planilha estava adaptada com as devidas
correções apontadas pela  CGADM/COSER em 29/11/2010.  No  entanto,  em 10/12/2010 (fls.539)  a
CGADM/COSER expediu novo parecer, no sentido de que as novas planilhas apresentadas pela empresa
estavam parcialmente corretas, apresentando ainda algumas falhas, quais sejam:

 

“  1) Foi cotado o auxílio maternidade e paternidade para cada funcionário nos cargos de

secretária e supervisor;

2) No cargo de supervisor, que utilizou a Convenção SEAC RJ 2010-2011, não foi cotada a

Assistência  Social  Familiar  Sindical  prevista  no  Artigo  22,  parágrafo  2º  da  referida

Convenção;

3) Em relação ao valor cotado para o item Seguro de Acidente de Trabalho, não podemos

analisar sem documento que comprove o valor do FAP (Fator Acidentário de Prevenção);
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4)  Não observamos o  atendimento  ao  acórdão 1591/2008 Plenário  TCU,  uma vez  que  o

percentual cotado para o Lucro é de 0,48%, não englobando IRPJ e CSLL, que são devidos

pela empresa.”

 

Em seguida, a Ata do pregão registra a mensagem do pregoeiro, de 10/12/2010, no sentido de que a
CGADM/COSER  teria  reprovado  a  planilha  de  formação  de  preços  da  empresa,  em  face  das
considerações esposadas nos itens 01 a 04 acima.

 

Comparando-se  as  planilhas  encaminhadas pela  referida  empresa  em 25/11/2010 e  em 08/12/2010,
verifica-se  que  a  última foi apresentada com as devidas correções das falhas apontadas na primeira
análise e que, com relação aos apontamentos constantes dos itens 01 a 04 supracitados, com exceção do
último, as demais incorreções já constavam da planilha originalmente encaminhada em 25/11/2010, mas
não haviam sido consignadas no Parecer CGADM/COSER datado de 29/11/2010 referente à primeira
análise.

 

Em reunião realizada em 14/02/2012 com a Pregoeira e membros da equipe da COSER, foi explicitado
que,  uma  vez analisadas  as  planilhas  de  preços  da  licitante,  havendo  incorreções  que  possam ser
ajustadas sem necessidade de majoração de preço ofertado, a empresa não é diretamente desclassificada,
pois abre-se uma nova oportunidade para que a licitante apresente nova planilha devidamente ajustada,
conforme  os  termos  dispostos  na  IN  MPOG  n.º  03/2009  –  art.29,  parágrafo  segundo.  Uma  vez
apresentadas  as  novas  planilhas,  a  COSER  procede  uma  nova  análise,  e  caso  permaneçam  as
incorreções,  a  proposta  é  então  desclassificada,  passando  a  ser  analisada  ou  convocada  a  proposta
subseqüente, pela ordem de classificação no certame.

 

No caso  em tela,  entretanto,  verifica-se  que  todas incorreções apontadas pela  COSER na  primeira
análise foram corrigidas, tendo a empresa sido desclassificada em razão de novas incorreções apontadas
posteriormente,  e  que não foram encaminhadas à  empresa  para  nova  correção em razão do critério
adotado de um único replanilhamento.

 

Cabe ressaltar que a proposta da referida empresa importou em R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil
reais) e a da atual contratada em R$ 663.909,60 (seiscentos e sessenta e três mil novecentos e nove reais
e sessenta centavos).

 

Por fim, vale ainda destacar, que muito embora se verifique, na prática, que a COSER (área requisitante
dos serviços licitados) é a coordenação que prestou o apoio referente às análises das planilhas de preços
dos licitantes, efetuando suas análises e  pareceres, não identificamos, no regimento interno ou outra
norma vigente da autarquia, nenhuma previsão expressa desta competência para a área em questão.

 

Causa:

Falhas  operacionais  quanto  à  condução  do  processo  licitatório;  Inexistência  de  normativo  interno
definindo as competências das áreas participantes do processo licitatório;  necessidade de acelerar os
processos de aquisição tendo em vista o contingenciamento orçamentário próximo ao final do exercício.
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Manifestação da Unidade Examinada:

a)  Com relação  à  sistemática  de  convocação  “em bloco”  das  empresas  melhores  classificadas,  o
Coordenador Geral da CGADM encaminhou, por meio da Comunicação Interna n.º  43/12, o Parecer
SUSEP/DIRAD/CGADM/DILIC n.º 1/2012, de 24/02/2012:

 

“(...)  Tal  como  pode  ser  verificado  nos  autos  as  convocações  posteriores,  respeitada  a  ordem de
classificação,  se  deu  com chamamento  único  a  fim de  viabilizar  o  Certame  ainda  dentro  daquele
exercício financeiro, sob pena de termos frustrada a licitação e todo o procedimento.

 

A utilização de tal sistemática destinou-se com o fim único de viabilizar a licitação para a Administração
visto que já estávamos em final de novembro e as datas para empenho, como é do conhecimento dos que
militam na área, geralmente ocorre até meados de dezembro. Se fosse promovido o chamamento um a

um das empresas classificadas o Certame seria inviabilizado visto  que  toda a celeuma processual

acerca  do  salário  da  categoria  redundou  numa  desclassificação  em  massa  de  grande  parte  das

empresas.(grifo nosso)

 

Logo, o fim único para o chamamento ’’em bloco‘‘ se deu com a intenção única e exclusiva de atender a
demanda  visto  que,  sob  o  ponto  de  vista  estrutural,  a  contratação  de  postos  de  secretária  é  de
fundamental importância por conta da execução de tarefas atribuídas a essa categoria funcional. Sem
falar que os riscos do insucesso na licitação poderiam redundar numa contratação emergencial, já que
não poderíamos prescindir dos postos de secretária. Sendo assim, os atos levados a termo não tinham
nenhuma intenção de prejudicar, nem tampouco, favorecer as proponentes-licitantes.”

 

Todavia, o Coordenador Geral da CGADM encaminhou a Comunicação Interna CGADM/COSER n.º
13/12, as seguintes considerações sobre o assunto:

 

“ (…) Entendemos, ainda, que o procedimento de chamar os licitantes para apresentação de propostas
em bloco confunde e dificulta a análise das planilhas, pois são muitas empresas/planilhas e o prazo para
analisar as mesmas é exíguo, especialmente quando levamos em consideração o fato de que a COSER
não possui estrutura adequada de mão de obra de servidores para analisar tantas planilhas de licitação
em  tão  pouco  tempo.  Ademais,  salientamos  que  a  referida  coordenação  possui  diversas  outras
atribuições  e  responsabilidades,  conforme  já  exposto  no  processo  15414.000110/2012-29  (assunto:
solicitação de análise da situação da COSER), e que o quantitativo de pessoal é insuficiente para a boa
execução de todas elas.”

 

b) Quanto à Falta de Isonomia (Pregão n.º 029/2010), o Coordenador Geral da CGADM da entidade
encaminhou o Parecer SUSEP/DIRAD/CGADM/DILIC n.º 1/2012, de 24/02/2012, por meio do qual a
pregoeira justificou o que segue:

 

“Quanto ao critério utilizado por essa Pregoeira no tocante ao envio das propostas das 9a e 12a melhores
classificadas se  deu pautado no bom senso e na razoabilidade conforme passo a  relatar.  O envio da
proposta  da  9a  melhor  classificada  se  deu  no  inicio  do  expediente  do  dia  seguinte  à  convocação
(09h42min), onde levamos em consideração o horário de expediente das empresas e das repartições, fato
esse não observado pela outra empresa que só enviou sua proposta comercial com atraso em mais de 20
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vezes do prazo inicialmente solicitado, ou seja, somente 4 dias depois, fls. 491 e 495.”

 

c)  No  que  se  refere  à  desclassificação  da  empresa  (CNPJ:  03.836.402/0001-19  -  Proposta  –  R$
580.000,00),  o  Coordenador  Geral da  CGADM da  entidade  encaminhou o  Parecer  SUSEP/DIRAD
/CGADM/DILIC n.º 1/2012, de 24/02/2012, por meio do qual a pregoeira justificou o que segue:

 

“  Todas as planilhas de formação de preços foram encaminhadas para a COSER a fim de subsidiar o
pregoeiro quanto à exeqüibilidade das propostas formuladas. A elaboração do Termo de Referência é
matéria  afeta  às áreas demandantes do serviço visto  que,  além de  refletir  na  fiscalização da  futura
contratação que se pretende alcançar, é no Termo de Referência que são definidos os elementos capazes
de propiciar a avaliação do custo pela administração (§2º  art.9º  decreto nº  5.450/05). Sendo assim a
pregoeira desclassificou a empresa com base na informação fornecida pela área demandante do serviço.”

 

Ainda  em relação  a  essa  questão,  a  Coordenadora  da  CGADM/COSER  apresentou,  por  meio  da
Comunicação Interna n.º 13/12, as seguintes considerações:

“Primeiramente, destacamos que a COSER não possui o entendimento de que deve haver somente um
replanilhamento.

 

A INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI No 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008, em seu artigo 29-A, parágrafo
2º, expõe a possibilidade de replanilhamento, não definindo quantas vezes seria possível efetuá-lo.

 

§  2º  Erros  no  preenchimento  da  Planilha  não  são  motivo  suficiente  para  a  desclassificação  da

proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e

desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. (Incluído

pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

Entendemos, ainda, que o pregoeiro responsável pelo certame deve decidir sobre quantas vezes será
possível/necessário  que  o  licitante  que  apresentou  a  melhor  proposta  efetue  o  replanilhamento,
levando-se em consideração a necessidade da contratação, a celeridade processual e, principalmente, a
necessidade  de  se  contratar  com  a  empresa  que  apresente  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
administração. A COSER não desclassifica as licitantes, simplesmente faz a análise das planilhas e as
encaminha para apreciação do pregoeiro.

 

No  que  tange  a  análise  da  primeira  planilha  de  preços  da  empresa  [CNPJ:  03.836.402/0001-19],
realmente sinalizamos para o fato de que houve um equívoco na referida análise pela COSER, pois não
foram detectadas e  comunicadas à  licitante  todas as incoerências na  planilha  de preços.  A primeira
planilha da empresa [CNPJ: 03.836.402/0001-19] apresentou um erro de grandes proporções no valor
total da proposta: o valor do GRUPO D dos encargos sociais não foi somado ao preço final por posto.
Desta forma, para que esse valor não embutido no preço final fosse distribuído pelos outros itens da
planilha, quando do replanilhamento, sem que o valor total da proposta fosse aumentado, alguns outros
itens deveriam ser alterados (diminuídos) também; ou seja, a empresa deveria fazer diversas alterações
nos itens da planilha para que essa contemplasse o valor ora não contemplado e, conseqüentemente,
toda a planilha deveria ser novamente analisada. De qualquer forma, reconhecemos que todos os itens
equivocados poderiam ter sido informados quando da primeira análise, mas que, pelo fato de não haver
limitação na quantidade de replanilhamentos, os itens que apresentaram equivoco na segunda planilha
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poderiam, a princípio, ser corrigidos posteriormente.

 

Entendemos,  ainda, que o procedimento de chamar os licitantes para  apresentação de  propostas em
bloco confunde e dificulta a análise das planilhas, pois são muitas empresas/planilhas e o prazo para
analisar as mesmas é exíguo, especialmente quando levamos em consideração o fato de que a COSER
não possui estrutura adequada de mão de obra de servidores para analisar tantas planilhas de licitação
em  tão  pouco  tempo.  Ademais,  salientamos  que  a  referida  coordenação  possui  diversas  outras
atribuições  e  responsabilidades,  conforme  já  exposto  no  processo  15414.000110/2012-29  (assunto:
solicitação de análise da situação da COSER), e que o quantitativo de pessoal e insuficiente para a boa
execução de todas elas.”

 

Análise do Controle Interno:

a)  Com  relação  à  sistemática  de  convocação  “em  bloco”  das  empresas  melhores  classificadas,
ressaltamos o disposto no item 9.3 do edital, o qual se correlaciona com o disposto no parágrafo quinto
do art.25º do Decreto 5.450/2005, conforme segue:

 

“  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.”

 

Nesse  sentido,  em que  pese  os  motivos  exarados  no  Parecer  SUSEP/DIRAD/CGADM/  DILIC  n.º
1/2012, de 24/02/2012, que justificam a adoção desta sistemática, entendemos que tal prática deve ser
reavaliada  pela  entidade,  em  face  das  dificuldades  quanto  à  análise  das  planilhas  e  dos  riscos
potencialmente existentes de ocorrência de falhas como à descrita no item “c”, a seguir.

 

b) Quanto à  falta de isonomia referente à  análise  da proposta  da 9ª melhor classificada e  recusa da
análise da 12ª melhor classificada, não acatamos a justificativa apresentada, haja visto o prazo máximo
de 4 (quatro) horas , previsto nos itens 8.13 e 10 do edital, para encaminhamento da proposta de preço
atualizada,  e  ,  mais  uma  vez,  enfatizamos  a  necessidade  quanto  à  observância  obrigatória  pela
administração aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia, conforme o previsto
no  art.5º  -  caput  e  parágrafo  único  -  do  Decreto  5.450/2005,  minimizando,  desta  forma,  os  riscos
existentes  quanto  a  possíveis  questionamentos  dos  participantes  que  por  ventura  vierem  a  ser
desclassificados.

 

c)  No  que  se  refere  à  desclassificação  da  empresa  CNPJ:  03.836.402/0001-19  (Proposta  –  R$
580.000,00), entendemos, com base nas justificativas apresentadas, que houve falhas de comunicação
entre a COSER e a Pregoeira, que, seguindo o critério de um único replanilhamento, desclassificou a
empresa  com base  nas  incorreções contidas  na  segunda  análise  da  COSER,  sendo  que  esta  última
reconhece que todos os itens equivocados poderiam ter sido informados quando da primeira análise, mas
entende não haver limitação legal na quantidade de replanilhamentos. Além disso, cabe destacar, que
muito embora a área demandante dos serviços tenha sido quem analisou e emitiu os pareceres acerca das
planilhas de preços, não se identifica, no regimento interno ou outro normativo da UJ, que esta seja uma
atribuição expressa da COSER.
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Recomendações:

Recomendação 1:

Reavaliar a  conveniência  quanto à  adoção da  sistemática  de  convocação “em bloco”  das empresas
melhor classificadas nos pregões eletrônicos, em face do disposto no parágrafo quinto do art. 25º do
Decreto 5.450/2005 e dos riscos potencialmente existentes nesta prática, em decorrência da estrutura
operacional das áreas responsáveis pela análise das respectivas propostas.

Recomendação 2:

Observar estritamente  os prazos previstos no edital para o encaminhamento das propostas de preços
pelos licitantes, que serão analisadas pela SUSEP, abstendo-se de proceder à análise de todas àquelas
que  não  cumprirem os  prazos  e  exigências  editalícias,  em perfeita  consonância,  portanto,  com os
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia, conforme o previsto no art.5º - caput e
parágrafo único - do Decreto 5.450/2005.

Recomendação 3:

Implementar  normativo  interno  para  as  contratações/aquisições,  estabelecendo  as  etapas,  prazos  e
responsabilidades para cada uma das áreas envolvidas.

1.2. Subárea - Conc. Emprést p/ Liquid de Soc Segurad, de Capitalização e Ent Prev
Compl Ab.

1.2.1. Assunto - Programação de Objetivos E Metas

1.2.1.1. Informação

Informação  básica  da  Ação  0461  –  Concessão  de  empréstimos  para  liquidação  de  sociedades
seguradoras,  de  capitalização  e  entidades  de  previdência  complementar  aberta  (Lei  n.º
10.190/2001 - art. 3º).

 

Trata-se  da  Ação 0461 – Concessão de  empréstimos para  liquidação de  sociedades seguradoras,  de
capitalização  e  entidades de  previdência  complementar,  cuja  finalidade  é  permitir  a  realização  dos
trabalhos de liquidação nas empresas que não possuem liquidez suficiente para arcar com suas despesas
correntes, visando garantir o encerramento do processo de liquidação de tais empresas, de modo que os
ativos das mesmas possam ser  vendidos,  com a  consequente  geração  de  recursos que  viabilizem o
ressarcimento  dos  empréstimos  efetuados  pela  Autarquia  e  o  pagamento  de  credores,  observada  a
legislação  aplicável.  A ação  está  inserida  no  Programa  0779  -  Desenvolvimento  dos  Mercados  de
Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização e é implementada por meio de concessão de
linha de crédito às sociedades fiscalizadas, nos casos em que seja obrigatória a intervenção da SUSEP na
empresa.

 O montante de recursos executados nesta  Ação, no exercício de 2011, está  discriminado no quadro
abaixo:
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Ação Governamental
Despesa  Executada
(R$)

% da Despesa Executada da Ação em relação
à despesa Executada do Programa

Concessão de empréstimos para liquidação

de  sociedades  seguradoras,  de

capitalização  e  entidades  de  previdência

complementar aberta

2.279.291,78 14,64%

                                          Fonte: SIAFI Gerencial

 Obs: As despesas executadas se referem ao total de empenhos liquidados no exercício de 2011 pela
SUSEP.
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 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201203291
Unidade Auditada: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ
Exercício: 2011
Processo:  15414.001351/2012-95
Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente 
aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01 de janeiro de 2011 a 
31 de dezembro de 2011.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à legislação 
federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 
de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203291, proponho que o encaminhamento das contas 
dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010, constantes das folhas 02 a 05 do 
processo, seja pela regularidade.

Rio de Janeiro/RJ, 12 de Julho de 2012.

__________________________________________________

MARISA PIGNATARO
Chefe da Controladoria-Regional da União/RJ
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Relatório: 201203291 
Exercício: 2011 

Processo: 15414.001351/2012-95 
Unidade Auditada: Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 
Município/UF: Rio de Janeiro/RJ 

 
 

 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-
Geral da União quanto à prestação de contas do exercício de 2011 da Unidade acima 
referenciada, expresso opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos 
agentes relacionados no rol de responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações 
formulados pela equipe de auditoria. 

2. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) objetiva, por meio da execução do 
Programa 0779 (Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta 
e Capitalização) atuar na regulação, supervisão, fiscalização e incentivo das atividades de 
seguros, previdência complementar aberta e capitalização. A execução do Programa, no 
exercício de 2011, correspondeu a 90,65% do previsto na LOA, incluindo os créditos 
suplementares. Destaca-se a atuação da SUSEP, junto às sociedades/entidades em processo de 
liquidação, realizada no âmbito da Ação 0461, a qual visa garantir o encerramento do processo 
de liquidação de empresas que não possuam liquidez suficiente para arcar com suas despesas. 

3. Quanto aos controles internos adotados pela Unidade, verificou-se fragilidades nos 
componentes da estrutura de controle interno da SUSEP. Contudo, tais fragilidades, 
considerando o escopo da presente auditoria, não inviabilizaram o alcance dos objetivos da 
Unidade. 

4. Como medidas positivas adotadas pela UJ, destacam-se as regras estabelecidas no sentido 
de estimular o trabalho dos liquidantes das sociedades/entidades, o que busca propiciar 
celeridade na condução dos processos atinentes às entidades sob regime especial de liquidação 
extrajudicial. 

5. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 
8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 
IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203291, 
acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, que foi pela regularidade.  

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 



6. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 
vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e 
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 

Brasília/DF, 18 de Julho de 2012. 

 

_______________________________________ 

RENILDA DE ALMEIDA MOURA 

Diretora de Auditoria da Área Econômica 

 

 


