MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

RIO DE JANEIRO, MARÇO DE 2018
1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos órgãos de controle
interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade
Jurisdicionada está obrigada, nos termos do parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução
Normativa TCU nº 63, de 2010, da Resolução TCU nº 244, de 20 de julho de 2011,
da Resolução TCU nº 234, de 2010, da Instrução Normativa TCU nº 72, de 2013, da
Decisão Normativa TCU nº 161, de 2017, da Decisão Normativa 163/2017 e da
Portaria TCU nº 65, de 2018 e obedeceu a estrutura de conteúdo definidos no sistema
de prestação de contas (e -contas) emanada pelo Tribunal de Contas da União.

Secretaria-Geral
Rio de Janeiro, março de 2018

2

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SIGLA

SIGNIFICADO

ABDE

Associação Brasileira de Desenvolvimento

ADI

Avaliação de Desempenho Institucional

AGU

Advocacia-Geral da União

AIR

Análise de Impacto Regulatório

ASEL

Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos

ASSAL

Associacíon de Supervisores de Seguros de América Latina

AUDIT

Auditoria Interna

BCB

Banco Central do Brasil

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

CADIN

Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal

CAI

Comissão de Assuntos Internacionais

CBEM

Cadastro de bens móveis

CDS

Comitê de Dados de Supervisão

CFPS

Certified Function Point Specialist

CGCOF

Coordenação-Geral de Fiscalização de Conduta

CGCOM

Coordenação-Geral de Monitoramento de Conduta

CGEAF

Coordenação Geral de Administração e Finanças

CGETI

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

CGFIP

Coordenação Geral de Fiscalização Prudencial

CGJUL

Coordenação-Geral de Julgamentos

CGMOP

Coordenação-Geral de Monitoramento Prudencial

CGU

Controladoria-Geral da União

CGRAL

Coordenação-Geral de Autorizações e Liquidações

CMN

Conselho Monetário Nacional

CNSP

Conselho Nacional de Seguros Privados
3

SIGLA

SIGNIFICADO

CNSEG

Confederação Nacional das Seguradoras

COATE

Coordenação de Atendimento ao Público

COAUD

Coordenação de Execução de Auditoria

COBIT

Control Objectives for Information and Related Technology

CODOC

Coordenação de Documentação

COGER

Corregedoria Geral da Susep

COGET

Coordenação de Apoio a Gestão Estratégica

COGES

Coordenação de Gestão de Pessoas

COINF

Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas Internos

COJUL

Coordenação de Julgamentos

CONEF

Comitê Nacional de Educação Financeira

COPAC

Coordenação de Planejamento e Atendimento aos Órgãos Externos de Controle

COPRI

Comitê de Priorização da Supervisão Prudencial Direta

CORAF

Coordenação de Arrecadação e Finanças

COREMEC

Comitê de Regulação e fiscalização dos Mercados financeiros, de Capitais, de
Seguros, de Previdência e Capitalização

CORPE

Coordenação de Pessoal

COSEP

Coordenação de Serviços, Material e Patrimônio

COSIS

Coordenação de Suporte à Infraestrutura e à Segurança de Tecnologia da
Informação

COSUP

Coordenação de Suporte Operacional de Tecnologia da Informação

COTAB

Coordenação de Contabilidade

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CPLD

Comitê Permanente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

CPN

Comissão Permanente de Normas

CRC

Conselho Regional de Contabilidade

CRSNSP

Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados

CSIC

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações

CVM

Comissão de Valores Mobiliários
4

SIGLA

SIGNIFICADO

CTIC

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação

DICON

Diretoria de Supervisão de Conduta

DIORG

Diretoria de Organização do Sistema de Seguros Privados

DIRAD

Diretoria de Administração

DISOL

Diretoria de Solvência

DNSPC

Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização

DPVAT

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres

EAPC

Entidade Aberta de Previdência Complementar

EFPC

Entidade Fechada de Previdência Complementar

EIOPA

European Insurance and Occupational Pensions Authority

ENEF

Estratégia Nacional de Educação Financeira

ERM

Enterprise Risk Management

ERSDF

Escritório de Representação da Susep no Distrito Federal

ESAF

Escola de Administração Fazendária

FCPE

Funções Comissionadas do Poder Executivo

FENACOR

Federação Nacional dos Corretores de Seguros

FIP

Formulário de Informações Periódicas para o Mercado Segurador

FSAP

Financial Self Assessment Program

FUNENSEG Escola Nacional de Seguros
GABIN

Gabinete

GAFI

Grupo de Ação Financeira

GCTI

Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação

GDASUSEP Gratificação de desempenho de Atividade Específica da Susep
GRU

Guia de Recolhimento da União

IAIS

International Association of Insurance Supervisors

IIA

Institute of Internal Auditors

IFRJ

Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
5

SIGLA

SIGNIFICADO

IFRS

Internacional Finanacial Reporting Standards

INPI

Instituto Nacional de Propriedade Industrial

IPCA

índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IRB

Instituto de Resseguros do Brasil

ISSM

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

MERCOSUL Mercado Comum do Sul
MG

Metas Globais

MI

Metas Intermediárias

MPOG

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MRE

Ministério das Relações Exteriores

OCDE

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

OFSS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

ONU

Organização das Nações Unidas

PAA

Planejamento Anual de Aquisições

PAINT

Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna

PAS

Processo Administrativo Sancionador

PBS

Princípios Básicos de Seguros

PDTI

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PEI

Planejamento Estratégico Institucional

PETI

Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação

PF-SUSEP

Procuradoria Federal Junto à SUSEP

PGBL

Plano Gerador de Benefício Livre

PIB

Produto Interno Bruto

PIER

Plataforma Integradora das Entidades Reguladas

PLS

Plano de Gestão de Logística Sustentável

PLTO

Planejamento Tático Operacional
6

SIGLA

SIGNIFICADO

PMIMF

Programa de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda

PPA

Plano Plurianual

PPP

Plano de Providências Permanente

PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

PRL

Plano de Recuperação de Liquidez

PRS

Plano de Recuperação de Solvência

PROCON

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor

RAINT

Relatório Anual de Auditoria Interna

RCDD

Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores

RCTR

Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga

RETA

Responsabilidade Civil do Explorador de Transporte Aéreo

REP

Registro Eletrônico de Produtos

RIP

Registro Imobiliário Patrimonial

RP

Restos a Pagar

RTF

Força Tarefa de Resseguro

RTM

Rede de Telecomunicações para o Mercado

SAAI

Sistema de Atividades de Auditoria

SAIN/MF

Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda

SAPIEMS

Sistema de Armazenamento e Processamento de Informações e Estatísticas do
Mercado Segurador

SCF

Sistema de Cadastro de Funcionários

SEBRAE

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEGER

Secretaria-Geral

SEI

Sistema Eletrônico de Informações

SELIC

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

SENACOM

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça

SERPRO

Serviço Federal de Processamento de Dados

SES

Sistema de Estatísticas da SUSEP
7

SIGLA

SIGNIFICADO

SIAFI

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIAPE

Sistema Integrado de Administração de Pessoal

SIAS

Sistema Integrado de Arrecadação da SUSEP

SIASG

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão

SIDEC

Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras e Contratações

SIF

Seguros da Iniciativa Financeira

SIGEPE

Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal

SIIP

Sistema Integrado de Informações Processuais

SIOP

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

SISMAT

Sistema de Materiais

SISP

Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação

SISPEN

Sistema de Penalidades

SISRH

Sistema de Gestão de Recursos Humanos

SNSP

Sistema Nacional de Seguros Privados

SOF

Secretaria do Orçamento Federal

SPE

Secretaria de Política Econômica

SPOA

Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração

SUMEF

Subcomitê de Monitoramento da Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional

SUSEP

Superintendência de Seguros Privados

TAC

Termo de Ajustamento de Conduta

TCU

Tribunal de Contas da União

TI

Tecnologia da Informação

UG

Unidade Gestora

UGO

Unidade Gestora e Orçamentária

UJ

Unidade Jurisdicionada

UO

Unidade Orçamentária UO
8

SIGLA

SIGNIFICADO

UPC

Unidade Prestadora de Contas

UTM

Unified Threat Management

VGBL

Vida Gerador de Benefício Livre

9

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro I – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas – Estrutura Regimental aprovada
pelo Decreto nº 8.722, de 27 de abril de 2016 ...................................................................................21
Quadro II – Macroprocessos Finalísticos ...........................................................................................28
Quadro III – Objetivos Estratégicos da SUSEP .................................................................................30
Quadro IV – Ações Relacionadas a Programas Temáticos do PPA de Responsabilidade da UPC –
OFSS ..................................................................................................................................................42
Quadro V – Descentralização – BCB .................................................................................................45
Quadro VI – Descentralização – ESAF..............................................................................................46
Quadro VII – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três
exercícios ............................................................................................................................................46
Quadro VIII – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas
modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres. .....................................47
Quadro IX – Modalidade Contratação ...............................................................................................48
Quadro X – Resultados dos Indicadores Globais ...............................................................................64
Quadro XI – Resultados dos Indicadores Intermediários...................................................................65
Quadro XII – Força de Trabalho da UPC ..........................................................................................84
Quadro XIII – Distribuição da Lotação Efetiva .................................................................................84
Quadro XIV – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC ..85

Quadro XV – Distribuiçao espacial dos bens imoveis de uso especial.

.......................91

Quadro XVI – Imóveis sob a responsabilidade da UJ, exceto imóvel funciona ...............................92

Quadro XVII – Outros objetivos concluidos....................................................................................104
Quadro XVIII – Sistemas Informatizados ........................................................................................105
Quadro XIX – Sistemas Informatizado-Manutençao .......................................................................106
Quadro XX – Sistemas mais críticos/Temas de Interesse ................................................................113

INDICE DE TABELAS
Tabela 1 – Pesos das dimensões do desempenho
.................................................................66
Tabela 2 – Resultados Preliminares da ADI......................................................................................67.
Tabela 3 – Investimentos por programa..
..........................................................................87.
Tabela 4 – Servidores capacitados
.........................................................................87
Tabela 5 – Servidores/ Tempo para aposentadoria...........................................................................90
INDICE DE FIGURAS
Figura 1 – Organograma Funcional da SUSEP ..................................................................................20
Figura 2 – Cadeia de Valor da SUSEP ...............................................................................................27
Figura 3 – Estrutura da Auditoria .......................................................................................................71
Figura 4 Ações Previstas PDTI
............................................................................................................................................................94

10

INDICE DE GRÁFICOS
Grafico 1- Normativos publicados.....................................................................................................33
Grafico 2 –Numero de Fiscalizações realizadas ................................................................................35
Grafico 3 –Numero de Julagamentos em primeira instancia .............................................................35

ANEXOS
Anexo 1 – Despesas Pessoal
.....................................................................................................................................
Anexo 2 – Demonstrativo gestão das Multas .................................................................
Anexo 3- Execução Orçamentaria
.............................................................................................
.......................................................................................................................................
Anexo 4- Demonstrações Contábeis
Anexo 5- Informações sobre os Contratos

11

Sumário
1.

APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................15

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE ...................................................................................................17
2.1. Finalidade e Competência ............................................................................................. 17
2.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da unidade. ................ 17
2.3. Ambiente de atuação ..................................................................................................... 18
2.4. Organograma ................................................................................................................. 20
2.5. Macroprocessos Finalísticos ......................................................................................... 27
3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS .....................................................30
3.1. Planejamento Organizacional ........................................................................................ 30
3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício ....................................................... 30
3.1.2. Estagio de implementação do planejamento estratégico 2016-2020 ..................... 38
3.1.3. Descrição sintética dos objetivos do exercício ....................................................... 39
3.1.4. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos ............................................................................................................................... 39
3.2 Desempenho Orçamentário ............................................................................................ 41
3.2.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de
responsabilidade da unidade............................................................................................. 41
3.3. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário.................................................... 43
3.3.1. Gestão dos Servidores ............................................................................................ 43
3.3.2. Educação e orientação dos Mercados..................................................................... 43
3.3.3. Concessão de Empréstimos às Massas Liquidandas .............................................. 44
3.3.4. Sistemas Informatizados ........................................................................................ 45
3.4. Execução descentralizada com transferência de recursos. ............................................ 45
3.4.1. Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas ... 47
3.4.2. Informações sobre a execução das despesas .......................................................... 48
3.4.3. Desempenho Operacional ...................................................................................... 51
3.4-4 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de Fiscalização ............ 59
3.4.5. Apresentação e analise de indicadores de desempenho ......................................... 63
4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS ....................................68
4.1. Descrição das estruturas de governança ........................................................................ 68
4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados.................................................................... 69
4.3. Atuação da unidade de aud itoria interna ...................................................................... 70
4.3.1. Posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da UPC............................... 70
4.3.2. Indicação do Estatuto ou Normas que regulam a atuação da Auditoria Interna .... 71
4.3.3. Demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da
unidade de Auditoria interna no âmbito da UPC. ............................................................ 73
12

4.3.4. Estratégia de atuação da unidade de Auditoria interna .......................................... 74
4.3.5. Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada de como e feita
a escolha do titular............................................................................................................ 76
4.3.6. Informação sobre como se certifica de que a alta gerencia toma conhecimento das
recomendações feitas pela auditoria interna..................................................................... 78
4.3.7. Descriçao da sistematica de comunicaçao à alta gerencia e ao conselho diretor
sobre os riscos considerados elevados decorrentes da nao implementaçao das
recomendaçoes da auditoria interna ................................................................................. 78
4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos. ................................... 80
4.5 Gestão de riscos e controles internos ............................................................................. 83
5. AREAS ESPECIAIS DE GESTÃO ...............................................................................................84
5.1. Gestão de Pessoas.......................................................................................................... 84
5.1.1. Demonstrativo de despesas com pessoal ................................................................ 84
5.1.2 Gestão de Riscos relacionados ao pessoal............................................................... 86
5.1.3 Politica de Capacitação. .......................................................................................... 87
5.1.4 Ações para identificar irregularidades relacionadas a pessoal. ............................... 88
5.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura ..................................................................... 90
5.2.1. Gestão do patrimônio e da infraestrutura ............................................................... 90
5.2.2. Imóveis sob a responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional. .......................... 93
5.2.3. Imóveis funcionais da União sob a responsabilidade da UJ .................................. 93
5.2.4. Analise Crítica ........................................................................................................ 93
5.3. Gestão da Tecnologia da Informação ............................................................................ 94
5.3.1. Plano Diretor de TI (PDTI) .................................................................................... 94
5.3.2. Sistemas Informatizados ...................................................................................... 106
5.3.3. Sistemas Informatizados- Projetos ....................................................................... 109
5.3.4. Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) ......................... 113
5.3.5 Processos de Gerenciamento de serviços .............................................................. 115
5.4 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação
de serviços ou obras ........................................................................................................... 117
6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE. ..........................................................................119
6.1. Canais de acesso do cidadão ....................................................................................... 119
6.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários ................................................ 120
6.3. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da
unidade ............................................................................................................................... 120
7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS .........................................122
7.1. Desempenho Financeiro .............................................................................................. 122
7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos. ............................................... 122
7.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade ........................................... 123
13

7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4320/64 e notas explicativas. ................ 123
7.5 Outros itens de informação .......................................................................................... 124
8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ............127
8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU ........................................... 127
8.2. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno ...................................... 129
8.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário ....... 130
No exercício de 2017, não foi instaurado processo administrativo disciplinar ou sindicância
tendo por objeto a apuração de responsabilidade por danos ao Erário .............................. 130
8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993 ................................................................ 130
8.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento. .................................................... 130

14

1. APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Gestão foi elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa do Tribunal
de Contas da União (TCU) nº 63, de 2010, da Resolução TCU nº 244, de 20 de julho de 2011, da Resolução
TCU nº 234, de 2010, da Instrução Normativa TCU nº 72, de 2013, da Decisão Normativa TCU nº 161,
de 2017, da Decisão Normativa 163/2017 e da Portaria TCU nº 65, de 2018 e obedeceu a estrutura de
conteúdo definidos no sistema de prestação de contas (e -contas), emanada pelo Tribunal de Contas da

União.
A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) foi criada através do Decreto-lei nº 73, editado em
21 de novembro de 1966. A autarquia vem atuando para o desenvolvimento de um mercado que hoje
conta com 286 empresas (sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência
complementar aberta e resseguradores), mais de 90 mil corretores e aproximadamente 943 bilhões de
reais em ativos.
Em 2017, a SUSEP revisou seu planejamento estratégico referente ao período de 2016 a 2020, com
o principal objetivo de otimizar seus processos, tornando-os, ao mesmo tempo, mais eficientes e
seguros. A cadeia de valor foi revista de forma a refletir a nova estrutura regimental da SUSEP
aprovada através do Decreto n° 8.722, de 27 de abril de 2016, que, entre outras, dividiu a área de
fiscalização da autarquia em: supervisão de solvência (de caráter prudencial) e supervisão de conduta,
com foco no consumidor. Cabe destacar, também, que a Susep iniciou a implantação do seu
planejamento tático e operacional – PLTO e da sua política de gestão de riscos, objetivando a
melhoria da eficiência dos processos de trabalho e dos seus controles internos.
Em abril de 2017, por força da adesão da SUSEP ao Programa de Modernização Integrada do
Ministério da Fazenda - PMIMF, a SUSEP deu início ao mapeamento de seus processos de trabalho
com o objetivo de otimizar suas rotinas e de inserir pontos de controle para gestão dos riscos.
Na área normativa, a SUSEP vem aprimorando seus requerimentos regulatórios, acompanhando o
cenário internacional da supervisão prudencial baseada em riscos, buscando aprimorar o
funcionamento dos mercados

supervisionados e também

preservar os interesses dos

segurados/participantes, garantindo que a finalidade principal do pagamento de sinistros e benefícios
seja alcançada. Em 2017, a SUSEP priorizou a criação e atualização de normativos, tendo sido
publicadas 22 circulares e 14 resoluções.
Dentre as normas publicadas, com relação aos produtos de sobrevivência, foi alterado seu conceito,
abrindo caminho para o crescimento do mercado de anuidades, inclusive por meio do recebimento de
riscos contratados nas entidades fechadas de previdência complementar.
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Com relação aos produtos populares, destacam-se: o seguro funeral, que permitiu o aumento das
coberturas oferecidas e o escopo de sua abrangência e para o seguro auto popular, onde foram
alterados conceitos para fomentar o setor e estimular a concorrência saudável.
Foi aprovada a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) n° 351, de 20 de
dezembro de 2017, que altera os valores dos prêmios tarifários do seguro de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) para o exercício de 2018. A decisão do CNSP,
para o exercício de 2018, reduz em 35% (trinta e cinco por cento) as tarifas do exercício anterior, de
forma linear, para todas as categorias, com exceção da categoria 9 (motocicletas, motonetas,
ciclomotores e similares), que não sofrerá alteração e permanecerá com o mesmo valor do exercício
2017.
A alteração da Resolução CNSP n° 294 de 06 de setembro de 2013 permitirá a utilização de meios
remotos para subscrição de contratos coletivos de seguro e previdência. Além disso, possibilitará o
uso de meios remotos para avisos de sinistros, solicitações de resgate, concessão de benefícios,
portabilidade, alteração de beneficiário(s) e outras solicitações que impliquem na alteração ou no
encerramento da relação contratual. A edição do novo normativo promoverá a redução dos custos
operacionais das seguradoras e das Entidades Aberta de Previdência Complementar (EAPCs),
possibilitando a oferta de produtos menos onerosos ao consumidor.
Adicionalmente, no que se refere ao processo de autorização de produtos, buscou-se a otimização dos
processos internos de trabalho, como por exemplo, a implantação de critérios para priorização das
análises, contribuindo para o alcance do objetivo estratégico de desenvolver o mercado e assegurar
os direitos do consumidor.
No que diz respeito à redução do custo regulatório, foi extinta a Nota Técnica Atuarial de Carteira,
que já não era utilizada pela supervisão.
A constituição do Comitê de Priorização da Supervisão Prudencial Direta – COPRI, viabilizada por
meio da Portaria SUSEP nº 6.918, de 14 de junho de 2017, com competência para elaboração da
proposta do plano de fiscalização prudencial, contribuiu para a melhoria da governança do
macroprocesso de supervisão de mercados.
Foi aprovado o Plano de Dados Abertos da SUSEP, elaborado para o período 2017-2019. O Plano de
Dados Abertos da SUSEP tem o objetivo geral de estruturar as ações da autarquia, de modo a
promover a abertura dos dados mais relevantes para a sociedade.
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE
2.1. Finalidade e Competência
A SUSEP, autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda, atua na regulação, na supervisão,
e no fomento das atividades de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros,
protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral. A autarquia integra o
Sistema Nacional de Seguros Privados – SNSP, em conjunto com o Conselho Nacional de Seguros
Privados – CNSP, as sociedades seguradoras, os resseguradores, as sociedades de capitalização, as
entidades de previdência complementar aberta e os corretores habilitados a atuar nesses segmentos.
Cabe à SUSEP fixar diretrizes e normas da política de seguros privados; regular a constituição,
organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao SNSP, bem
como a aplicação das penalidades previstas; fixar as características gerais dos contratos de seguro,
previdência complementar aberta, capitalização e resseguro; estabelecer as diretrizes gerais das
operações de resseguro; prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, de
capitalização, entidades de previdência complementar aberta e resseguradores, com fixação dos
limites legais e técnicos das respectivas operações e disciplinar a corretagem do mercado e a profissão
de corretor.

2.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da unidade.
A Autarquia, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, através do qual foram
reguladas todas as operações de seguros e resseguros e instituído o Sistema Nacional de Seguros
Privados (SNSP), constituído pelo CNSP; SUSEP; sociedades autorizadas a operar em seguros
privados e corretores habilitados. Por força desse regulamento, foi incluída no escopo de supervisão
da autarquia a corretagem de seguros, instituída e regulamentada pela Lei n° 4.594 de 29 de dezembro
de1964.
Anteriormente, em 28 de junho de 1933, o Decreto n° 22.865 transferiu a Inspetoria de Seguros do
Ministério da Fazenda para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. No ano seguinte, através
do Decreto n° 24.782, de 14 de julho de 1934, foi extinta a Inspetoria de Seguros e criado o
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização – DNSPC, também subordinado àquele
Ministério.
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O DNSPC foi substituído pela SUSEP – entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de
direito público, com autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada ao Ministério da Indústria
e do Comércio, até 1979, quando passou a estar vinculada ao Ministério da Fazenda.
Em 28 de fevereiro de 1967, o Decreto n° 22.456/33, que regulamentava as operações das sociedades
de capitalização, foi revogado pelo Decreto-lei n° 261, de 28 de fevereiro de 1967, passando a
atividade de capitalização a subordinar-se, também, a numerosos dispositivos do Decreto-lei n° 73
de 1966 e, consequentemente, à fiscalização da SUSEP.
Em 15 de julho de 1977, a Lei n° 6.435, substituída posteriormente pela Lei Complementar n° 109
de 29 de maio de 2001, regulamentou as operações de Previdência Complementar Aberta, atribuindo
a regulação e supervisão desse segmento à SUSEP.
Finalmente, em 15 de janeiro de 2007, a Lei Complementar n° 126 decreta a quebra do monopólio
do resseguro no país, privatizando o segmento e subordinando a regulação e supervisão dessas
operações à SUSEP.
Atualmente, a Resolução CNSP nº 346, de 2 de maio de 2017, alterada pela Resolução CNSP n° 347,
de 22 de setembro de 2017, é a norma que dispõe sobre o Regimento Interno da SUSEP.

2.3. Ambiente de atuação
Os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta mantiveram,
até 2015, tendência de crescimento. No entanto, em 2016 e 2017, com a redução da atividade
econômica, houve um crescimento residual das receitas como um todo no mercado. Considerando a
inflação acumulada em 2017, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), a arrecadação,
em termos reais, ficou praticamente estável (-0,18%), devido ao fraco desempenho do produto de
acumulação Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), que apresentou queda real de 1,7%. Em 2016,
o aumento nominal das receitas dos mercados supervisionados havia sido de 9,3%, correspondendo
ao crescimento real de 0,32%, creditado principalmente ao desempenho do VGBL.
Entre janeiro e dezembro de 2017, o faturamento dos mercados supervisionados pela SUSEP atingiu,
R$ 247,2 bilhões, valor praticamente estável, em termos reais, em relação a 2016. O total das
provisões técnicas atingiu R$ 905,7 bilhões, aumentando cerca de 12,1%, em relação a 2016, e
proporcionando expressiva contribuição para a construção da poupança nacional e para o
desenvolvimento econômico.
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O setor tem uma participação no produto interno bruto (PIB) da ordem de 3,8%, com potencial para
atingir valores da ordem de 7,0% - valor observado em países com mercado segurador maduro.
Registre-se que o mercado de seguros do Brasil, de acordo com a publicação “World Insurance in
2016” (Swiss Re Institute), ocupa a 14ª posição no ranking mundial de mercados de seguros, em
termos de emissão de prêmios totais (vida e não vida).
Atuam nesse mercado 119 sociedades seguradoras, 18 sociedades de capitalização e 18 entidades
abertas de previdência complementar. Existem, ainda, 131 resseguradores cadastrados e autorizados
a fazer negócios no país, dos quais 16 são locais, 40 são admitidos e 75 são eventuais, além de 24
corretoras de resseguros, 48.837 corretores de seguros pessoa física, 41.647 corretores de seguro
pessoa jurídica e 1 autorreguladora de corretores de seguros.
Por ocasião da formulação do planejamento estratégico da SUSEP, foi realizada uma análise de
cenário, quando foram identificadas diversas oportunidades para a atuação da autarquia, dentre as
quais destacam-se: alinhamento com os princípios básicos de seguro da International Association of
Insurance Supervisors (IAIS); articulação com outros órgãos e entidades governamentais; novos
canais de intermediação; fortalecimento do modelo de supervisão baseado em risco; desenvolvimento
de convênios de cooperação com órgãos supervisores nacionais e internacionais e ações de educação
financeira.
Quanto às ameaças identificadas, destacam-se: baixa cultura de seguro no país; baixo nível de cultura
e de educação financeira da população em geral; cortes e contingências orçamentárias;
descontinuidade administrativa decorrente da excessiva substituição dos dirigentes; marco
regulatório defasado e mercado marginal concorrente não regulado. Mais detalhes sobre o
planejamento

estratégico

SUSEP

–

2016-2020

podem

ser

obtidos

em

http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/planejamento-estrategico-institucional.
A partir desse cenário, considerando as citadas oportunidades e ameaças, foram definidos os
direcionadores estratégicos da SUSEP, que embasaram a definição de seus objetivos estratégicos para
o período de 2016 a 2020 e pautaram a atuação da autarquia em 2017.
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2.4. ORGANOGRAMA

Figura 1 – ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SUSEP
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Quadro I – INFORMAÇOES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS – ESTRUTURA REGIMENTAL APROVADA PELO
DECRETO nº 8.722, de 27 de abril de 2016
Áreas /
Subunidades
Estratégicas
Conselho Diretor

Superintendência

Secretaria-Geral

Competências

Titular

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

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

Representar a SUSEP e planejar, dirigir, coordenar Joaquim Mendanha de
e controlar as atividades da SUSEP, em
Ataídes
consonância com as diretrizes traçadas pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados, cumprindo
e fazendo cumprir as deliberações do Conselho
Diretor.
Coordenar a política de comunicação interna e Alexandre Penner
externa da SUSEP;coordenar o relacionamento da
SUSEP com órgãos e organismos nacionais e
internacionais; coordenar as atividades relacionadas
ao planejamento estratégico; coordenar os trabalhos
da Comissão Permanente de Normas
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Cargo

Período de
atuação

Superintendente

De 01/01/2017 a
31/12/2017

Chefe da
Secretaria Geral

De 01/01/2017 a
31/12/2017

Áreas /
Subunidades
Estratégicas
Diretoria de
Supervisão de
Solvência DISOL

Competências
Monitorar e fiscalizar a higidez econômicofinanceira dos mercados de seguros, resseguros,
previdência complementar aberta e capitalização,
por meio do acompanhamento das operações e do
funcionamento das sociedades e entidades
supervisionadas e em relação à governança, à
gestão e aos controles internos e aplicar regime
repressivo.

Titular

Cargo

Ícaro de Marchi Araújo Leite

De 06/12/2017 a
31/12/2017
Diretor de
Supervisão de
Solvência

Cássio Cabral Kelly

CoordenaçãoGeral de
Fiscalização
Prudencial CGFIP

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

CoordenaçãoGeral de
Monitoramento
Prudencial CGMOP

Período de
atuação

Monitorar as operações e o funcionamento das Geraldo de Carvalho Baeta
empresas em relação à solvência, tanto sob o ponto Neves
de vista individual quanto do grupo ou
conglomerado às quais pertençam; executar o
monitoramento à distância da solvência,
considerando a política de supervisão baseada em
riscos e monitorar a estabilidade e a solvência dos
mercados supervisionados.
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De 01/01/2017 a
21/11/2017
CoordenadorGeral de
Fiscalização
Prudencial

De 02/03/2017 a
31/12/2017

CoordenadorGeral de
Fiscalização
Prudencial

De 01/01/2017
a 28/02/2017

CoordenadorGeral de
Monitoramento
Prudencial

De 01/01/2017 a
31/12/2017

Áreas /
Subunidades
Estratégicas
Diretoria de
Supervisão de
Conduta DICON

CoordenaçãoGeral de
Fiscalização de
Conduta CGCOF

CoordenaçãoGeral de
Monitoramento
de Conduta CGCOM

Competências

Titular

Cargo

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

Diretor de
Supervisão de
Conduta

Planejar, coordenar e executar as atividades de Cidice Hasselmann
fiscalização de conduta relativas às sociedades de
seguros, resseguros, previdência complementar
aberta e capitalização e aos seus intermediários e
autorreguladoras; acompanhar os regimes especiais
de direção-fiscal e de intervenção das sociedades e
entidades supervisionadas motivados por questões
relacionadas à conduta; coordenar as atividades
administrativas da Coordenação de Atendimento ao
Público e da Coordenação de Análise de Práticas de
Mercado
Christiano Henrique de
Lucena Machado
Monitorar os produtos comercializados pelos
mercados supervisionados; monitorar e acompanhar
as operações de resseguro e de retrocessão, as Cesar da Rocha Neves
operações realizadas em moeda estrangeira e os
seguros contratados no exterior e propor a alteração
e a elaboração de normas técnicas relativas a
produtos.

CoordenadorGeral de
Fiscalização de
Conduta
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Período de
atuação
De 17/05/2017 a
31/12/2017

De 01/01/2017
a 10/05/2017
De 20/06/2017 a
31/12/2017

De 01/01/2017 a
19/06/2017
CoordenadorGeral de
Monitoramento
de Conduta

De 20/02/2017 a
31/12/2017

Áreas /
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular
Luciana Augusto Mateus
Carreira

Diretoria de
Organização do
Sistema de
Seguros Privados
- DIORG

CoordenaçãoGeral de
Autorizações e
Liquidações CGRAL

Administrar os processos de autorização e
cadastramento das sociedades e entidades
supervisionadas; acompanhar os processos de
liquidações ordinárias e extrajudiciais e coordenar
seus programas de trabalho; analisar e instruir os
processos administrativos sancionadores para
julgamento, nos termos da legislação e
regulamentação vigentes e aplicar o regime
repressivo.
Analisar a constituição, a transferência de controle
societário, a reorganização societária, a aquisição e a
expansão de participação qualificada, a instalação e
o encerramento de dependência e representação e o
cancelamento da autorização para funcionamento
das sociedades e entidades supervisionadas,
mantendo o controle de suas alterações estatutárias;
analisar e atualizar o cadastro de resseguradores
admitidos e eventuais e os registros de corretores de
seguros e de resseguros e acompanhar as atividades
relacionadas aos regimes de liquidações ordinárias e
extrajudiciais.

Marcelo Augusto Camacho
Rocha

Cargo
CoordenadorGeral de
Monitoramento
de Conduta
Diretor de
Organização do
Sistema de
Seguros Privados

Carlos Alberto de Paula
Paulo Cesar da Costa Mendes
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Período de
atuação
De 01/01/2017 a
19/02/2017

De 17/05/2017 a
31/12/2017

De 01/01/2017 a
16/05/2017
CoordenadorGeral de
Autorizações e
Liquidações

De 01/01/2017 a
31/12/2017

Áreas /
Subunidades
Estratégicas
CoordenaçãoGeral de
Julgamentos CGJUL

Competências

Titular

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

Cargo
CoordenadorGeral de
Julgamentos

Período de
atuação
De 01/01/2017 a
31/12/2017

(*) Apesar de não constar isoladamente como área estratégica para o desenvolvimento das atribuições finalísticas da SUSEP, a DIRAD faz parte do Conselho
Diretor. Por isso, foram relacionadas, abaixo, suas atribuições:

Áreas /
Subunidades
Estratégicas
Diretoria de
Administração

Competências
Planejar, organizar, coordenar e controlar a
execução das atividades inerentes aos sistemas
federais de planejamento e orçamento, de
administração financeira, de contabilidade, de
recursos humanos, de serviços gerais, de
administração dos recursos da informação e
informática, de gestão de documentos e arquivos e
de organização e inovação institucional. Além
disso a DIRAD é a representante setorial do
Ministério do Planejamento na Susep;

Titular
Paulo dos Santos
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Cargo
Diretor

Período de atuação
De 01/01/2017 a
31/12/2017

Coordenação-Geral
de Tecnologia da
Informação CGETI

Coordenação-Geral
de Administração e
Finanças - CGEAF

Planejar, organizar, coordenar e supervisionar as
atividades de processamento de dados e de
informações técnicas e administrativas, apoiando,
promovendo e desenvolvendo os processos de
informatização da SUSEP; administrar o parque
central de equipamentos e a infraestrutura básica de
informática; administrar e zelar pela preservação e
garantia da integridade das informações contidas
nas bases de dados da SUSEP, proporcionando
apoio técnico para o acesso a essas informações;
promover a prospecção de novas tecnologias,
difundi-las e assessorar as demais unidades da
SUSEP em sua utilização.
Coordenar as atividades relacionadas à
programação plurianual e orçamentária, à
contabilidade, à gestão dos recursos humanos e aos
desdobramentos estruturais na organização interna
da SUSEP; prover a SUSEP da infraestrutura
necessária à manutenção da atividade-fim da
organização; coordenar e executar as atividades de
suprimento de recursos humanos, materiais e
financeiros; decidir sobre a dispensa e
inexigibilidade dos certames; autorizar a realização
de despesas com serviços, compras, obras e
serviços de engenharia e locação de imóveis, bem
como a correspondente rescisão contratual; realizar
as atividades relativas à conformidade dos registros
de gestão, certificando a existência de documentos
hábeis que comprovem os registros da execução
orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no
Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI, de acordo com a
legislação vigente.

Hugo Saisse Mentzinger da
Silva

Orlando Carvalho de Sousa
Bandeira
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CoordenadorGeral de
Tecnologia da
Informação CGETI

De 01/01/2017 a
31/12/2017

CoordenadorGeral de
Administração e
Finanças CGEAF

De 01/01/2017 a
31/12/2017

2.5. Macroprocessos Finalísticos
A nova estrutura da SUSEP, aprovada pelo Decreto n° 8.722, de 27 de abril de 2016, dividiu a área
de fiscalização da autarquia em supervisão de solvência (de caráter prudencial) e supervisão de
conduta, com foco no consumidor. Basicamente por essa alteração, tornou-se necessária a revisão da
Cadeia de Valor. Essa ferramenta de gestão, com foco no valor público entregue pela instituição, traz
os principais processos de negócio da autarquia, segmentados em primeiro, segundo e terceiro níveis.
A nova Cadeia de Valor associada às demais ferramentas de gestão, permite a visualização da
contribuição de cada unidade organizacional para o cumprimento da missão institucional da
autarquia. Ao representar de forma gráfica e concisa todos os esforços da SUSEP, o diagrama da
Cadeia de Valor torna-se um valioso instrumento de comunicação interna e externa. A cadeia de valor
é o meio de organizar as ações da SUSEP para prestar informações à sociedade, aos órgãos de controle
e a outros públicos de interesse.

Figura 2 – CADEIA DE VALOR DA SUSEP
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A nova Cadeia de Valor elaborada apresenta 4 processos de primeiro nível:
•

Regulação dos Mercados Supervisionados;

•

Supervisão dos Mercados;

•

Relacionamento Institucional; e

•

Estratégia, Gestão e Suporte.

Além disso, a Cadeia de Valor inclui 19 processos de segundo nível e 68 de terceiro nível e as
seguintes entregas à sociedade:
•

Ambiente favorável ao desenvolvimento de um mercado sustentável e justo;

•

Solidez, eficiência e estabilidade dos mercados supervisionados, com tratamento
justo ao consumidor; e

•

Atendimento adequado aos interesses da Sociedade e do Estado.
Quadro II – MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

Macroprocessos

Regulação de
Mercados

Supervisão de
Mercados

Relacionamento
Institucional

Descrição

Elaborar projetos de leis,
minutas de decretos,
resoluções do CNSP e
circulares; participar da
elaboração de resoluções
do Conselho Monetário
Nacional – CMN; fornecer
pareceres técnicos e
esclarecer e orientar
normativos.
Autorizar sociedades
supervisionadas e
corretores de seguro;
desenvolver e analisar
produtos e notas técnicas
atuariais de carteira;
definir e monitorar seguros
obrigatórios; analisar
solvência; fiscalizar in
loco; instaurar processos
sancionadores e regimes
especiais.
Relacionamento com os
mercados, instituições
nacionais e internacionais,
poder público e
relacionamento com a
sociedade

Produtos e
Serviços

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

Normativos
elaborados e
divulgados

Sociedade e
mercado sujeito
à supervisão da
SUSEP.

DICON,
DISOL,
DIORG
SEGER
DIRAD

Sociedades e
corretores
autorizados;
produtos
aprovados; e
supervisão do
mercado sujeito
à supervisão da
SUSEP

Sociedade e
mercado sujeito
à supervisão da
SUSEP.

DICON,
DISOL,
DIORG

Relacionamento
Institucional
fortalecido

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

SEGER,
GABIN
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Plano
Estratégico,
Projetos,
Conhecimento,
Comunicação,
Gestão de
Riscos,
Governança,
etc.

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

Sociedade e
mercado sujeito
à supervisão da
SUSEP.

Sociedade,
servidores da
SUSEP.

Com relação ao macroprocesso de Estratégia, Gestão e Suporte foi utilizada como referência a Cadeia
de Valor Integrada do Ministério da Fazenda.
A SUSEP, orientada pelo Plano Plurianual – PPA e Planejamento Estratégico Institucional (PEI),
conduziu os macroprocessos finalísticos anteriormente descritos com o objetivo de desempenhar sua
missão institucional.
Finalmente, quanto aos processos críticos identificados, foram escolhidos:
•

análise de impacto regulatório;

•

planejar ações de fiscalização;

•

monitorar conduta;

•

utilizar instrumentos preventivos e corretivos; e

•

instaurar e supervisionar regimes especiais.
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

3.1. Planejamento Organizacional
Os pilares estratégicos da SUSEP, para o Ciclo 2016-2020, representam os fundamentos
organizacionais, compostos pela missão, pela visão, pelos valores institucionais e pelos
macroprocessos. O plano estratégico definiu os seguintes pilares estratégicos para a SUSEP:
•

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

•

VISÃO: Ser referência nacional e internacional na regulação e supervisão.

•

VALORES. Ética, Transparência, Eficiência, Responsabilidade Social e Comprometimento.

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício
Os objetivos estratégicos constituem o elo entre as diretrizes da instituição e o seu referencial
estratégico, são propósitos maiores e permanentes da SUSEP que devem ser perseguidos, para que a
organização cumpra sua missão e alcance a sua visão de futuro.

Quadro III - Objetivos Estratégicos da SUSEP
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Desenvolver o mercado

Assegurar a estabilidade do
mercado supervisionado

INDICADOR

DESCRICÃO

Número
de
ações
de
desenvolvimento do mercado
implementadas

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

Índice de empresas
supervisão prudencial

com

Mede o percentual das
empresas incluídas no Plano
Anual de Fiscalização da
Coordenação Geral de
Fiscalização Prudencial
(CGFIP)
que receberam ações de
supervisão prudencial no
período.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Assegurar os direitos do
consumidor

INDICADOR

DESCRICÃO

Número de empresas / grupo
segurador em
acompanhamento contínuo de
conduta.

Mede a quantidade de
empresas sob
acompanhamento contínuo
de conduta.

Aperfeiçoar a regulação
dos mercados
supervisionados

Número de ações de regulação
implementadas

Mede o número de ações
implementadas
que
contribuíram para a regulação
do mercado.

Promover a melhoria da
governança e da gestão da
estratégia

Índice Geral de Governança da
SUSEP

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

Buscar protagonismo nos
organismos internacionais

Número de iniciativas em
organismos internacionais

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

Modernizar e aprimorar os
processos de trabalho da
SUSEP

Número de processos
trabalho mapeados

Mede o número de processos
de trabalho mapeados

de

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

Índice Geral de Gestão de
Pessoas

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

Aprimorar a gestão do
conhecimento

Número de práticas de gestão
do
conhecimento
implementadas

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

Número de pontos de função
executados

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

Índice de descontinuidade dos
serviços continuados

Mede o percentual de
serviços continuados que
tiveram
sua
prestação
descontinuada

Aprimorar o uso da
Tecnologia da Informação

Assegurar o suporte de
bens e serviços adequado
às necessidades da SUSEP
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Os projetos estratégicos indicam, em linhas gerais, o conjunto de medidas ou ações a
serem implementadas no curto, médio e longo prazos para assegurar o alcance dos objetivos
estabelecidos no mapa estratégico e para preencher as lacunas existentes entre o desempenho atual
da organização e o desejado.

O portfólio de projetos, construído durante a formulação do plano estratégico, orientará as
atividades da SUSEP, durante o ciclo de 2016 a 2020, possibilitando o alcance da visão de futuro
pretendida. Para o ciclo de 2016 a 2020, os projetos estratégicos são os seguintes: desenvolver sistema
de supervisão eletrônica; estabelecer programa de desenvolvimento gerencial e implantar práticas de
gestão de riscos e controles internos. O projeto de monitoramento eletrônico das operações do
mercado supervisionado visa a dar um salto qualitativo nos trabalhos de supervisão realizados pela
SUSEP. O projeto prevê o monitoramento, praticamente em tempo real, das emissões de apólices,
endossos, certificados, bilhetes, avisos de sinistro, pagamento de indenizações e demais operações do
mercado supervisionado. Devido à sua complexidade, a implantação do sistema de monitoramento
deve se dar ao longo de vários anos. Inicialmente, está prevista para o ano de 2018, a implantação de
um projeto piloto contemplando o ramo de seguro garantia. Para a implantação desse piloto, estão
sendo elaboradas minutas de normativos que estabelecerão o arcabouço normativo necessário à
viabilização do sistema e as bases de dados a serem utilizadas.
Com relação ao objetivo estratégico modernizar e aprimorar os processos de trabalho da SUSEP, em
março de 2017, foi celebrado acordo de cooperação técnica entre a SUSEP e o Ministério da Fazenda,
com o objeto de estabelecer a inclusão da SUSEP nas ações do PMIMF - Programa de Modernização
Integrada do Ministério da Fazenda. O PMIMF foi criado por meio da Portaria MF n° 369, de 28
julho de 2011, para oferecer aos gestores de todas as unidades fazendárias, um ambiente permanente
de construção de soluções coletivas e interdependentes, de modernização de gestão e busca por maior
eficiência das ações do Ministério da Fazenda
Com o apoio do PMIMF, a SUSEP deu início ao mapeamento de seus processos de trabalho, com o
objetivo de otimização de algumas de suas rotinas e de inserção de pontos de controle para os riscos
mais evidenciados, no decorrer desse processo.
Há que se destacar que boa parte dessas iniciativas voltadas à implantação de controles internos fazem
parte de demandas dos órgãos de controle (TCU e CGU), a exemplo da Instrução Normativa (IN)
Conjunta Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e Corregedoria-Geral da União
(CGU) n° 01/2016, que cuida da política de gestão de riscos, no âmbito do Governo Federal.
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Com relação ao objetivo estratégico aperfeiçoar a regulação dos mercados supervisionados, de acordo
com o Plano de Regulação de 2017, onde estavam previstas a publicação de 12 Circulares e 10
Resoluções, a SUSEP elaborou e publicou 22 Circulares e 14 Resoluções. A diferença se deve ao fato
de as normas iniciadas em 2016 não terem sido incluídas no Plano de 2017.

Gráfico 1: NORMATIVOS PUBLICADOS
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Em 22 de dezembro de 2016, a SUSEP publicou a Deliberação nº 184, aprovando o primeiro Plano
de Regulação da Susep para 2017. O plano é um documento de planejamento institucional que visa a
conferir maior transparência no que diz respeito às matérias que demandarão a atuação regulatória
prioritária da Autarquia, trazendo maior previsibilidade e segurança jurídica às ações, tudo em estrita
observância às diretrizes e objetivos estratégicos da SUSEP. Para cada definição das prioridades, as
unidades responsáveis apresentaram justificativas, identificaram os riscos de não adoção da medida
e os direcionadores e objetivos estratégicos associados. Em função do dinamismo do mercado
regulado, houve a necessidade de publicação de normas que não estavam originalmente previstas,
razão pela qual o plano precisou ser alterado, culminando com a publicação da Deliberação SUSEP
nº 199 de 8 de novembro de 2017.
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Dentre os normativos publicados, destacam-se:
•

novas regras para produtos (seguro do ramo riscos nomeados e operacionais; seguro de lucros
cessantes; seguro de responsabilidade civil de hangares e operações aeroportuárias; seguro de
responsabilidade civil de diretores e administradores de pessoas jurídicas ( RCD&O); seguro
funeral, cobertura por sobrevivência em planos de seguros de pessoas e planos de previdência
complementar; condições contratuais do seguro obrigatório de Responsabilidade Civil do
Explorador ou Transportador Aéreo (RETA); coberturas passíveis de serem oferecidas a
entidades fechadas de previdência complementar por sociedades seguradoras autorizadas a
operar em seguro de pessoas;

•

resseguros (limite de cessão em resseguro; forma de apuração do percentual fixado no art. 16
da Resolução CNSP nº 168 de 17 de dezembro de 2007 e critérios adicionais para oferta
preferencial de riscos aos resseguradores locais), operações de aceite de retrocessão por
sociedades seguradoras e sua intermediação;

•

criação de Manual do Diretor Fiscal e Manual do Interventor;

•

regulamentação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TCAC no âmbito
do mercado supervisionado;

•

revisão de regras de investimento em ativos garantidores e de regras relativas a risco de
subscrição, risco de crédito, bem como regulamentação de critérios para a utilização de fatores
reduzidos no cálculo dos capitais de risco.

Com relação ao objetivo estratégico de assegurar a estabilidade do mercado supervisionado, foram
executados os Planos de Fiscalização Prudencial e de Conduta, tendo sido cumprida a meta prudencial
- 80% das empresas com plano de recuperação de solvência, e a meta da fiscalização de conduta.
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Gráfico 2: NUMERO DE FISCALIZAÇOES REALIZADAS
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Ainda com relação ao objetivo estratégico assegurar a estabilidade do mercado supervisionado, o
indicador tempo médio dos processos em 1° instância mede a celeridade da tramitação processual
na 1ª instância. O valor médio em 2016 foi de 2,9 anos e em 2017 foi de 2,7 anos.
Gráfico 3: JULGAMENTOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
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Com relação ao objetivo estratégico de buscar protagonismo nos organismos internacionais, a SUSEP
consolidou sua participação mais efetiva nos foros e organismos internacionais que tratam de temas
relacionados às atividades de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e corretagem,
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dentro das limitações orçamentárias impostas, tendo aberto e/ou intensificado canais de comunicação
com diversos supervisores internacionais, com o objetivo de estabelecer parcerias que permitam à
SUSEP aprimorar sua atuação de supervisão em alinhamento com as melhores práticas e também
permitir o melhor alcance dos seus objetivos quando envolvendo operações transfronteiriças.
A SUSEP é associada a diversos organismos internacionais que congregam supervisores de seguros,
como a International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Associacíon de Supervisores de
Seguros de América Latina (ASSAL) e Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL).
Nas suas reuniões, são tratadas questões de relevância para a regulação e supervisão do setor de
seguros em âmbito mundial, regional e local.
A IAIS elabora princípios e padrões globais de seguros que são internacionalmente aceitos, sendo,
inclusive, utilizados como parâmetros para mensuração do nível de desenvolvimento dos mercados
nacionais e seus ambientes regulatórios pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco
Mundial no âmbito do Financial Sector Assessment Program (FSAP).
Em 2017, iniciou-se o processo de preparação para a nova avaliação FSAP, a realizar-se no início de
2018, com definição do escopo e recolhimento das informações preliminares.
É uma atividade com grande impacto na SUSEP, tanto nas suas rotinas durante a avaliação, pela carga
de trabalho extraordinário que impõe, quanto aos efeitos que o relatório resultante pode trazer.
Seguindo o processo de intensificação da atuação internacional iniciado em 2014, o Superintendente
foi reeleito como integrante do Conselho Diretor da ASSAL, para o biênio 2017-2019. Além disso,
como forma tanto de economizar recursos quanto de promover uma maior proximidade com a IAIS,
a SUSEP foi anfitriã de duas reuniões, uma do Grupo de Trabalho de Política e Supervisão
Macroprudencial (MPSWG) e outra da Força-Tarefa de Resseguros (RTF).
A SUSEP, após tornar-se signatária dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI) e membro
do Fórum de Sustentabilidade para Supervisores de Seguros da Iniciativa Financeira(SIF) do
Programa das Nações Unidas (ONU) para o Meio Ambiente (UNEP FI), que conta com o apoio da
IAIS, manteve em 2017 seu engajamento no tema. Participou das duas reuniões do SIF, em Londres
e na Malásia, e candidatou-se a ser anfitriã, no Rio de Janeiro, da 4ª reunião, a ocorrer em maio de
2018.
Além disso, tornou-se membro de três grupos de trabalho do Laboratório de Inovações Financeiras
(LAB), uma iniciativa da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).
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A SUSEP participa dos Grupos de Trabalho de Finanças Verdes, de Títulos Verdes e de Fintech
(empresas especializadas em operações de empréstimos e financiamento por meio de plataforma
eletrônica) com a participação de membros do setor privado e do setor público, entre eles Banco
Central e Previc. A iniciativa tem como objetivo discutir os principais desafios e oportunidades
enfrentados pelo sistema financeiro nos aspectos de sustentabilidade e inovação.
A Força Tarefa Brasil-Reino Unido para seguros e resseguros, criada em decorrência do primeiro
Diálogo Econômico e Financeiro Brasil-Reino Unido firmado em 2015, finalizou suas atividades em
agosto de 2017. Duas linhas de atuação resultaram dos seus trabalhos: inovação (que foi um dos
fatores que levaram à Comissão Especial de Inovação e Insurtech (resultado da junção das palavras
insurance (seguro) e technology (tecnologia) da SUSEP, criada pela Portaria 6.964 de 25 de julho de
2017) e sustentabilidade, inserida nas atividades acima descritas.
Mantendo a cooperação com outros órgãos de supervisão, no caso desenvolvida no âmbito da ASEL,
recebemos mais uma vez servidores da autoridade de seguros de Moçambique (ISSM – Instituto de
Supervisão de Seguros de Moçambique) para um estágio de duas semanas na SUSEP.
No âmbito do Mercosul, seguem os trabalhos dos últimos anos, com a SUSEP incentivando ações de
integração e aperfeiçoamento de pessoal e de alinhamento de práticas e normas, utilizando
principalmente o sistema de avaliações empregado pela IAIS.
Com relação às diversas negociações internacionais coordenadas pelo Ministério das Relações
Exteriores (MRE), a SUSEP continuou fornecendo apoio técnico, principalmente, nos acordos em
negociação com Chile e México. Além disso, com relação ao funcionamento da ponte entre Brasil e
Guiana Francesa, após a aprovação de normativo para regular o seguro obrigatório de
responsabilidade civil do transportador (Resolução CNSP de 17 de outubro/2016), foi dada
continuidade a tratativas para minimizar a assimetria que ainda existe no que se refere a valores de
prêmios e importância seguradas.
Uma importante iniciativa do governo brasileiro com implicações importantes para o setor
supervisionado pela SUSEP foi a solicitação formal de adesão do Brasil à Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Como a adesão plena pressupõe o
alinhamento formal da estrutura regulatória aos preceitos da OCDE, é necessário analisar com
minúcia o conjunto de recomendações daquela organização para mensurar o possível impacto,
analisar as adequações pertinentes e opinar sobre a sua conveniência e oportunidade, até para informar
a lista das chamadas “reservas”, que são recomendações a que o país candidato não pretende aderir,
pelo menos de imediato. Em 2017, já houve algumas solicitações de análise da parte do Ministério
da Fazenda relativamente a algumas recomendações. A SUSEP ainda atua coordenadamente com a
37

Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda (SAIN/MF), a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e o Banco Central do Brasil (BCB) para outras ações junto ao G-20/FSB e
MERCOSUL.

3.1.2. Estagio de implementação do planejamento estratégico 2016-2020
A SUSEP iniciou a implantação do seu planejamento tático e operacional – PLTO, desdobramento
do planejamento estratégico, que visa traduzir e transformar os objetivos organizacionais em planos
concretos com metas e ações que levarão à execução da estratégia.
A implementação do planejamento estratégico observa ciclos de gestão anual que envolvem o
monitoramento e revisão das ações e projetos estratégicos, desdobramento da estratégia e
levantamento dos riscos (PLTO), implantação e controle.
O ano de 2017 foi relevante para o planejamento estratégico, pois a partir dos esforços para a
elaboração dos primeiros Planos tático e operacional das Unidades Organizacionais, cujo principal
insumo é o Plano estratégico da Susep para o período de 2016 a 2020 (aprovado em 20 de setembro
de 2016), permitiu-se uma reflexão sobre os processos de trabalho das Unidades e sua interface com
o Planejamento Estratégico.
Com isso, no último trimestre de 2017, foi elaborada e aprovada revisão do Plano Estratégico para
2018.
A revisão do Plano Estratégico para 2018 se restringiu à adequação de 02 (dois) indicadores
estratégicos, relacionados a seguir, cujos gestores apontaram inconsistências, decorrentes de ajustes
efetuados na forma de atuação das respectivas unidades.
O primeiro indicador reformulado foi o Índice de Empresas com Rating D e E com Ações Especiais
da Supervisão. De acordo com o novo indicador, a seleção das empresas para supervisão passou a
considerar uma matriz de risco em que o rating é apenas um dos seus componentes.
O segundo indicador reformulado, foi o tempo médio de resposta às reclamações dos consumidores,
sob responsabilidade da CGCOF (Coordenação Geral de Fiscalização de Conduta), já que desde
janeiro de 2017, todas as reclamações, via de regra, são enviadas automaticamente à ouvidoria da
empresa reclamada, sem necessidade de qualquer tratamento pelos servidores do setor de atendimento
ao público. O novo indicador mede a quantidade de empresas sob acompanhamento contínuo de
conduta.
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3.1.3. Descrição sintética dos objetivos do exercício
Por sua vez, em relação ao plano plurianual (PPA), o monitoramento baseou-se no programa temático
do qual a SUSEP participa: 2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do
Sistema Financeiro Nacional e Melhoria do Ambiente de Negócios, fornecendo informações
acerca dos indicadores, objetivos, metas e iniciativas referentes a tal programa e atribuídos a esta
autarquia.
Com relação aos objetivos do Programa 2039, a SUSEP participa da consecução de três:
1092 - Desenvolver e aprimorar medidas na gestão de política econômica e assegurar a estabilidade
do sistema financeiro nacional;
1094 - Desenvolver medidas de estímulo ao crescimento econômico, com ênfase nos investimentos
públicos e privados, especialmente em infraestrutura e de melhoria do ambiente de negócios e da
promoção da concorrência e
1097 - Aprimorar a regulação das atividades econômicas e financeiras.

3.1.4. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos
Ao objetivo 1092, sob a responsabilidade da SUSEP, vincula-se somente uma iniciativa: 056Y Aperfeiçoamento do intercâmbio de informações entre as instituições integrantes do Comitê de
Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e
Capitalização (COREMEC), cuja responsabilidade é compartilhada com o Banco Central do Brasil,
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
Vinculada ao objetivo 1094 a SUSEP possui uma meta: 049D - fomentar o aumento da formação de
poupança de longo prazo relacionada aos produtos de vida e previdência complementar aberta, por
meio de medidas que incentivem as instituições dos mercados supervisionados pela SUSEP a se
tornarem investidores institucionais de longo prazo.
Ao objetivo 1097, vincula-se a meta 049Z - aperfeiçoar a regulação dos mercados de seguro,
resseguro, previdência complementar aberta e capitalização. E as iniciativas:
058P - proposição de alteração no marco legal para os mercados de seguro, resseguro, capitalização
e previdência complementar aberta;
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058Y - consolidação da supervisão baseada em risco, segundo as regras da International Association
of Insurance Supervisors (IAIS);
058Z - promoção da educação securitária e previdenciária e da orientação à sociedade sobre os
mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta;
0590 - desenvolvimento e gestão dos sistemas de informação necessários à execução das atividades
de regulação, supervisão e saneamentos dos mercados de seguro, resseguro, capitalização e
previdência complementar aberta;
0591 - fortalecimento da articulação com outros órgãos em políticas em que as áreas de seguros e de
previdência complementar aberta sejam relevantes.; e
0593 - ampliação da participação do Brasil nos fóruns e entidades internacionais de seguro para que
o país tenha atuação mais eficaz na elaboração das regras internacionais que orientam a regulação e
supervisão no setor.

3.1.5. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
A SUSEP realiza o monitoramento do Plano Plurianual – PPA por meio do Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento - SIOP, um dos sistemas estruturantes do governo federal. A periodicidade
desse monitoramento segue o cronograma do próprio SIOP. O monitoramento do exercício de 2017
foi anual. Além das informações constantes no SIOP, parte do monitoramento também é feito via email entre a SUSEP e a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, como
é o caso da análise global do programa temático 2039 (no que se refere à SUSEP), bem como de suas
iniciativas.
O segundo monitoramento referente ao ciclo 2016-2019 do PPA, deu-se em janeiro de 2018. Tal
monitoramento foi feito com base nas informações solicitadas pelo governo federal por meio do SIOP
e, por vezes, também via e-mail. Como tal sistema tem acesso limitado a poucos servidores da
SUSEP, a Coordenação de Planejamento Plurianual e Orçamentário foi a responsável por solicitar as
informações às áreas envolvidas na execução do PPA, consolidando-as posteriormente e lançando o
resultado deste monitoramento no SIOP.
O monitoramento baseou-se no programa temático do qual a SUSEP participa: 2039 - Gestão da
Política Econômica, Garantia da Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e Melhoria do
Ambiente de Negócios; fornecendo informações acerca dos indicadores, objetivos, metas e iniciativas
referentes a tal programa e atribuídos a esta autarquia.
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Entre os indicadores do programa 2039, apenas um é de responsabilidade da SUSEP: 760 - Taxa de
Participação dos Prêmios dos Mercados de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta
e Capitalização.

3.2 Desempenho Orçamentário
3.2.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de
responsabilidade da unidade
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Quadro IV – Ações Relacionadas a Programas Temáticos do PPA
de Responsabilidade da UPC – OFSS
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC ( x ) Integral
na execução da ação

(

) Parcial

Código

20VH

Tipo: Atividade

Título

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

Iniciativas

058P - Proposição de alteração no marco legal para os mercados de seguro, resseguro,
capitalização e previdência complementar aberta;
058Y - Consolidação da supervisão baseada em risco, segundo as regras da International
Association of Insurance Supervisors (IAIS);
058Z - Promoção da educação securitária e previdenciária e da orientação à sociedade
sobre os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar
aberta;
0590 - Desenvolvimento e gestão dos sistemas de informação necessários à execução
das atividades de regulação, supervisão e saneamentos dos mercados de seguro,
resseguro, capitalização e previdência complementar aberta;
0591 - Fortalecimento da articulação com outros órgãos em políticas em que as áreas de
seguros e de previdência complementar aberta sejam relevantes; e
0593 - Ampliação da participação do Brasil nos fóruns e entidades internacionais de
seguro para que o país tenha atuação mais eficaz na elaboração das regras internacionais
que orientam a regulação e supervisão no setor.

Objetivo

Aprimorar a regulação das atividades econômicas e financeiras

Programa

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

Unidade Orçamentária

25208 - Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

Ação Prioritária

(

Código:1097

)Sim ( x )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

Despesa
Final

1.721.304,00

Restos a Pagar do exercício

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

891.937,63

809.630,64

809.630,64

0,00

82.306,99

1.545.143,00

Execução Física
Unidade de
medida

Descrição da meta
Fiscalização realizada

unidade

Meta
Prevista

Reprogramada

Realizada

130

130

150

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor em 1º
janeiro

Valor Liquidado

Valor Cancelado

0,00

0,00

0,00
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Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

3.3. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
3.3.1. Gestão dos Servidores
A contabilização da participação dos servidores em eventos realizados atingiu o número de 485. Este
número reflete a quantidade de capacitações realizadas no ano. Uma meta de 600 servidores
capacitados extrapola a quantidade de servidores da autarquia, ou seja, se um servidor realizou mais
de uma capacitação, o dado fornecido será a quantidade de capacitações realizadas por ele somada às
outras capacitações realizadas de outros servidores.
Constata-se uma frustração na expectativa em relação à quantidade de servidores que participaram de
fato nos eventos organizados pela Coordenação de Gestão de Pessoas (COGES). Em relação aos
eventos fechados, o evento de atuária aplicada foi despriorizado com a troca de gestão da
Coordenação-Geral de Monitoramento Prudencial - CGMOP (previsão de participação de 15 pessoas)
e o evento previsto de mapeamento de processos para a Autarquia, também não realizado, tendo em
vista o andamento do Projeto de Mapeamento de processos, passando para 2018 (a previsão era de
treinar 30 pessoas). Sendo assim, houve uma frustração de 104 participações, levando-se em conta os
eventos mencionados que não foram realizados, a quantidade de inscrições nos eventos fechados
frente ao planejado e outros eventos cortados pela redução orçamentária.
No quarto trimestre houve realocação orçamentária para a Coordenação de Gestão de Pessoas, porém,
não aconteceu a tempo de viabilizar a organização de novos eventos fechados ou outros previstos que
não ocorreram ao final do ano. Também ocorreram eventos que não alcançaram quórum mínimo e
foram cancelados no fim do exercício.

3.3.2. Educação e orientação dos Mercados
Esclarece-se que não houve integral cumprimento da quantidade inicialmente prevista, devido a uma
série de fatores que impactaram nas atividades realizadas pela área, como:
a) Diminuição da equipe da coordenação, o que gerou uma sobrecarga aos servidores nos trabalhos
de rotina;
b) Diminuição da participação dos parceiros externos (Funenseg, CNseg e Fenacor) na continuidade
das ações de educação financeira;
c) Projeto do livro dos 50 anos da SUSEP, que demandou mais tempo e dedicação do que o planejado
– ainda em andamento;
d) Necessidade de elaboração e início de implementação do PLTO (Plano Tático Operacional) da
área.
43

As duas atividades desenvolvidas referem-se à:
- desenvolvimento do site de educação financeira da SUSEP.
- impressão de guia e cartilhas de orientação ao consumidor.
3.3.3. Concessão de Empréstimos às Massas Liquidandas
As estimativas para solicitações de recursos da Massa Liquidanda consideram as projeções/execuções
do ano anterior, o estágio do procedimento liquidatário de cada uma das Massas, em razão do risco
de ausência de liquidez e severidade da sua ocorrência e as possíveis/prováveis novas liquidações a
serem decretadas no decorrer do ano.
Embora conste uma estimativa de 10 (dez) empresas para 2017, de fato houve 8 (oito) execuções
físicas de empréstimos de janeiro a dezembro de 2017.
Cumpre, porém, discriminar os casos particulares. A Companhia Mutual de Seguros, por exemplo,
muito embora não tenha solicitado empréstimos no decorrer de 2017, se colocou na estimativa, tendo
em vista, o estágio em que seu procedimento liquidatário se encontra. Trata-se de uma liquidação de
alta complexidade, possivelmente sujeita a instabilidades de liquidez e fluxo de caixa. Ainda que não
tenha confirmado a sua estimativa, a severidade de apenas um evento dessa natureza provoca grande
impacto na gestão da Massa, o que motivou sua manutenção na estimativa para 2017.
Outro caso particular, com a ocorrência de situação de instabilidades de liquidez e fluxo de caixa,
ocorreu com a Companhia Internacional de Seguros (CIS) em 2017, que não estava na estimativa de
2017. Trata-se de uma liquidação de alta complexidade, de uma massa com vários ativos
imobilizados, possivelmente sujeita a instabilidades de liquidez e fluxo de caixa.
A estimativa considerou, ainda, por prudência, a inclusão de duas novas liquidandas. A projeção nesse
sentido pode eventualmente se confirmar ou não, a depender das circunstâncias de mercado e,
mormente, da atuação preventiva da SUSEP. No caso em tela, a projeção não se materializou. Na
estimativa, avaliou-se que atualmente há duas empresas submetidas à intervenção: APLUB –
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil, e APLUB Capitalização, que
poderiam a qualquer tempo ter decretado o regime liquidatário pela Autarquia.
Em resumo, das 10 (dez) estimativas, houve a confirmação de 8 (oito) Massas com execuções físicas
de empréstimos durante o ano de 2017; 1 (uma) Massa (Mutual) que não teve execução física de
empréstimo, porém sua inclusão na estimativa foi motivada pelo, à época, risco de impacto na gestão
e 1 (uma) Massa (CIS) que entra no elenco das estimativas, com provável ocorrência de eventos e
alto impacto na gestão, não se confirmando as 2 (duas) estimativas de nova liquidação.
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3.3.4. Sistemas Informatizados
A área de TI ressalta como fatores intervenientes durante a execução de suas atividades a falta de
estrutura e de pessoal na Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGETI) e na
Coordenação-Geral de Administração e Finanças (CGEAF), além da ocorrência de demora no
andamento das licitações em suas fases internas.

3.4. Execução descentralizada com transferência de recursos.
Descentralização – Banco Central do Brasil (BCB)– Presidente Vargas nº 730
A transferência de recursos correspondentes à parcela proporcional de despesas comuns de
responsabilidade da SUSEP é efetivada em estrita observância com a planilha mensal demonstrativa
de cálculos, elaborada pelo BACEN, e as faturas que devem obedecer aos percentuais de ocupação
do imóvel previstos no Contrato de Cessão de Uso de Área Disponível. Ainda, para a mitigação dos
riscos envolvidos, antes da operacionalização da transferência de recursos, a Coordenação de
Serviços, Material e Patrimônio (COSEP) verifica eventuais inconsistências nas notas fiscais, multas
por atraso de pagamento insertas nas faturas e a correspondência das despesas comuns com os
percentuais de ocupação de imóvel
Quadro V: Descentralização – Banco Central do Brasil (BCB)
173057 BCB
Destaque Recebido
3.862.443,77

Crédito

Despesas

Despesas

Despesas

Disponível

Empenhadas

Liquidadas

pagas

0,00

3.862.443,77

3.862.443,77

3.862.443,77

Descentralização – Escola de Administração Fazendária( ESAF)
A análise crítica da finalidade dos valores repassados, bem como a análise das contas e sua
quantificação são realizadas no decorrer do processo de descentralização de crédito para a ESAF. Para
cada treinamento realizado, é feito um termo de referência que serve de base para a proposta enviada
pela ESAF, que discrimina toda a previsão de gastos, separada pelas rubricas correspondentes. Ao
término do evento, é encaminhado relatório de execução, que é analisado pela Coordenação de
Gestão de Pessoas(COGES) para verificação de inconsistências e de eventuais valores a serem
devolvidos.
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Entendemos que o risco desse processo é justamente a não devolução do crédito orçamentário, por
parte da Escola de Administração Fazendária (ESAF), de valores porventura não utilizados na
execução do projeto.
Caso isso ocorra, são realizados registros em nossos controles internos e comunicações com a ESAF
para a solução da questão.Em adição, informamos que tomamos como pagas as despesas relacionadas
ao professor e assistente contratados para os eventos uma vez que os valores efetivamente pagos são
informados no relatório de execução da ESAF

Quadro VI - Descentralização – Escola de Administração Fazendária( ESAF)
170115 ESAF
Destaque Recebido
29.280,28

Crédito

Despesas

Despesas

Despesas

Disponível

Empenhadas

Liquidadas

pagas

0,00

29.280,28

29.280,28

29.280,28

Quadro VII - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos
nos últimos três exercícios
Unidade concedente ou contratante
Nome:
Quantidade de instrumentos
Montantes repassados no exercício (em R$
celebrados
1,00)
Modalidade
2017
2016
2015
2017
2016
2015
Termo de
Execução
5
3
1
39.406,10
21.321,55
6.081,22
Descentralizada
Totais
5
3
1
39.406,10
21.321,55
6.081,22
Fonte: Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
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Quadro VIII - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela Unidade
Jurisdicionada (UJ) nas modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos
congêneres.
Unidade Concedente
Nome:
Instrumentos
2017
Quantitativos e montante repassados (Quantidade e Montante Repassado)
Termo de Execução Descentralizada
Quantidade
3
Contas
Montante
Prestadas
16.240,58
Repassado
2017
Quantidade
2
Contas NÃO
Montante
Prestadas
26.831,00
Repassado
Exercício
Contas NÃO
s
Quantidade
0
Prestadas
anteriores

3.4.1. Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas
Não há equipe específica para analisar as contas.
.
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3.4.2. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS
Quadro IX - Modalidade Contratação
Unidade Orçamentária: SUSEP

Código UO: 25208

UGO:

Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação

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

Convite

b)

Tomada de Preços

c)

Concorrência

d) Pregão
e)

i)

Dispensa
Inexigibilidade

3.

Regime de Execução Especial

j)

Suprimento de Fundos

4.

Pagamento de Pessoal (k+l)

k)
l)

2016

2017

2016

6.699.181,56

6.547.009,49

6.699.181,56

6.547.009,49

6.699.181,56

6.547.009,49

6.699.181,56

6.547.009,49

1.119.377,16

1.257.179,99

1.119.377,16

1.257.179,99

127.254,97

205.157,97

127.254,97

205.157,97

992.122,19

1.052.022,02

992.122,19

1.052.022,02

Concurso

f) Consulta
g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas
2. Contratações Diretas (h+i)
h)

Despesa paga

2017

Pagamento em Folha (*)
Diárias

5.

Outros (**)

6.

Total (1+2+3+4+5)

197.201.785,98

181.976.805,81

197.201.785,98

181.976.805,81

196.844.970,68

196.844.970,68

181.683.371,76

356.815,30

181.683.371,76
293.434,05

356.815,30

293.434,05

7.931.613,24

8.009.531,03

7.931.613,24

8.009.531,03

212.951.957,94

197.790.526,32

212.951.957,94

197.790.526,32

(*) Pagamento em folha, excluídos os benefícios. (**) Não se aplica: incluídos os valores referentes aos empréstimos às massas liquidandas (U0 74201).
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Unidade Orçamentária: SUSEP

Código UO: 25208

UGO:

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada

Liquidada

1. Despesas de Pessoal
11

2017

2016

2017

2016

98.429.343,88

91.011.110,51

98.221.290,78

91.011.101,03

01

61.977.079,83

55.809.217,21

61.977.079,83

55.809.217,21

RP não processados
2017
2016
208.053,1

9,48

Valores Pagos
2017
2016
98.221.290,78

91.011.101,03

61.977.079,83

55.809.217,21

13

19.973.924,76

18.642.065,92

19.973.924,76

18.642.065,92

5.193,00

19.973.924,76

18.642.065,92

Demais elementos do grupo

16.747.360,37

16.474.166,03

16.537.213,09

16.226.180,60

210.147,28

297.985,43

16.537.213,09

16.226.180,60

2. Juros e Encargos da
Dívida
3. Outras Despesas
Correntes
39

4.647.133,26

8.061.951,43

6.866.473,73

1.488.187,37

1.195.477,70

3.158.945,89

6.866.473,73

37

4.494.449,69

3.978.882,74

3.158.945,89
3.997.087,17

3.588.107,22

497.362,52

390.775,52

3.997.087,17

3.588.107,22

2.154.284,17

101.703,46

2.048.330,78

2.154.284,17

3.752.794,84

343.207,04

3.860.916,20

3.752.794,84
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2.150.034,24

2.154.284,17

2.048.330,78

Demais elementos do grupo

4.204.123,24

4.055.333,96

3.860.916,20

302.539,12

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa

Empenhada

Liquidada

4. Investimentos

2017

2016

2017

2016

52

987.459,52

1.131.744,66

451.630,27

927.048,46

39

23.947,34

866.780,01

20.461,64

296.201,14

Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
6. Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
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RP não Processados
2017
2016
535.829,25
204.696,20
3.485,70

570.578,87

Valores Pagos
2017
2016
451.630,27
927.048,46
20.461,64

296.201,14

Unidade Orçamentária: RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SUSEP

Código UO: 74201

UGO:

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal

Empenhada
2017

2016

Liquidada
2017

Empenhada
2017

2016

Liquidada
2017

2016

3.169.804.037,30

2.729.232,94

3.169.804.037,30

2.729.232,94

2016

RP não processados
2017
2016

Valores Pagos
2017
2016

RP não Processados
2017
2016

Valores Pagos
2017

2016

3.169.804.037,30

2.729.232,94

Nome 1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3. Outras Despesas Correntes
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras
66
6. Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
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3.4.3. Desempenho Operacional
No âmbito do PPA, no ciclo 2016-2019, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP
participa do programa temático 2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade
do Sistema Financeiro Nacional e Melhoria do Ambiente de Negócios. Este programa está
estruturado em indicadores, objetivos, metas e iniciativas. Entre os indicadores do Programa
2039, apenas um é de responsabilidade da SUSEP: 760 - Taxa de participação dos prêmios dos
mercados de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização.
O resultado desse indicador, apurado para a referência 31/10/2017 foi 3,88; resultado igual ao
índice calculado em 31/12/2014 – 3,88. Destaca-se, no entanto, que o Banco Central do Brasil
revisou os valores do PIB relativos a alguns anos anteriores.
Por essa razão, o índice referente ao ano de 2014 foi recalculado, obtendo-se o valor de 3,58.
Além disso, este índice apresenta sazonalidade, de modo que, ao incluir os dados de
dezembro/2017, ainda não disponíveis, o valor deverá aumentar.
Com relação aos objetivos do programa 2039, a SUSEP participa da consecução de três:
1092 - Desenvolver e aprimorar medidas na gestão de política econômica e assegurar a
estabilidade do sistema financeiro nacional;
1094 - Desenvolver medidas de estímulo ao crescimento econômico, com ênfase nos
investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura, e de melhoria do ambiente
de negócios e da promoção da concorrência; e
1097 - Aprimorar a regulação das atividades econômicas e financeiras.
Ao objetivo 1092, sob a responsabilidade da SUSEP, vincula-se somente uma iniciativa: 056Y
- Aperfeiçoamento do intercâmbio de informações entre as instituições integrantes do Comitê
de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência
e Capitalização (COREMEC); cuja responsabilidade é compartilhada com o Banco Central do
Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e a Previc.
A SUSEP consolidou a estrutura para a participação nas reuniões do COREMEC e em 2017 foi
iniciada a implementação da Plataforma Integradora das Entidades Reguladoras (PIER), pelo
Banco Central do Brasil. Tal plataforma propiciará o intercâmbio de dados e informações
relacionadas aos administradores e acionistas das instituições financeiras supervisionadas pelo
Banco Central do Brasil e pela SUSEP.
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Não houve evolução no intercâmbio de informações no âmbito do Subcomitê de
Monitoramento da Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SUMEF), criado pelo Comitê
de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência
e Capitalização (COREMEC), por problemas relacionados à legislação que trata do sigilo.
No que se refere ao objetivo 1094, a SUSEP vem estudando e propondo a atualização normativa
dos produtos de vida e previdência complementar aberta, além da criação de novos produtos de
seguro de vida com o objetivo de tornar os produtos mais atrativos para a formação de poupança
de longo prazo. A SUSEP também está participando das discussões para alterações de leis que
impactam nos investimentos de infraestrutura e que, para tal, podem se utilizar de produtos
securitários. Dificultam o cumprimento do objetivo o fato de que a SUSEP necessita de
aprovação e publicação de Leis e Resoluções do CNSP. Em 2017, a SUSEP conseguiu que
fossem aprovadas dez resoluções do CNSP e doze circulares SUSEP. Ao todo, foram vinte e
duas normas publicadas, todas visando ao desenvolvimento do mercado, sempre levando em
conta os direitos do consumidor. Outra medida importante que impacta indiretamente o
desenvolvimento do mercado foi a implementação do Plano de Prioridade de Análise de
Produtos (PPAP), por meio do qual se estabelecem critérios de priorização das análises dos
produtos protocolados na autarquia, canalizando a força de trabalho dos analistas para os
tópicos ou ramos considerados mais críticos, otimizando, assim, o saneamento (atualizando
normas obsoletas) dos produtos oferecidos ao mercado. Em outras palavras, conseguimos dar
início à supervisão baseada em riscos. Para 2018, pretende-se continuar atualizando normas
obsoletas ou parcialmente desatualizadas, publicando proativamente normas novas, com o
intuito de fomentar ainda mais o mercado.
Vinculada a esse objetivo 1094 a SUSEP possui uma meta: 049D - Fomentar o aumento da
formação de poupança de longo prazo relacionada aos produtos de vida e previdência
complementar aberta, por meio de medidas que incentivem as instituições dos mercados
supervisionados pela SUSEP a se tornarem investidores institucionais de longo prazo.
Tal meta foi atingida com a publicação das Resoluções CNSP nº 348 e nº 349, de 25 de setembro
de 2017 e das Circulares SUSEP nº 562, 563, 564 e 565 e 566, relacionadas a seguir.
•

Resolução CNSP nº 348, de 25 de setembro de 2017: altera e consolida as regras de

funcionamento e os critérios para operação da cobertura por sobrevivência oferecida em plano
de seguro de pessoas e dá outras providências.
•

Resolução CNSP nº 349, de 25 de setembro de 2017: altera e consolida as regras de

funcionamento e os critérios para operação da cobertura por sobrevivência oferecida em plano
de previdência complementar aberta e dá outras providências.
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•

Circular SUSEP nº 562, de 24 de dezembro de 2017: dispõe sobre o limite de cessão em

resseguro e a forma de apuração do percentual fixado no art. 16 da Resolução CNSP nº 168, de
17 de dezembro de 2007.
•

Circular SUSEP nº 563, de 24 de dezembro de 2017: altera e consolida regras e critérios

complementares de funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência oferecida em
planos de previdência complementar aberta e dá outras providências.
•

Circular SUSEP nº 564, de 24 de dezembro de 2017: altera e consolida regras e critérios

complementares de funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência oferecida em
planos de seguro de pessoas e dá outras providências.
•

Circular SUSEP nº 565, de 24 de dezembro de 2017: dispõe sobre regras e critérios para

a elaboração e a comercialização de planos de seguro do ramo Riscos Nomeados e Operacionais
e dá outras providências.
•

Circular SUSEP nº 566, de 24 de dezembro de 2017: revoga Circulares.

Ao objetivo 1097, vincula-se a meta 049Z - Aperfeiçoar a regulação dos mercados de seguro,
resseguro, previdência complementar aberta e capitalização e as iniciativas: 058P - Proposição
de alteração no marco legal para os mercados de seguro, resseguro, capitalização e previdência
complementar aberta; 058Y - Consolidação da supervisão baseada em risco, segundo as regras
da International Association of Insurance Supervisors (IAIS); 058Z - Promoção da educação
securitária e previdenciária e da orientação à sociedade sobre os mercados de seguros,
resseguros, capitalização e previdência complementar aberta; 0590 - Desenvolvimento e gestão
dos sistemas de informação necessários à execução das atividades de regulação, supervisão e
saneamentos dos mercados de seguro, resseguro, capitalização e previdência complementar
aberta; 0591 - Fortalecimento da articulação com outros órgãos em políticas em que as áreas de
seguros e de previdência complementar aberta sejam relevantes e 0593 - Ampliação da
participação do Brasil nos fóruns e entidades internacionais de seguro para que o país tenha
atuação mais eficaz na elaboração das regras internacionais que orientam a regulação e
supervisão no setor.
Visando ao alcance desse objetivo 1097, o aperfeiçoamento da regulação dos mercados
supervisionados pela SUSEP foi definido como um dos objetivos estratégicos que consta do
planejamento estratégico da SUSEP para o período 2016-2020.Neste contexto, foi aprovado o
Plano de Regulação de 2017, documento que orientará a atuação regulatória da SUSEP. Em
2017 a SUSEP publicou a Deliberação SUSEP nº 184, aprovando o primeiro Plano de
Regulação da SUSEP.
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O referido Plano é um documento de planejamento institucional que visa a conferir maior
transparência no que diz respeito às matérias que demandarão a atuação regulatória prioritária
da Autarquia, trazendo maior previsibilidade e segurança jurídica às ações, tudo em estrita
observância às diretrizes e objetivos estratégicos da SUSEP.
Para cada definição das prioridades, as unidades responsáveis apresentaram justificativas,
identificaram os riscos de não adoção da medida e os direcionadores e objetivos estratégicos
associados. Em função do dinamismo do mercado regulado, houve a necessidade de publicação
de normas que não estavam originalmente previstas, razão pela qual o Plano precisou ser
alterado, culminando com a publicação da Deliberação SUSEP nº 199 de 10 de novembro de
2017.
De uma forma geral, o Plano vem sendo executado conforme previsto. Atualmente, encontrase em fase de elaboração o Plano de Regulação de 2018, o qual está sendo construído de forma
similar ao de 2017, a partir de levantamento de prioridades efetuado pelas unidades técnicas da
autarquia, e também deverá incluir as propostas contidas no Plano de 2017 e que eventualmente
não puderam ser publicadas neste exercício.
Com relação à meta 049Z - Aperfeiçoar a regulação dos mercados de seguro, resseguro,
previdência complementar aberta e capitalização - destaca-se que vem sendo cumprida sem
maiores dificuldades, o aperfeiçoamento da regulação dos mercados supervisionados por meio
da execução do Plano de Regulação. Até 05 de dezembro de 2017, haviam sido publicadas 16
Circulares e 6 Resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados. De acordo com o Plano
de Regulação 2017, aprovado pela Deliberação SUSEP nº 199 de 10 de novembro de2017.
2017, estavam previstas a publicação de 12 Circulares SUSEP e 10 Resoluções do CNSP. A
quantidade de normas publicadas foi maior do que a prevista no Plano, pelo fato de as normas
iniciadas em 2016 não estarem incluídas no Plano de 2017.
Durante o exercício de 2017, a SUSEP promoveu o aperfeiçoamento da regulação das
atividades econômicas e financeiras relativas ao mercado supervisionado, com o objetivo de
assegurar a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e proporcionar uma melhoria no
ambiente de negócios. As iniciativas conduzidas foram amplamente debatidas com
representantes dos mercados supervisionados, seja através das diversas comissões existentes na
SUSEP (Comissão Contábil, Comissão Atuarial, Comissão de Investimentos, Subcomissão de
Riscos), seja por meio de grupos de trabalho criados especificamente para tratar de
determinados assuntos. Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se:
•

a implementação de ajustes na Resolução CNSP 321/2015, nos artigos que tratam dos

investimentos;
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•

a alteração da Resolução CNSP 321/2015 e da Circular 517/2015, com a criação do

Plano de Recuperação de Liquidez (PRL), em substituição ao Plano de Recuperação de
Solvência por Liquidez (PRS Liquidez), com o objetivo de tornar o PRL menos burocrático
sem reduzir a qualidade da supervisão dos requisitos de liquidez;
•

a revisão do dispositivo que trata dos créditos tributários para as supervisionadas recém

constituídas;
•

o atendimento às recomendações contidas no Acórdão TCU 2609/16 relativo ao

DPVAT;
•

a alteração da Resolução CNSP nº 321/2015 para simplificação de alguns dispositivos

relacionados aos limites de retenção;
•

a criação de grupo de trabalho para discutir a contabilização das expectativas de

salvados e ressarcimentos;
•

a revogação dos dispositivos normativos da Circular SUSEP nº 517/15 que tratam dos

percentuais de Riscos Vigentes mas não Emitidos ( RVNE) e Incurred But Not Reported
(IBNR);
•

a revisão dos fatores do Capital de Risco de Subscrição das operações de danos, a

revisão do Capital de Risco de Crédito, o requisito de liquidez sobre o Capital de Risco e a
definição de Fatores Reduzidos - foram incluídos na Circular SUSEP nº 517/15 e passarão a
valer a partir de março/2018; com isso, espera-se incentivar a adoção de boas práticas de gestão
de riscos que não são obrigatórias pela regulamentação;
•

o aperfeiçoamento do Questionário de Riscos;

•

a inclusão das informações sobre o Gestor de Riscos e sua equipe no Quadro 1 do FIP;

•

a publicação de documentos de orientação para o mercado – foi aprovado pela

Subcomissão de Riscos o “Manual de Orientação sobre a Estrutura de Gestão de Riscos” (já
divulgado publicamente).
Atualmente, encontram-se em discussão orientações sobre o ORSA (do acrônimo do inglês
Own Risks and Solvency Assessment), com expectativa de publicação no início de 2018, e a
revisão das normas de Controles Internos, com previsão de conclusão para o final de 2018.
Alguns temas que constam do Plano de Regulação de 2017 não foram concluídos neste
exercício, tais como, a proposta de ajuste na Resolução CMN nº 4444/2015, com objetivo de
corrigir a omissão relacionada à falta de referência ao modo de aplicação das provisões relativas
à reversão de resultado financeiro; e o estudo, no âmbito da comissão contábil, dos impactos da
adoção do Internacional Finanacial Reporting Standards (IFRS) 9 e 17 na classificação de
ativos e nos resultados das companhias, propondo as devidas alterações no plano de contas.
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No que se refere às iniciativas vinculadas ao objetivo 1097, destacam-se:
Iniciativa 058P - Proposição de alteração no marco legal para os mercados de seguro,
resseguro, capitalização e previdência complementar aberta - o tema tem sido objeto de debates
no âmbito da Comissão Permanente de Normas desde o ano de 2015, tendo sido elaborado,
naquele ano, um levantamento de lacunas regulatórias visando subsidiar a revisão do marco
legal do setor.
No entanto, em função de mudanças na composição da diretoria e substituição do
Superintendente, não houve um direcionamento por parte do Conselho Diretor no sentido de
avançar na discussão do tema e tampouco definir os responsáveis pela sua condução bem como
delimitar o escopo desse trabalho.
Em 25 de julho de 2017 o Conselho Diretor deliberou por propor a exclusão dessa iniciativa do
PPA, uma vez que tal assunto já está em Projetos de Lei junto ao Congresso Nacional e em
função de os esforços da SUSEP estarem voltados para a participação nas discussões que estão
ocorrendo por lá. No entanto, tal pedido de exclusão não foi acatado. Não obstante, proposta de
Projeto de Lei elaborada a partir de Grupo de Trabalho instituído pela Portaria SUSEP nº 5.885
de 06 de junho de 2014, deu origem ao PL 5.277/2016, visando alterar o Decreto-Lei nº 73/66,
estabelecendo mandato para os dirigentes da SUSEP.
Iniciativa 058Y - Consolidação da supervisão baseada em risco, segundo as regras da
International Association of Insurance Supervisors (IAIS) – no âmbito da supervisão
prudencial, foram adotadas ações para avançar na direção da implantação de uma supervisão
baseada em riscos, tais como a formalização da Comissão de Solvência e a criação do Comitê
de Priorização de Empresas, que tem como objetivo a definição das sociedades seguradoras e
de capitalização, resseguradoras locais e entidades abertas de previdência complementar que
serão incluídas na proposta do plano de fiscalização prudencial a ser submetido à aprovação do
Conselho Diretor. Deve-se registrar, ainda, que o Sistema de Rating das supervisionadas,
restrito à área de supervisão indireta, evoluiu na direção de uma matriz de riscos única para a
diretoria, levando em consideração aspectos tanto da probabilidade de quebra quanto do
tamanho das supervisionadas. Também foram planejadas ações dentro de alguns dos Planos
Tático-Operacional da Autarquia, ressaltando-se que os Princípios Básicos de Seguros da IAIS
foram considerados pelas equipes que formularam tais planos.
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Iniciativa 058Z - Promoção da educação securitária e previdenciária e da orientação à sociedade
sobre os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta na 4ª Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), a SUSEP lançou o site
Meu Futuro Seguro (www.meufuturoseguro.gov.br), que se propõe a ser uma área de fácil
acesso para o consumidor encontrar informações de seu interesse. O site visa ainda preencher
uma lacuna de informação, uma vez que a linguagem empregada nos produtos de seguro,
previdência complementar aberta e capitalização, de caráter eminentemente técnico, é, em
geral, bastante complexa e o cidadão carece da informação para a tomada de decisão consciente.
Iniciativa 0590 - Desenvolvimento e gestão dos sistemas de informação necessários à
execução das atividades de regulação, supervisão e saneamentos dos mercados de seguro,
resseguro, capitalização e previdência complementar aberta – no ano de 2017 foram concluídos
o site de Educação Financeira da SUSEP, o sistema de disponibilização de informação dos
seguros Carta Verde, Carta Azul e Responsabilidade Civil do Transportador de Carga (RCTRVI), o módulo de emissão de carteiras de corretor de seguros e o módulo de recadastramento
de pessoas físicas, os dois últimos relativos ao Sistema de Corretores. Continuam em
desenvolvimento o Registro Eletrônico de Produtos (REP) versão 2.0, o Sistema de Penalidades
(SISPEN) versão 2.0, o Sistema de Recursos Humanos e foi iniciado o desenvolvimento do
Sistema de Revalidação de Acessos a Recursos Computacionais (SISRREC). Foram realizadas
diversas manutenções evolutivas em sistemas, em especial no sistema de missão crítica
FIP/SAPIEMS, que trata do envio de informações periódicas do mercado à SUSEP e no envio
de arquivos, que é a interface de recebimento de dados brutos do mercado supervisionado.
Também foram realizadas intervenções em todos os sistemas da autarquia para adequação à
atualização do serviço de diretório (Active Directory).
A SUSEP mantém atualmente 55 sistemas em produção, tendo produzido até setembro/2017
um total de 857 pontos de função, com expectativa da ordem de 1.200 pontos de função ao
longo de todo o exercício. Há diversas demandas por projetos de sistemas previstas no Plano
Diretor de TI bem como manutenções evolutivas solicitadas através da Central de Serviços e
priorizadas pelo Comitê de TI. Entretanto, há um déficit bastante significativo de pessoal na
área de TI, que conta atualmente com 25 servidores, sendo 9 na área de manutenção e
desenvolvimento de sistemas. Entre as maiores dificuldades enfrentadas para a conclusão dos
projetos em andamento e um atendimento maior às demandas de manutenção destacam-se,
como mencionado, a carência de pessoal e a ineficiência da metodologia atual de
desenvolvimento de sistemas (em cascata), bem como a não apresentação de resultados
satisfatórios pela fábrica de software atualmente contratada.
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Nesse sentido, a área de TI elaborou uma nova metodologia de desenvolvimento baseada em
práticas ágeis, estando também concluído um termo de referência para contratação de nova
fábrica, baseada nas novas práticas. A expectativa é que o método e a empresa venham a ser
substituídos até março/2018, quando encerra o contrato atual.
Iniciativa 0591 - Fortalecimento da articulação com outros órgãos em políticas em que
as áreas de seguros e de previdência complementar aberta sejam relevantes - a SUSEP manteve
encontros com as entidades representativas do mercado, onde foram discutidas alternativas para
o alcance dos objetivos pretendidos, como, por exemplo, a utilização dos sites das empresas
operadoras como veículos de conteúdo apropriado, ou a mobilização dos corretores de seguros,
também supervisionados pela SUSEP e intermediários na contratação dos produtos, como
multiplicadores da informação sobre Educação Financeira. Para implantar as ações previstas,
ficou sugerida, após a realização de reuniões entre as entidades, a criação de um Comitê de
Educação em Seguros. Entretanto, o trabalho acabou prejudicado diante das restrições
financeiras decorrentes do cenário econômico do país, considerando que todos os envolvidos,
de algum modo, têm sido impactados diretamente por esse cenário.
Iniciativa 0593 - Ampliação da participação do Brasil nos fóruns e entidades
internacionais de seguro para que o país tenha atuação mais eficaz na elaboração das regras
internacionais que orientam a regulação e supervisão no setor - a atuação internacional da
SUSEP é discutida no âmbito da Comissão de Assuntos Internacionais (CAI) e sua execução
basicamente se dá com o cumprimento do Plano de Missões aprovado pelo Conselho Diretor.
Em 2017, apesar das restrições orçamentárias, foi possível executar quase a totalidade das
missões de prioridade 1 e 2 previstas no Plano, com a gestão minuciosa das participações e dos
recursos. Para 2018, se preveem maiores restrições orçamentárias, que podem dificultar a
participação em eventos no exterior. Já desde fins de 2016, como forma de reduzir o impacto
das restrições, vem se tentando trazer a realização de eventos para o Brasil, evitando as viagens
internacionais restritas.
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3.4-4 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de Fiscalização
Tecemos abaixo as considerações acerca da planilha produzida para o Relatório de Gestão,
relativo ao ano-base 2017. (Anexo 2)
Por oportuno, cabe destacar preliminarmente que o presente tópico, tal como informado no
relatório do ano passado, apresenta vínculo com o ACÓRDÃO Nº 1215/2015 – TCU – Plenário,
mais especificamente com a determinação constante do item 9.1 que atribui à SUSEP que, para
o correto cumprimento da determinação contida no item 9.6 do Acórdão 482/2012-TCUPlenário, adote, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da ciência, as providências
necessárias – incluindo, quando couber, a criação e o aperfeiçoamento de sistemas
informatizados – para viabilizar a apuração das receitas com arrecadação de multas conforme
os conceitos de “multas exigíveis e definitivamente constituídas” e de “multas aplicadas”
definidos no item 33 do Relatório que integra este Acórdão, associando os valores recebidos
com os correspondentes períodos de competência das respectivas multas.
Aponte-se que, embora de maneira não totalmente automatizada/informatizada, a SUSEP vem
logrando êxito em realizar a demanda de gerar a “apuração das receitas com arrecadação de
multas conforme os conceitos de ‘multas exigíveis e definitivamente constituídas’ e de ‘multas
aplicadas’”, e em plena conformidade com a demanda atual do TCU para o presente Relatório.
Assim, consideramos que a determinação do TCU foi cumprida pela SUSEP neste relatório,
como já o fora no relatório anterior.
Tal observação acima, em nosso entendimento, deve ser agregada às considerações da Auditoria
Interna da SUSEP relativamente ao tópico “Tratamento de determinações e recomendações do
TCU”, se assim se entender cabível.
Finalmente, entendemos que o trecho abaixo deve estar presente no tópico denominado “Gestão
das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização”, como previamente indicado
pela Coordenação de Apoio à Gestão Estratégica (COGET) da Secretaia Geral (SEGER), além
de outras considerações trazidas pela Coordenação de Arrecadação e Finanças (CORAF) e
demais áreas pertinentes.
A planilha produzida para o Relatório de Gestão relativo ao ano-base 2017 foi preenchida a
partir de informações extraídas do banco de dados da SUSEP pelo setor de Tecnologia da
Informação da autarquia. Tais informações são exportadas em formado xls, de modo a poder
receber tratamento e classificação nas categorias expostas pelo TCU.
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Conforme informado ao TCU no Relatório de Gestão passado, está em andamento a
reestruturação dos sistemas de informática usados na SUSEP para acompanhamento da gestão
das multas. Em final de 2015 foi implementado o novo Sistema de Arrecadação - SIAS.
O novo Sistema de penalidades - SISPEN tem previsão de entrega do software para abril
próximo, com implementação ao longo do ano, findando a migração de dados no decorrer do
ano. Esse novo SISPEN trará diretamente para o usuário, já classificadas, as informações que
hoje são extraídas da base de dados pelo setor de TI, e classificadas por intervenção humana
dos analistas do setor de julgamentos.
Informamos que tal projeto teve atraso de exatamente um ano, em relação ao informado no
relatório anterior. Ainda sobre a dinâmica de extração dos dados, temos a ressaltar que no
relatório de gestão passado informamos como tendo sido aplicadas, em 2016, R$
172.307.531,16, ao passo que nesse relatório, para o mesmo ano, consta a informação de
aplicação de multas no valor de R$ 178.154.488,20. Isso se deve ao fato de decisões proferidas
pelo Conselho Diretor da Autarquia levarem um certo tempo até serem registradas nos
Sistemas.
Isso porque, uma vez que o processo seja objeto de deliberação colegiada, surge a necessidade
de elaboração do respectivo Acórdão, sendo que, após a elaboração, os autos são encaminhados
à Coordenação Geral de Julgamentos da Diretoria de Organização do Sistema de Seguros
Privados CGJUL)/DIORG para intimação e lançamento das informações no sistema
competente (SISPEN).
Quando os dados de 2016 foram consolidados, alguns processos cujos julgamentos
efetivamente ocorreram naquele ano ainda não estavam registrados no sistema, ocasionando a
diferença mencionada acima. Tal discrepância, já ocorrida no ano anterior, será minimizada, se
não eliminada, com a entrada em funcionamento do novo Sistema de Penalidades da Autarquia.
Por outro lado, foram identificados alguns processos cujas propostas de julgamento se deram
em 2016, com respectivo registro nos sistemas, mas cujos julgamentos se aperfeiçoaram apenas
em 2017. Tais processos, inicialmente informados em 2016, foram ajustados na planilha, para
constar como multas aplicadas em 2017.
Informamos que o novo SISPEN está sendo construído com uma série de críticas e modelos de
lógica interna com o objetivo de minimizar tais falhas. O fator humano sempre estará presente,
porém, o sistema será capaz de identificar lançamentos inconsistentes, que aparentam ser falhas,
e alertará o usuário.
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Analise de Dados
Quanto aos valores das multas aplicadas, como já é de conhecimento desse TCU, nos casos de
empresas autuadas por atuarem à margem do mercado regularmente autorizado (daí se cunha a
expressão “mercado marginal”), a SUSEP, por determinação do art. 113 do Decreto-Lei n° 73
de 1966, deveria aplicar sanção igual ao valor das importâncias seguradas a todos aqueles que
realizem operação de seguro, cosseguro ou resseguro sem a devida autorização, ou seja,
empresas que eventualmente realizem operações com características das acima mencionadas
sem a devida autorização legal estão sujeitas à penalidade do art. 113.
Tal determinação leva à imposição de multas com valores extremamente elevados. No entanto,
por se tratar de uma determinação legal, esses casos são apurados e punidos de acordo com o
previsto na norma acima citada, ainda que sua arrecadação, posteriormente, não se concretize
efetivamente.
Em dezembro de 2015, entretanto, foi promulgada a Lei nº 13.195, que alterou o citado art. 113
do Decreto-Lei para limitar o valor de tais multas a R$3.000.000,00; os efeitos da alteração são
evidentes no ano de 2016.
Neste ano, identificamos 54 multas aplicadas em relação a esse tipo de atuação irregular,
totalizando cerca de R$157.505.000,00, aproximadamente 90% do valor total das multas
aplicadas no ano. Não identificamos, até o momento, o pagamento de nenhuma delas.
Superada a explanação sobre o “mercado marginal”, 2016 foi também um ano de novo
paradigma para a aplicação de sanções ao mercado supervisionado.
Após discussões jurídicas havidas na autarquia acerca da possibilidade de responsabilização de
pessoas físicas, em geral, diretores de empresas supervisionadas, pelas irregularidades
cometidas por tais empresas, em 2016 iniciou-se, de forma bastante intensa, o julgamento de
processos em tal situação. Assim, a grande maioria das multas aplicadas no período se deu em
face das pessoas físicas.
Além disso, tais processos marcam o início da aplicação em larga escala dos critérios de
dosimetria da multa previstos na Resolução CNSP nº 243/11. Até então, as multas tinham
valores fixos previstos na norma. Atualmente, os valores são variáveis, devendo, caso a caso,
ser definido pela autoridade julgadora o exato montante da penalidade, o que propicia,
inevitavelmente, grande questionamento por parte dos apenados.
Esses dois elementos somados (sanções aplicadas às pessoas físicas, e com base em novos
critérios de dosimetria) levaram a um significativo aumento na interposição de recursos em face
das decisões de primeira instância. Tal aumento, iniciado em 2016, intensificou-se em 2017.
Em relação aos descontos, informamos que, com a edição da Resolução CNSP nº 331/15, foi
introduzido na autarquia o processo sancionador de rito sumário. A depender de condições
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elencadas na norma, o interessado pode recolher o valor base da multa com desconto de 25%
ou 40% do seu valor, cessando aí a tramitação do processo, com evidentes ganhos de agilidade
e eficiência.

Dessa forma, os descontos concedidos somam não só aqueles referentes ao pagamento das
multas aplicadas em primeira instância com renúncia ao direito de recorrer, que sempre foram
informados a esse TCU, mas também os descontos referentes à quitação das multas em
processos de rito sumário.
Não informamos multas na situação “não inscritas” no Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal (CADIN) pois, atualmente, a rotina de processamento desses
casos é célere e contínua, não havendo tempo de espera ou fila de processamento. Tão logo
uma multa se torne definitiva, expirado o prazo regular para pagamento, os autos são
imediatamente encaminhados ao setor competente para a inscrição no CADIN, com posterior
encaminhamento à Procuradoria Federal junto à SUSEP para se iniciar o procedimento de
cobrança judicial.
Quanto à coluna de “multas com risco de prescrição executória”, com base no conceito
constante na planilha, não foram constatadas. Isso porque, pelo conceito, essas multas seriam
aquelas que tiveram seu trânsito em julgado administrativo em um determinado ano, não foram
arrecadadas e que, após três anos, ainda não tiveram ação de execução ajuizada. Como a
planilha trata multas aplicadas a partir de 2016, multas com risco de prescrição executória deste
universo só poderão existir a partir de 2019.
Além disso, é de se considerar que, na forma do conceito constante na tabela, tais casos, caso
existam no futuro, poderão dizer respeito à atuação da Advocacia Geral da União - AGU, órgão
responsável pelo ajuizamento da ação de execução dos créditos existentes na SUSEP.
Assim, uma vez que a multa é encaminhada à Procuradoria Federal junto à SUSEP (AGU) para
inscrição em Dívida Ativa, cabe àquele órgão o respectivo ajuizamento da ação de execução.
Quanto à coluna “demais situações”, elas se referem, quase que integralmente, a multas
aplicadas e que se encontravam, em 31/12 do respectivo ano, pendentes de apreciação de
recurso no Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados (CRSNSP).As
exceções correspondem a multas que estavam em 31/12 do respectivo ano em fase de cobrança
regular ou de intimação para apresentação de recurso.
Por fim, quanto à aba que trata da arrecadação total, desde o ano passado tivemos um aumento
no valor da arrecadação de multas no ano seguinte à sua aplicação, quando confrontado com a
média histórica, em razão do aumento de celeridade da tramitação dos recursos no Conselho de
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Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados (CRNSP). Os recursos com provimento
negado, via de regra, são objeto de pagamento pelos punidos (principalmente quando são entes
supervisionados) tão logo ocorra a intimação para tal.
É necessário ressaltar, entretanto, que não se trata do total arrecadado pela SUSEP como multa
pecuniária no respectivo ano, mas tão-somente o que foi arrecadado em 2016 e 2017 referente
a multas aplicadas em 2016 e 2017.

Conclusões
Após a constituição definitiva do débito, somente uma pequena parcela do montante financeiro
relativo a multas não quitadas corresponde a entidades ativas regularmente supervisionadas pela
autarquia. A grande maioria diz respeito a entidades que atuam à margem da lei, totalizando
mais de 90% das multas exigíveis e definitivamente constituídas.

3.4.5. Apresentação e analise de indicadores de desempenho
A Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) é conduzida em cumprimento às
determinações do Decreto nº 7.133/ 2010, que regulamenta os critérios e procedimentos gerais
a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional
e o pagamento das gratificações de desempenho.
Na SUSEP, obedece aos critérios e procedimentos estabelecidos pela Portaria SUSEP nº
4.343/2011, com as alterações trazidas pela Portaria nº 5.561/ 2013, e observa um ciclo de
avaliação que começa em dezembro de um exercício e termina em novembro do exercício
seguinte.
Dessa forma, o 6º Ciclo de Avaliação de Desempenho Institucional da Susep compreendeu o
período de 01 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017.
Foram mensurados os resultados de desempenho institucional relativos ao 6º Ciclo da
Avaliação de Desempenho Institucional (ADI), cujas metas e indicadores foram aprovados por
meio da Portaria Susep n° 6681/2016.
Para o 6º Ciclo de Avaliação foram definidas as metas globais e intermediárias que constam
dos quadros X e XI, respectivamente. Nos mesmos quadros, estão demonstrados também os
resultados apurados de cada indicador.
A meta de desempenho global foi composta por 10 ações associadas ao objetivo “Desenvolver
Mercado”, constante do Planejamento Estratégico 2016-2020, e relacionadas às atividades
desempenhadas por cada uma das Coordenações Gerais da Susep, pela Secretaria Geral
(SEGER) e pelo Gabinete (GABIN), em prol da missão institucional.
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De modo a abranger a instituição como um todo, foram incluídas na meta global ações das
unidades responsáveis pelas atividades-meio (suporte e gestão), considerando-se que sua
contribuição para o desempenho institucional é tão importante quanto a que resulta das
atividades-fim.
As 10 ações da Meta Global tiveram conjuntamente um índice de execução de 91% com relação
à meta, contribuindo na direção planejada para o objetivo estratégico “Desenvolver Mercado”.
Com relação às metas intermediárias de desempenho, estas foram definidas para as unidades
organizacionais que possuem servidores que recebem a Gratificação de Desempenho de
Atividade Específica da Susep (GDASUSEP). Está prevista reavaliação das metas
intermediárias para o próximo ciclo, de forma a aprimorar os produtos e serviços entregues pela
Autarquia à sociedade.
Quadro X – RESULTADO DOS INDICADORES DA META GLOBAL
Indicador

Índice de conformidade
das fiscalizações

Quantidade de estudos
para novos normativos e
análises de proposta de
aperfeiçoamento de
normativos existentes
Índice de chamados
solucionados pela
COSEP em até 72 horas

Índice de solução de
chamados

Índice de fiscalização
de supervisionadas sob
plano de recuperação

Dimensão do
indicador

Peso
(pk)

Exercício
anterior
(5° ciclo)

Execução

1,5

100%

Execução

1,5

Novo

Eficiência

1,5

92,73%

Eficiência

1,5

81,54%

Execução

1,5

Novo
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Meta
Executar, no mínimo,
80% das fiscalizações
em conformidade com
o plano de
fiscalizações
aprovado.
Executar, no mínimo,
5 estudos para novos
normativos e/ou
análises de proposta
de aperfeiçoamento de
normativos existentes.
Solucionar, no
mínimo, 80% dos
chamados recebidos,
dentro do prazo de 72
horas úteis.
Solucionar, no
mínimo, 80% dos
chamados recebidos,
com “tempo do
técnico” igual ou
inferior a 12 horas
úteis.
Executar a
fiscalização de, no
mínimo, 80% das
supervisionadas sob
plano de recuperação,
a cada semestre.

Executado
(6° Ciclo)

Ak

98,0%

1,00

32

1,00

95,9%

1,00

80,6%

1,00

75%

0,81

Indicador
Índice de processos
administrativos
sancionadores
analisados

Dimensão do
indicador

Peso
(pk)

Exercício
anterior
(5° ciclo)

Eficiência

1,5

27,69

Eficiência

1,5

100%

Índice de análise dos
atos societários

Execução

1,5

99,07%

Índice de
tempestividade no
encaminhamento de
ofícios do Ministério
Público às unidades
técnicas

Eficácia

2

85%

Eficiência

1,5

Novo

Índice de
tempestividade da
análise de liquidez e de
solvência para a
fiscalização in loco no
módulo contábil (1)

Índice de alcance das
iniciativas de educação
financeira da Susep 2
(1)

(2)

Meta
Executar a análise de,
no mínimo, 19
processos
administrativos, por
analista/mês.
Disponibilizar, no
mínimo, 90% dos
relatórios de liquidez e
de solvência para a
fiscalização in loco no
módulo contábil, antes
do início das
fiscalizações.
Executar a análise de,
no mínimo, 90% dos
processos
administrativos de
atos societários
submetidos para
análise da unidade.
Encaminhar para as
unidades técnicas, em
prazo menor ou igual
a dois dias úteis, no
mínimo, 80% dos
ofícios recebidos do
Ministério Público.
Aumentar em, no
mínimo, 5% o número
de pessoas alcançadas
diretamente pelas
iniciativas de educação
financeira da Susep.

Executado
(6° Ciclo)

Ak

19,24

1,00

25,00%

0,28

95,0%

1,00

78,3%

0,98

279,1%

1,00

As análises de liquidez e de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil foram descontinuadas a partir do segundo
trimestre de 2017 em decorrência das alterações promovidas pelo novo regimento interno da SUSEP, que entrou em vigor em
dezembro/17 e das mudanças setoriais delas decorrentes. O Sistema Rating foi substituído pela Matriz de Risco que incorporou as
principais análises que antes eram utilizadas na elaboração dos Relatórios de Fiscalização encaminhados à CGFIP.
A meta definida considerou as iniciativas em andamento no ciclo anterior e as que estavam previstas no Plano de Educação Financeira
da SUSEP, incluindo palestras e seminários, o Programa de Educação Securitária e Previdenciária nas Escolas e eventos na Semana
Nacional de Educação Financeira. Restrições orçamentárias, porém, impediram que a unidade desse prosseguimento a algumas dessas
iniciativas. Em contrapartida, a partir de maio de 2017, o resultado passou a computar os novos acessos ao Portal “Meu Futuro
Seguro” e a distribuição do Guia de Orientação ao Consumidor, lançados neste mesmo mês.

Quadro XI – RESULTADOS DOS INDICADORES DAS METAS INTERMEDIÁRIAS
Equipe

COAT3

CODOC

Indicador
Índice de
análise dos
atos
societários

Índice de
disponibilizaç

Dimensão
do
indicador

Peso
(qk)

Exercício
anterior
(5° ciclo)

Execução

1,5

Novo

Eficiência

1,5

Novo
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Meta
Executar a análise de,
no mínimo, 90% dos
processos
administrativos de
atos societários
submetidos para
análise da unidade.
Disponibilizar, no
mínimo, 80% das

Executado
(6° Ciclo)

Ik

73%

0,81

82%

1,00

Equipe

Indicador

Dimensão
do
indicador

Peso
(qk)

Exercício
anterior
(5° ciclo)

ão de cópias
digitalizadas

CORPE

COTAB

Índice de
registro de
atestados
médicos
Índice de
instrução da
folha de
pagamento

Eficiência

1,5

Novo

Eficácia

2

Novo

Meta

Executado
(6° Ciclo)

Ik

94,6%

1,00

2,54

1,00

cópias de processos
solicitadas à unidade
em até três dias úteis.
Registrar, no mínimo,
80% dos atestados
médicos recebidos em
até cinco dias úteis.
Instruir a folha de
pagamentos em até
seis dias úteis.

Os critérios e as fórmulas para apuração do resultado parcial da avaliação são os definidos nos
Anexos I e IV da Portaria SUSEP nº 6681/2016, que reproduzimos a seguir:

Onde:
ADIp = resultado preliminar da Avaliação de Desempenho Institucional;
m = número de ações da Meta Global;
pk = peso da ação “k” da Meta Global, conforme tabela abaixo;
Ak = resultado do acompanhamento da ação “k” da Meta Global;
n = número de Metas Intermediárias;
qk = peso da Meta Intermediária “k”, conforme tabela abaixo;
Ik = resultado da Meta Intermediária “k”.

Tabela 1 – pesos das dimensões do desempenho
Dimensão do Desempenho
Efetividade
Eficácia
Eficiência
Execução
Excelência
Economicidade
Total

Peso
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,0
10,0

Proporção
60% resultado
40% resultado
100%

Aplicando-se os resultados apresentados nos quadros I e II à fórmula acima, obtemos o
resultado preliminar da avaliação:
ADIp = 32 x 0,91 + 48 x 0,96 = 74,96
O resultado preliminar deve ser ajustado conforme a tabela 2 abaixo:
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Tabela 2 – Resultado Preliminar da ADI
Resultado preliminar da Avaliação de
Desempenho Institucional
ADIp ≥ 72
64 ≤ ADIp < 72
56 ≤ ADIp < 64
48 ≤ ADIp < 56
40 ≤ ADIp < 48
32 ≤ ADIp < 40
24 ≤ ADIp < 32
ADIp < 24

Resultado final da Avaliação de
Desempenho Institucional
80
72
64
56
48
40
32
24

Desse modo, chega-se ao resultado final da Avaliação de Desempenho Institucional: ADIf =
80, que equivale à pontuação máxima possível.
Por meio da definição e do monitoramento das referidas metas de desempenho institucional,
foram utilizados indicadores com o objetivo de aferir a qualidade dos serviços relacionados às
atividades da Susep, levando-se em conta os índices alcançados em exercícios anteriores.
Os resultados obtidos no ciclo de Avaliação de Desempenho realizado atingiram plenamente o
esperado. No entanto, esforços continuam sendo desenvolvidos no sentido de definir metas
mais desafiadoras, buscando-se sempre o aprimoramento dos produtos e serviços entregues pela
Autarquia à sociedade.
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4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4.1. Descrição das estruturas de governança
A SUSEP é administrada por um Conselho Diretor, composto pelo Superintendente, que o
preside, e por quatro diretores. A governança da SUSEP é apoiada por diversos comitês
interdepartamentais, destacando-se a Comissão Permanente de Normas (CPN), o Comitê de
Tecnologia da Informação e Comunicações – (CTIC), Comitê de Segurança da Informação e
Comunicação (CSIC) e Comitê de Dados de Supervisão (CDS) e a Reunião de Coordenação
Interna.
A Comissão Permanente de Normas (CPN) analisa as propostas de normativos da SUSEP e do
CNSP de conteúdo regulatório e multidisciplinar, tendo sido criada pela Deliberação SUSEP nº
168, de 29 de outubro de 2014. Uma de suas importantes atribuições é desenvolver metodologia
para realizar teste de impacto regulatório. O Comitê de Tecnologia da Informação e
Comunicações (CTIC), criado pela Deliberação SUSEP nº 140, de 13 de dezembro de 2010,
tem a finalidade de alinhar os investimentos em tecnologias da informação e comunicação aos
objetivos institucionais da SUSEP, e apoiar a priorização de projetos a serem implantados. Ao
Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (CSIC), criado pela Deliberação SUSEP
n° 147 de 07 de outubro de 2011, compete estabelecer padrões, procedimentos e demais
aspectos necessários para assegurar a implementação da Política de Segurança da Informação
e Comunicações. Ao CDS, criado pela Deliberação SUSEP n° 179 de 19 de outubro de 2016,
compete: estabelecer a padronização dos dados a serem enviados pelo mercado à SUSEP e
propor a consolidação das estruturas de dados recebidos pela SUSEP, considerando a análise
de impacto destas, tanto para as atividades da SUSEP quanto para o mercado supervisionado.
A Reunião de Coordenação Interna, regulamentada pela Instrução SUSEP nº 73, de 25 de
setembro de 2014, é realizada uma vez por mês. Contando com a participação do
Superintendente, dos Diretores, dos Coordenadores-Gerais, do Chefe da SEGER, do Chefe de
Gabinete e do Procurador-Chefe, tem por objetivo apoiar as unidades organizacionais na
implementação de ações conjuntas.
A SUSEP conta também com a Auditoria Interna, que tem por objetivo apurar a regularidade e
a conformidade dos atos e fatos de gestão que permeiam as atividades técnicas e administrativas
da SUSEP. Já a Corregedoria exerce as atividades de órgão seccional do Sistema de Correição
do Poder Executivo Federal.
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4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados
A Susep é dirigida por um Conselho Diretor, instituído pelo Decreto nº 8.722, de 27 de abril de
2016, responsável pela formulação de políticas e diretrizes necessárias ao exercício das
competências da SUSEP.
O Conselho Diretor é constituído pelo Superintendente, que o preside, e por quatro Diretores,
indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre pessoas de reconhecida competência e
ilibada reputação, nomeados pelo Presidente da República ou a quem couber, por delegação.
Com relação ao seu funcionamento, o Conselho Diretor se reune, ordinariamente, uma vez por
semana e, extraordinariamente, a qualquer momento, por convocação de qualquer de seus
membros, tendo presentes, no mínimo, o Superintendente e dois Diretores. As deliberações do
Conselho Diretor serão tomadas por maioria simples e caberá, a cada membro, um voto e, ao
Superintendente, o voto de qualidade. Participam das reuniões do Conselho Diretor, sem direito
a voto, o Chefe da Secretaria-Geral, o Procurador-Chefe, o Chefe de Gabinete e, quando
necessário, representante de qualquer outra unidade a que se referir o assunto objeto de
deliberação. O Conselho Diretor pode convocar, para assessorá-lo em suas decisões, qualquer
servidor e consultar especialistas e representantes de outras instituições.
O Superintendente será substituído na presidência do Conselho Diretor, em suas ausências,
férias ou impedimentos temporários, pelo Diretor por ele formalmente designado. No caso de
vacância do cargo de Superintendente, será este exercido interinamente pelo Diretor designado
pelo Superintendente. Os Diretores serão substituídos, em suas ausências, férias, impedimentos
temporários ou vacância, por outros membros do Conselho Diretor, designados pelo
Superintendente, que acumularão as funções.
Dentre as competências do Presidente do Conselho Diretor da SUSEP, destacam-se:
•

planejar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da SUSEP, em estreita
consonância com as diretrizes traçadas pelo CNSP;

•

representar a SUSEP; e

•

convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor.

Dentre as atribuições do Conselho Diretor da SUSEP, destacam-se:
•

cumprir e fazer cumprir as suas deliberações e as do Conselho Nacional de Seguros
Privados CNSP;
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•

fixar diretrizes e planejar as atividades inerentes à Autarquia, com vistas à ordenação
e supervisão dos mercados por ela supervisionados;

•

aprovar proposta orçamentária e demonstrações financeiras da SUSEP, submetendoas aos órgãos competentes da Administração Pública Federal;

•

aprovar as normas gerais de administração de pessoal, em consonância com as
diretrizes do Governo Federal;

•

aprovar a celebração de contratos, convênios e ajustes de qualquer natureza, para
execução de serviços de competência ou interesse da Autarquia, podendo estabelecer
normas e delegar poderes;

•

aprovar Instruções, Deliberações, Circulares e Pareceres de Orientação, em matérias
de competência da SUSEP;

•

decretar os regimes especiais de direção-fiscal, intervenção e liquidação extrajudicial,
além de autorizar o liquidante a requerer a falência da supervisionada;

•

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

•

decidir sobre os Processos Administrativos Sancionadores cujos julgamentos, em
primeira instância, sejam de sua alçada;

•

apreciar e julgar recursos com pedidos de reconsideração relativos aos julgamentos,
em primeira instância, que sejam de sua alçada;

•

confirmar as decisões proferidas pelo Coordenador-Geral de Julgamentos nas
hipóteses previstas em regulamento.

4.3. ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUD ITORIA INTERNA
4.3.1. Posicionamento

da unidade de auditoria na estrutura da UPC

A Auditoria Interna – AUDIT está estruturalmente subordinada ao Superintendente da SUSEP,
em conformidade com o disposto na Resolução CNSP nº 346, de 2 de maio de 20171, atual
Regimento Interno da Autarquia, e sob orientação normativa e supervisão técnica do Sistema

1

A Resolução CNSP nº 346/2017 pode ser localizada através do seguinte endereço eletrônico:
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=2&codigo=40420
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de Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que
o integram. Reproduzimos a seguir a estrutura relatada:
Figura 3: ESTRUTURA DA AUDITORIA INTERNA

4.3.2. Indicação do Estatuto ou Normas que regulam a atuação da Auditoria Interna
Conforme registrado no Relatório de Gestão referente ao exercício 2016, a edição da
Deliberação SUSEP nº 185, de 22 de dezembro de 20162, que instituiu o Estatuto da Auditoria
Interna da SUSEP, inseriu-se em um contexto de ações da Auditoria Interna com o objetivo de
aperfeiçoar continuamente a sua atuação, contribuindo para o cumprimento da missão
institucional da Autarquia. O referido normativo teve como base:
As boas práticas preconizadas pelo Institute of Internal Auditors – IIA, dentre as quais se inclui
a diretiva para que a unidade de auditoria interna tenha sua atuação respaldada por um estatuto
aprovado pelo conselho superior da organização;
O Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública,
instituído pelo TCU, que definiu que o estabelecimento da função de Auditoria Interna “envolve
definir o propósito, autoridade e responsabilidade da auditoria interna em estatuto que
estabeleça a sua posição dentro da organização, autorize acesso aos recursos organizacionais
necessários ao desempenho dos seus trabalhos e defina o escopo de suas atividades”;
As recomendações efetuadas pelo TCU a órgãos e entidades da Administração Pública Federal
no sentido da adoção de um estatuto (ou regulamento) que balize a atuação das unidades de
auditoria interna, a exemplo dos Acórdãos 3.382, 3.384 e 3.392/2013, todos do Plenário da
Corte de Contas;

2

A Deliberação SUSEP nº 185/2016 pode ser localizada através do seguinte endereço eletrônico:
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=39646.
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O questionamento apresentado pela CGU à SUSEP, quando da avaliação da sua Proposta do
Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2014, acerca da
existência de uma política formal, no âmbito da autarquia, prevista em normativo interno que
tratasse da definição da missão, da autoridade e da responsabilidade da Auditoria Interna; da
delimitação da atuação de seus trabalhos, evitando-se o desempenho de tarefas próprias da
gestão; e do estabelecimento de normas a serem seguidas pelos auditores internos a fim de
evitar conflitos de interesses e favorecer a imparcialidade e a objetividade dos trabalhos;
Nesse contexto, destacamos os seguintes aspectos abordados pelo Estatuto da Auditoria Interna
da SUSEP:
•

Missão e escopo dos trabalhos de auditoria;

•

Vinculação, autonomia e abrangência das atividades empreendidas pela Auditoria
Interna;

•

Atribuições da Auditoria Interna, inclusive no que diz respeito ao relacionamento com
os órgãos externos de controle, com a alta administração da SUSEP e com as chefias
das unidades auditadas;

•

Autoridade da Auditoria Interna;

•

Vedações à Auditoria Interna, as quais buscam favorecer a sua imparcialidade e a
objetividade, evitando que seus integrantes venham a praticar atos de gestão ou
atividades típicas de gestores;

•

Formas de atuação da Auditoria Interna;

•

Padrões para atuação dos integrantes da Auditoria Interna;

•

Códigos de ética e de conduta aplicáveis.

Cabe ressaltar que, em decorrência da edição da Instrução Normativa CGU nº 03, de 09 de
junho de 2017, que aprovou o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna
Governamental no âmbito do Poder Executivo Federal, serão feitas alterações no Estatuto da
Audit, com vistas, principalmente, à convergência das práticas de auditoria interna às boas
práticas internacionais relacionadas à governança, gestão de riscos e controles internos.
Dentre as competências da Auditoria Interna, estabelecidas no Regimento Interno, destacamse:
•

Realizar auditorias nos sistemas, processos e rotinas da SUSEP;

•

Propor ao Conselho Diretor a adoção de medidas necessárias ao aperfeiçoamento do
funcionamento das unidades administrativas da SUSEP;
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•

Examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual da Autarquia e tomadas de
contas especiais;

•

Elaborar o PAINT, bem como o Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT;

•

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

Em complemento, listamos a legislação e a normatização que disciplinam a atividade da
Auditoria Interna da SUSEP:
•

Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001: organiza e disciplina os sistemas de
planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de
contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal;

•

Decreto no 3.591, de 6 de setembro de 2000: dispõe sobre o sistema de controle interno
do Poder Executivo Federal e dá outras providências;

•

Instrução Normativa CGU no 1, de 13 de março de 2003: altera o manual do sistema de
controle interno aprovado pela Instrução Normativa no 1, de 6 de abril de 2001, da
Secretaria Federal de Controle Interno;

•

Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015: Dispõe sobre o Plano
Anual de Auditoria Interna (PAINT), os trabalhos de auditoria realizados pelas unidades
de auditoria interna e o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) e
dá outras providências;

•

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016: Dispõe sobre
controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal;

•

Instrução Normativa CGU nº 03, de 09 de junho de 2017: Aprova o Referencial Técnico
da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal;

•

Instrução Normativa CGU nº 08, de 06 de dezembro de 2017: Aprova o Manual de
Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder
Executivo Federal; e

•

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

4.3.3. Demonstração dos elementos que caracterizam a independência e
objetividade da unidade de Auditoria interna no âmbito da UPC.
No desenvolvimento das atividades sob sua competência, a Auditoria Interna da SUSEP busca
uma atuação livre de qualquer influência. Nesse sentido, conta com liberdade para selecionar
as áreas e assuntos a serem auditados, os escopos dos trabalhos realizados, os procedimentos
aplicados, as frequências de avaliação, assim como as datas ou conteúdo dos relatórios, de
forma a permitir a manutenção de sua independência e objetividade.
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Transcrevemos, a seguir, os dispositivos do Estatuto da Audit que visam a assegurar a
independência e objetividade na execução de seus trabalhos:
“Art. 4º A Audit está subordinada diretamente ao Superintendente da SUSEP, sendo vedada a
delegação a outra autoridade.
Art. 5º A autonomia para o desenvolvimento, execução e apresentação dos trabalhos de
auditoria estende-se aos servidores da Audit, que devem reportar-se funcional e
administrativamente ao Auditor-Chefe.
(...)
Art. 9º A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor-Chefe será submetida,
pelo Superintendente, à aprovação do Conselho Diretor, e após, à aprovação da CGU.
(...)
Art. 11 Não obstante as competências previstas no Regimento Interno da SUSEP, o AuditorChefe, com o apoio do corpo funcional da Audit, deve:
I - desenvolver proposta de Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT com base
na metodologia de avaliação de risco desenvolvida pela Unidade, contemplando, inclusive, a
visão do gestor;
II - executar o PAINT como aprovado ou justificar sua eventual execução parcial em
decorrência de circunstâncias ou trabalhos não previstos;
(...)
Art. 12 O Auditor-Chefe, com o apoio do corpo funcional da Audit, está autorizado a:
I - ter acesso a todas as informações, registros, propriedades, servidores e terceiros ligados à
Autarquia necessários à execução dos trabalhos para os quais esteja designado;
II - alocar os recursos disponíveis para a Unidade, estabelecer frequências, selecionar tópicos,
determinar escopo de trabalho e aplicar as técnicas julgadas necessárias para atingir os
objetivos da auditoria;
III - ter acesso aos membros da Diretoria Colegiada da SUSEP sempre que necessário para
discutir assuntos relacionados à Auditoria Interna;
IV - obter a necessária assistência dos servidores na unidade onde a auditoria é efetuada, bem
como de outros serviços especializados dentro ou fora da SUSEP.”

4.3.4. Estratégia de atuação da unidade de Auditoria interna
A estratégia de atuação da Auditoria Interna da SUSEP é consubstanciada no planejamento de
suas atividades, na forma consignada no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –
PAINT, que contém a programação dos trabalhos da unidade para um determinado exercício.
Para a elaboração do PAINT, a Audit leva em consideração, entre outros critérios:
•

Os planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciados ou executados pela
SUSEP;

•

A legislação aplicável à Autarquia;

•

O grau de risco relacionado a cada objeto auditável;

•

Os resultados de trabalhos de auditoria anteriores;
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•

As diligências pendentes de atendimento; especialmente aquelas oriundas da
Controladoria-Geral da União – CGU, como órgão central do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal; dos órgãos setoriais do mesmo Sistema; e do
Tribunal de Contas da União – TCU.

•

Para o planejamento das ações de auditoria interna a serem exercidas anualmente, a
Audit elabora “Matriz de Risco” com objetivo de quantificar o grau de risco de cada
objeto auditável.

A etapa inicial do processo de avaliação do risco consiste na revisão do Cadastro de Objetos
Auditáveis que subsidiou a elaboração da Matriz de Risco referente ao PAINT anterior, por
meio de uma reavaliação das atividades executadas nas diversas unidades da SUSEP. Dessa
forma, para o mapeamento e identificação dos objetos auditáveis relacionados à atividade-fim,
à atividade-meio e à tecnologia da informação, são observadas não só as atribuições previstas
no Regimento Interno da SUSEP, mas também informações obtidas no PPA, na Cadeia de Valor
e no Planejamento Estratégico. Além disso, faz parte da elaboração do Cadastro a realização de
consulta às unidades auditadas, no sentido de avaliar a pertinência do levantamento efetuado
pela Audit.
Em seguida, é avaliado o grau de risco de cada objeto auditável, por meio do preenchimento da
“Ficha de Avaliação de Risco”, que leva em consideração as seguintes variáveis:
Materialidade – montante de recursos orçamentários ou financeiros alocados por uma gestão
em um específico ponto de controle (unidade, sistema, área, processo, programa ou ação) objeto
dos exames de auditoria ou fiscalização. Esta abordagem leva em consideração o caráter
relativo dos valores envolvidos;
O Manual de Auditoria Operacional do TCU, de 2010, expõe que o volume de recursos
disponíveis no orçamento é indicador de materialidade. No entanto, considera que, na
fiscalização da área de regulação, a dimensão econômica do setor no qual se insere o objeto de
auditoria deve ser levada em consideração.
Relevância – importância relativa ou papel desempenhado por uma determinada questão,
situação ou unidade, existentes em um dado contexto;
Vulnerabilidade – qualidade dos controles internos da unidade/atividade auditada;
Criticidade Pretérita – quadro de situações críticas efetivas ou potenciais a auditar ou fiscalizar,
identificadas em uma determinada unidade ou programa, em situações passadas; e
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Percepção da Alta Administração – grau de importância de cada objeto auditável, de acordo
com a visão da alta administração da SUSEP (Diretores e Superintendente).
Na etapa final de construção da Matriz, são selecionados para compor o planejamento anual de
auditoria os objetos auditáveis com “maior percentual de risco” em cada um dos segmentos
estabelecidos (atividades-fim, atividades-meio e tecnologia da informação), levando-se em
conta a capacidade operacional da Audit para a realização de ações de auditoria no exercício
seguinte.
No que se refere ao reporte das constatações, opiniões e conclusões, após o término das análises
a Auditoria Interna emite um relatório preliminar de auditoria, o qual é disponibilizado à
unidade auditada para avaliação dos apontamentos efetuados. Em caso de necessidade, é
agendada reunião conjunta objetivando eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.
Após os devidos ajustes, o relatório final de auditoria é encaminhado ao gestor responsável,
para ciência e providências, bem como para a diretoria a qual encontra-se subordinada a unidade
auditada e para o Superintendente, na qualidade de autoridade máxima da SUSEP.

4.3.5. Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada de como
e feita a escolha do titular.
Atualmente, a Audit conta somente com o cargo FCPE de Auditor-Chefe (código 101.4), sobre
o qual recaem todas as atribuições constantes do Regimento Interno da Autarquia.
Nesse sentido, impende observar, conforme já informado no Relatório de Gestão do exercício
anterior, que em 2016 ocorreu um processo de reformulação da estrutura organizacional da
Susep, envolvendo a supressão de alguns cargos em comissão, bem como o rearranjo das
competências e atribuições de diversas unidades.
A reorganização, estabelecida por meio do Decreto nº 8.722, de 27 de abril de 2016, e da
Resolução CNSP nº 338, de 9 de maio de 2016, incluiu a extinção das duas coordenações que
integravam a estrutura da Auditoria Interna: a Coordenação de Planejamento e Atendimento
aos Órgãos Externos de Controle – Copac e a Coordenação de Execução de Auditoria – Coaud;
e a realocação, para outras unidades da SUSEP, dos cargos de Direção e Assessoramento
Superior – DAS (código 101.3) que correspondiam às chefias das coordenações extintas.
Previamente à concretização da medida, a Auditoria Interna alertou a Administração da SUSEP
a respeito dos riscos envolvidos, especialmente em função da concentração de autoridade no
cargo de Auditor-Chefe.

76

Ressaltamos, na ocasião, que o Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Acórdão nº
1325/2012 – Plenário, proferido durante a existência das coordenações que integravam a
estrutura da Audit, atualmente extintas, incluiu recomendação para que a SUSEP, idealmente,
reforçasse a estrutura de sua Auditoria Interna, deixando de proceder ao seu enfraquecimento.
Transcrevemos, a seguir, trechos do referido julgado:
“9.2. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, recomendar à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que:
(...)
9.2.6. deixe de proceder à redução – sendo ideal, na verdade, o incremento – da estrutura de
cargos e do quantitativo de pessoal das áreas de tecnologia da informação e de auditoria
interna da autarquia, tendo em vista a primordial necessidade da consecução das tarefas
inerentes a esses setores para a reversão da grave condição em que se encontram os sistemas
informatizados da SUSEP;
(...)” (grifos nossos)
No exercício de 2016, o TCU voltou a se pronunciar a respeito das necessidades de pessoal da
Auditoria Interna da SUSEP, por meio do Acórdão nº 2609/2016 – Plenário, que incluiu
recomendação relacionada ao assunto, conforme os trechos transcritos a seguir:
“9.1. (...) recomendar à Superintendência de Seguros Privados, com fundamento no art. 250,
inciso III, do Regimento Interno do TCU, que:
(...)
9.1.9. faça o adequado dimensionamento das necessidades de pessoal da Auditoria Interna, de
modo a permitir que possa realizar suas atribuições institucionais;
(...)” (grifo nosso)
Em 2017, mantivemos diálogo com a alta administração da SUSEP acerca do tema tratado neste
tópico. Neste contexto, salientamos que a matéria foi objeto do Plano de Ação elaborado para
atendimento à recomendação do item 9.1.9 do Acórdão nº 2609/2016, acima citada. Em síntese,
a Administração da SUSEP se comprometeu, perante o TCU, a adotar as seguintes ações:
Propor à instância competente, na formalização de pedido de concurso público para a SUSEP,
o quantitativo de servidores necessário para que Auditoria Interna desempenhe adequadamente
as suas atribuições, contemplando o incremento de 4 servidores de nível superior, sendo um
deles com especialização em Tecnologia da Informação, ou conforme indicar a metodologia da
Audit elaborada para dimensionamento de suas necessidades de pessoal.

77

Em eventual revisão ou alteração do Decreto nº 8.722, de 27 de abril de 2016, propor à instância
competente, tendo por base a fundamentação dos acórdãos do TCU, alteração organizacional
na Auditoria Interna, no sentido de restabelecer estrutura de cargos equivalente àquela constante
do Decreto nº 7.049, de 23 de dezembro de 2009.
A escolha do titular da Auditoria Interna da SUSEP está vinculada aos procedimentos previstos
na Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017, emitida pelo Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União. Dessa forma, o titular da Auditoria Interna deve ser indicado à
CGU pelo Superintendente (dirigente máximo da SUSEP), após aprovação de sua indicação
pelo Conselho Diretor da Autarquia. Cabe ressaltar que a Controladoria-Geral da União pode
se manifestar contrariamente à indicação realizada, nos termos da referida Portaria.
Tal procedimento está em consonância com o disposto no § 5º do artigo 5º do Decreto
3591/2000, o qual estabelece que “A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular
de unidade de auditoria interna será submetida, pelo dirigente máximo da entidade, à
aprovação do conselho de administração ou órgão equivalente, quando for o caso, e, após, à
aprovação da Controladoria-Geral da União. (Redação dada pelo Decreto nº 4.304, de 2002)”
Sobre esse tema, acrescentamos ainda que o Decreto nº 8.722/2016, que aprovou a estrutura
regimental da SUSEP, estabelece no §3º do artigo 3º do Anexo I que: “A nomeação e a
exoneração do Auditor-Chefe serão submetidas, pelo Superintendente da SUSEP, à aprovação
da Controladoria-Geral da União.”

4.3.6. Informação sobre como se certifica de que a alta gerencia toma
conhecimento das recomendações feitas pela auditoria interna.
No que se refere à ciência da alta administração em relação às recomendações efetuadas pela
Audit, conforme já mencionado, após o término dos trabalhos os Relatórios de Auditoria são
encaminhados, ao Superintendente, bem como às Diretorias e às Coordenações-Gerais
envolvidas com os respectivos objetos auditados. A cada encaminhamento de relatório de
auditoria, devidamente protocolado, solicita-se que as recomendações formuladas sejam
plenamente atendidas, visando à melhoria dos controles existentes na Autarquia.

4.3.7. Descriçao da sistematica de comunicaçao à alta gerencia e ao conselho
diretor sobre os riscos considerados elevados decorrentes da nao implementaçao
das recomendaçoes da auditoria interna
Sobre a sistemática de comunicação dos riscos considerados elevados decorrentes da não
implementação das recomendações, ressaltamos que, em atendimento ao disposto no § 1º do
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artigo 17 da IN/CGU nº 24/2015, foi desenvolvido modelo de relatório gerencial apresentado
pelo Auditor-Chefe em reunião do Conselho Diretor da SUSEP, contemplando o
posicionamento atualizado sobre as recomendações da Audit que tenham permanecido
pendentes de atendimento.
De início, a periodicidade de apresentação do documento era semestral, todavia, a partir de
janeiro de 2018, as informações gerenciais passaram a ser levadas mensalmente ao
conhecimento do Colegiado.
Nesse contexto, destacamos que a Audit vem periodicamente comunicando

a alta

administração da SUSEP não só o quantitativo de recomendações pendentes de atendimento no
âmbito de cada diretoria, como também aquelas consideradas mais relevantes ou que envolvam
maior grau de risco em decorrência de sua não implementação.
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4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos.
A Resolução CNSP nº 346, de 02 de maio de 2017, dispõe sobre o Regimento Interno da SUSEP
tendo estabelecido em seu art. 19, as competências da Corregedoria-Geral da SUSEP
(COGER), dentre as quais aquelas afetas ao exercício das atividades de órgão seccional do
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, nos termos do Decreto nº 5.480/2005.
Cabe à COGER:
- Instaurar ou propor a instauração de investigação preliminar, sindicância patrimonial,
sindicância investigativa ou punitiva e processo administrativo disciplinar de atos e/ou condutas
irregulares dos dirigentes e servidores da SUSEP.
- Receber e analisar a pertinência de denúncias relativas à atuação dos dirigentes e servidores
da SUSEP a partir de representações e/ou informações com vistas a apurar eventuais
responsabilidades e/ou encaminhar o caso às autoridades competentes.
- Instaurar procedimento de sindicância patrimonial e/ou tomar outras medidas administrativas
por requisição da Controladoria-Geral da União em face de atos e fatos apontados como
irregulares e/ou em decorrência de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito.
- Atender requisição, determinação e outras demandas do Tribunal de Contas da União e do
Ministério Público Federal em face de eventuais atos e fatos irregulares que tenham
envolvimento de dirigentes e servidores da SUSEP.
- Diligenciar demandas do Tribunal de Contas da União decorrente de trabalho de fiscalização
do tipo Acompanhamento que possa indicar indícios de situações com irregularidades
verificadas folha de pagamento da SUSEP.
Com efeito, mediante Ofício 278-289/2016-TCU/SEFIP/Diaup, de 13 de outubro de 2016,
Processo TC 014.980/2015-0 apontou acumulação ilegal de cargo e participação de servidor
em gerência ou administração de empresa. Acompanhadas e saneadas pelas ações da
Corregedoria (SEI 15414.610932/2016-46).
- Havendo fundados indícios de responsabilidade de dirigentes, servidores da SUSEP e terceiros
que tenham enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público representar ao
Ministério Público e/ou à Procuradoria Federal da SUSEP para as medidas judiciais cabíveis.
- Encaminhar peças informativas ao Ministério Público Federal visando a apuração de
responsabilidade civil (improbidade) e penal quando verificado em sindicância ou processo
administrativo disciplinar indício de delito ou denunciação caluniosa.
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- Propor ao Superintendente, quanto a ocupante de cargo em direção ou das carreiras de analista
técnico e agente executivo da SUSEP, medida cautelar de afastamento do cargo, sem prejuízo
da remuneração, quando a medida se fizer necessária em sindicância ou processo administrativo
disciplinar.
- Com fundamento no inciso II do art. 19 da Resolução CNSP nº 346, de 02 de maio de 2017,
submeter ao Superintendente a proposta para regulamentar a instauração, instrução e
julgamento de procedimentos disciplinares no âmbito da SUSEP nos termos do art. 5º do
Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006. Fazer
o acompanhamento dos procedimentos de sindicância e processos administrativos disciplinares
no âmbito da SUSEP.
- Propor ao Superintendente da SUSEP aprovação do modelo de formulário do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), de que trata a Instrução Normativa CGU nº 02 de 30 de maio
de 2017, publicada no DOU Nº 103, seção 1 – Pág. 43, de 31 de maio de 2017, no âmbito da
SUSEP.
- Propor ao Superintendente da SUSEP aprovação do modelo de formulário do Termo
Circunstanciado Administrativo (TCA), de que trata a Instrução Normativa CGU nº 04 de 17
de fevereiro de 2009, publicada no DOU Nº 44, Seção 1 – Pág. 6, de 6 de março e 2009, no
âmbito da SUSEP.
Após a vigência da Lei nº 12.846/2013, por delegação do dirigente máximo da SUSEP, a
COGER recebeu a competência para a instauração do Processo Administrativo de
Responsabilização (PAR), de que trata o art. 2º do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015,
com vistas a apuração de irregularidades cometidas por pessoas jurídicas.
No exercício de 2017 foram autuados processos administrativos para acompanhar e investigar
denúncias de suposto vazamento de informações sigilosas (SEI 15414.633635/2017-63);
Procedimento Investigatório Criminal nº 129.000.003552/2016-71 pelo MPF (SEI
15414.613754/2017-96); processos de acompanhamento (SEI 15414.603454/2017-07, SEI
15414.608610/2017-18, SEI 15414.608616/2017-95 e SEI 15414.613754/2017-96 – APLUB);
SEI 15414.623352/2017-08 – Federal Vida e Previdência e SEI 15414.621588/2017-00 –
Federal Seguros, e SEI 15414.634451/2017-07 (Bradesco Vida e Previdência. Denúncia - Alfeo
Pereira)
A apuração de denúncias e de eventuais ilícitos administrativos pela COGER darão ensejo à
instauração de procedimentos administrativos preliminares, classificados em grau de sigilo em
face da Resolução SUSEP nº 61/2012, que regulamenta o art. 25 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação).
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Medidas administrativas para apuração de responsabilidades por danos ao erário.
O art. 8 da Lei nº 8.443/1992 determina que, para os casos de dano ao Erário, seja instaurado
pela autoridade administrativa competente o procedimento de Tomada de Contas Especial, com
o objetivo de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.
Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da
aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art.
5° desta Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores
públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de
que resulte dano ao Erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à
instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano.
Não obstante, a responsabilidade administrativa do servidor que der causa ao dano ao Erário
deve ser apurada por meio de procedimento disciplinar cuja competência para instauração no
âmbito da SUSEP, recai sobre a Corregedoria-Geral conforme art. 19 do Regimento Interno
(Resolução CNSP nº 346/2017).
Elementos da responsabilização por falha ou Irregularidade.
Na apuração de falha ou irregularidade cometida por dirigente ou servidor da SUSEP, a
Corregedoria se fundamenta, precipuamente, nos arts. 116 (deveres) e 117 (proibições) da Lei
nº 8.112/1990, nos arts. 9, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 (improbidade), nas normas que regem
a atuação da SUSEP em cumprimento a sua missão institucional e em outras normas cuja
inobservância está sujeita a sanções.
No exercício de 2017, não foi instaurado processo administrativo disciplinar ou sindicância
tendo por objeto a apuração de responsabilidade por dano ao Erário.
A COGER se utiliza regularmente do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares CGU-PAD
para gerenciamento das informações sobre processos disciplinares atendendo a preceitos
estabelecidos na Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007 (Decreto nº 5.480/2005), bem
como do Sistema de Gestão de Procedimentos de Responsabilização de Entes Privados - CGUPJ, regulamentado pelo Portaria CGU nº 1.196/2017, de 23 de maio de 2017 (Lei nº
12.846/2013).
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4.5 Gestão de riscos e controles internos
A SUSEP ainda está em fase de implantação e mudança de cultura no que diz respeito à
avaliação de seus riscos. No entanto, vem estabelecendo seus fundamentos, por meio de
regramentos internos e projetos de trabalho específicos, objetivando estar alinhada às instruções
do Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão( MPOG) e Corregedoria Geral da União
(CGU), no sentido de realizar a gestão de seus riscos e desenvolver seus controles internos.
Em 20 de fevereiro de 2017, foi publicada a Deliberação n° 190, definindo princípios,
competências e diretrizes para o processo de gestão de riscos na SUSEP, além de estabelecer
uma área Coordenação de Apoio à Gestão Estratégica (COGET), com a principal atribuição de
propor metodologias, processos, diretrizes e ações para o processo de gestão de risco, capazes
de subsidiar a tomada de decisões, em todos os níveis administrativos da SUSEP. Cria também
um Comitê Institucional de Riscos.
A Deliberação n° 191/2017 aprova o guia de elaboração do Planejamento Tático Operacional
(PLTO), que contempla, entre outros itens, a elaboração de um plano de gestão de riscos.
A implantação da Política de Gestão de Risco passa pela integração do mapeamento de
processos internos de trabalho com o PLTO, de cada unidade técnica.
O mapeamento que foi realizado em alguns processos de trabalho, com o auxílio do PMIMF,
durante o ano de 2017, foi estruturado a partir de duas frentes: a primeira, diz respeito ao
mapeamento propriamente dito, seguido pelo redesenho e optimização do fluxo de trabalho; a
segunda frente estabelece o Plano de Gestão de Riscos.
A partir de Planos Específicos estabelecidos pela metodologia de desenvolvimento do PLTO
(Plano de Metas, Planos de Ações, Plano de Pessoal), definiram-se os critérios de aceitação de
riscos, que indicam o grau de sensibilidade e, por consequência, de tolerância aos principais
riscos conhecidos. Assim, o primeiro passo foi a aprovação desses critérios de aceitação de
riscos. Depois, foram identificados os riscos mais proeminentes e elaborados os respectivos
planos de ação. Nesta segunda frente, também foram identificados os “gatilhos”, entendidos
como eventos que, caso ocorram, transformam o risco em um problema; e a “resposta ao risco”.
O Plano de Gestão de Riscos identifica o principal risco envolvido, em cada uma das Metas, e
a consequência gerada, caso esse risco ocorra.
Com a integração de todos esses elementos, por meio do mapeamento de processos e do plano
de gestão de riscos contido no PLTO, pode-se afirmar que a autarquia deu seus primeiros passos
no sentido da implantação efetiva da Política de Gestão de Riscos.
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5. AREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

5.1. Gestão de Pessoas
5.1.1. Demonstrativo de despesas com pessoal
QUADRO XII- FORÇA DE TRABALHO DA UPC
Ingressos Egressos

Lotação
Tipologias dos Cargos

no

no

Autorizada

Efetiva

832

360

2

15

0

0

0

0

832

360

2

15

832

344

1

12

0

12

0

2

0

0

0

0

esferas

0

3

1

1

2. Servidores com Contratos Temporários

0

0

0

0

0

16

3

1

832

376

5

16

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

1.2.2.

Servidores de carreira em exercício

descentralizado
1.2.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

1.2.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e

Exercício Exercício

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

Fonte: Sistema de Cadastro de Funcionários - SCF e Sistema integrado de administração de Pessoal (Siape)
Observação: Os servidores cedidos a outros órgãos não foram considerados como Força de Trabalho da UP.

QUADRO XIII - Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2.+1.1.3+1.1.4)
1.1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.1.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.1.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.1.4. Servidores requisitados de outros órgãos
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4.

Total de Servidores (1+2+3)

Lotação Efetiva
Área Meio
Área Fim
112
248
112
248
98
247
12
0
0
0
2
1
0
0
4
12
116

Fonte: Sistema de Cadastro de Servidores (SCF)
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260

Observações: Foram considerados como da área meio os servidores da DIRAD, da AUDIT, da Procuradoria Federal e os servidores das Regionais
lotados em Unidades Organizacionais não classificadas como área fim, de acordo com subordinação técnica conforme disposto no Regimento Inter

QUADRO XIV - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e
funções gratificadas da UPC
Tipologias dos Cargos em Comissão, Funções
Gratificadas e Funções Comissionadas do Poder
Executivo
1.
Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira com exercício
descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2.
Funções Gratificadas
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
2.2. Servidores de carreira com exercício
descentralizado
2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
3.
Total de Servidores em Cargos e em Função
(1+2)

Autorizada

Efetiva

24
0
24
0
0

24
0
24
6
0

Ingressos
no
Exercício
6
0
6
2
0

0
0
0
76
0
0

2
16
0
75
69
5

1
3
0
84
76
7

2
1
1
13
11
2

0
100

1
99

1
90

0
89

Lotação

Fonte: Siape e Sistema de Cadastro de Servidores (SCF)
Observação: Em 2017, houve a transformação de 72 (setenta e dois) Cargos em Comissão em Funções
Comissionados do Poder Executivo.
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Egressos
no
Exercício
76
0
76
67
5

5.1.2 Gestão de Riscos relacionados ao pessoal
A Autarquia não dispõe de controles internos com a finalidade de detectar possíveis riscos
relacionados ao pessoal. Ainda há um quantitativo considerável de servidores que irá se aposentar
nos próximos anos e se não houver recomposição desta força de trabalho, poderá haver
comprometimento nos resultados de alguns setores.
Permanece a situação preocupante de alguns setores da Autarquia devido à força de trabalho reduzida
e avaliamos que se não houver recomposição de pessoal em curto espaço de tempo, o resultado de
vários trabalhos poderá ficar bastante comprometido.
A Administração da SUSEP solicitou, nos últimos cinco anos, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, autorização para realizar concurso público, mas até o momento não houve
autorização. Internamente, a Administração vem tentando viabilizar o remanejamento de servidores
sem comprometer as atividades das demais áreas, mas não é uma solução de fácil implantação já que
a carência de servidores é percebida também nas outras unidades da SUSEP, em especial as da área
de gestão.
No final de 2017, a força de trabalho total da SUSEP era de 390 servidores. Entretanto, destes, 3 (três)
estavam em licença para tratar de assuntos particulares, 1 (um) licenciado para acompanhar cônjuge,
1 (um) em licença médica há mais de 90 (noventa) dias, 1 (um) afastado para mandato eletivo e 14
(quatorze) estão cedidos a outros órgãos. Logo, a força de trabalho efetiva da Autarquia era de apenas
370 servidores.
Dos dois problemas mais relevantes identificados na área de pessoal da SUSEP no exercício de 2015,
a recomposição da força de trabalho da unidade foi feita ao longo de 2016 com a alocação de
servidores de outros setores. Contudo, ainda necessitaremos de um tempo para que os novos
servidores possam aprender os trabalhos e contribuir de forma mais significativa, o que já vem
ocorrendo de forma gradual. Acrescento que a falta de sistema informatizado de pessoal adequado às
necessidades atuais do setor ainda permanece.
Quanto ao atual sistema de recursos humanos, foi desenvolvido pela área de informática, por volta de
1998/1999 e não atende mais às necessidades da unidade de pessoal, pois não foi atualizado
tecnologicamente no decorrer dos anos.
Em 2012 decidiu-se pelo desenvolvimento de novo sistema de recursos humanos, que seria realizado
pela própria área de TI da SUSEP. Entretanto, no início de 2014, também em virtude da reduzida
força de trabalho da área de informática, e considerando as demais necessidades da Autarquia, este
projeto deixou de ser prioridade.
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Foi desenvolvido somente um módulo do novo sistema. Em 2015, o projeto de desenvolvimento do
SISRH voltou a ser priorizado no âmbito do CTIC, uma empresa foi contratada para desenvolver o
novo sistema e as reuniões foram retomadas, já estando em fase de desenvolvimento o módulo de
“Cadastro”

5.1.3 Politica de Capacitação.
A unidade de gestão de pessoas de uma Instituição traz consigo a missão de contribuir para que seu
corpo funcional tenha plena capacidade de realizar as entregas necessárias à sociedade, consonantes
à sua missão.
Neste sentido, faz-se essencial a capacitação em todas as esferas, seja em competências técnicas,
pessoais ou gerenciais, e a promoção de um ambiente que facilite/estimule estas entregas.
O Plano Anual de Capacitação - PAC 2017 foi composto pelos seguintes programas: Estratégico,
Desenvolvimento Gerencial, Internacional, Formação Contínua, Línguas Estrangeiras e PósGraduação, além dos critérios para concessão de licença para capacitação.
Tendo em vista que o desenvolvimento de gestores para o desempenho da função gerencial é fator
determinante para o desempenho de uma organização, o programa de desenvolvimento gerencial tem
sido tema recorrente no planejamento estratégico da instituição, que trouxe o tema em seus dois
últimos planos. Em 2017 o público alvo do Programa de Desenvolvimento Gerencial foi o de gestores
de Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE) 101.4.
A Coordenação de Gestão de Pessoas geriu todos os recursos de capacitação, exceto aqueles
destinados a participações em eventos abertos do Programa de Formação Contínua, cuja gestão
orçamentária ficou a cargo das unidades da Susep, de modo que, a partir do planejamento realizado
em 2016, priorizassem a execução das ações de capacitação que melhor atendessem suas
necessidades.
Seguem abaixo quadros informativos relacionados à quantidade de capacitações realizadas e de
servidores capacitados por Programa, bem como sua distribuição.
Tabela 3 – Participações e investimentos por Programa
PROGRAMA
PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO*
Estratégico
12
R$ 29.035,81
Desenvolvimento Gerencial
18
R$ 56.367,83
Internacional
2
R$ 24.451,67
Formação contínua (fechados)
203
R$ 101.383,73
Formação contínua (abertos)
239
R$ 156.678,48
Línguas estrangerias
14
R$ 26.917,21
Pós-graduação
6
87

Licença capacitação
17
TOTAL
511
R$ 394.834,73
*No investimento estão incluídas as despesas com as inscrições e viagens.
TABELA 4 – Quantidade de servidores capacitados por unidade
ÁREA*

Qtde
N° de
Servidores servidores
Capacitados
da área

% de
servidores
capacitados

SUPER
23
54
43%
DIRAD
35
83
42%
DICON
53
69
77%
DIORG
24
64
38%
DISOL
39
54
72%
REGIONAIS
36
66
55%
TOTAL
210
390
54%
*Lotação conforme relatório SCF extraído em 01/2018

5.1.4 Ações para identificar irregularidades relacionadas a pessoal.
Informamos que não dispomos de controles internos com a finalidade de detectar possíveis
acumulações ilegais de cargos, funções e empregos públicos. Temos apenas o formulário de
“Declaração de Não Acumulação de Cargos”, que é preenchido pelo servidor no ato da posse. A partir
de 2013, em função do disposto na Portaria Normativa SRH/MP nº 02/2011, que dispõe sobre os
procedimentos para aplicação do limite remuneratório de que trata o inciso XI, art. 7 da Constituição
Federal de 1988, providenciamos a atualização desta informação e acompanhamos os casos de
acumulação legal.
Só temos conhecimento de alguma acumulação indevida quando há cruzamento de dados entre o
SIAPE e os sistemas de governos estaduais e municipais e somos cientificados por órgãos de controle
externo ou pelo Ministério do Planejamento quanto a tais situações.
Desconhecemos a existência de servidores com acumulação irregular de cargos, funções e empregos
públicos no âmbito da SUSEP e por este motivo não foram adotadas providências para estes casos

5.1.5 Contratação de pessoal de Apoio e de estagiários.
Os contratos para contratação de estagiários não foram mais renovados desde 2016
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5.1.6 Qualificação da Força de Trabalho.

GRAFICO 4: Escolaridade dos servidores da Susep

GRAFICO 5 : Formação dos servidores da Susep
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5.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura
5.2.1. Gestão do patrimônio e da infraestrutura
Quanto aos imóveis próprios, a SUSEP possui 9 (nove) imóveis próprios, sendo 3 (três) no RJ, 1 (um)
no RS, 1 (um) no PR; 1 (um) na BA, 1 (um) no PA, 1 (um) em PE e 1 (um) no DF.
Os endereços dos imóveis, o tempo em que se encontram com o órgão, bem a utilização/destinação
atual de cada um destes imóveis são, respectivamente:
•

Rua Buenos Aires, 256 – Centro – Rio de Janeiro/RJ / 30 de setembro de 1987 / prédio cedido

ao IFRJ (Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) por 10 anos a contar
de 13 de novembro de 2015;
•

Rua Buenos Aires, 264 – Centro – Rio de Janeiro/RJ / 24 de setembro de 1998 / cessão do 3º

e 4º pavimentos ao Ministério da Fazenda e contrato de locação com o Banco do Brasil do 1º
pavimento;
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•

Avenida Franklin Roosevelt – 2º e 3º andares / 20 de março de 1998 / funcionamento do

Arquivo Geral da autarquia;
•

Rua Coronel Genuíno, 421 – 11º andar – Centro Histórico – Porto Alegre/RS / 17 de abril de

2009 / prédio ocupado pela Regional da autarquia;
•

Rua Marechal Deodoro, 344 – conjuntos 81 e 82 do 8º pavimento – Centro – Curitiba/PR / 30

de dezembro de 1996 / imóvel cedido ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI;
•

Rua Miguel Calmon, 382 – Bairro do Comércio – Salvador/BA / 30 de dezembro de 1997 /

imóvel cedido ao Ministério da Fazenda até de fevereiro de 2018;
•

Vila Padre Eutíquio, 141 – conjuntos 601 e 602 do 6º andar – Comércio – Belém/PA / 16 de

julho de 1997 / processo aberto para desfazimento de bens, conforme Lei nº 13.240/2015;
•

Avenida Dantas Barreto, 498 – 6º andar – Santo Antônio – Recife/ PE / 30 de dezembro de

1996 / processo aberto para desfazimento de bens, conforme Lei nº 13.240/2015; e
•

Setor Bancário Sul, Quadra 1 – Bl. K – 13º andar – Brasília/DF / 30 de dezembro de 1996 /

prédio ocupado pela Regional da autarquia.
Quanto aos imóveis alugados ou arrendados, a SUSEP não possui imóvel alugado, enquanto locatária.
O imóvel de SP, para atender o funcional da Regional em SP no endereço da Rua Formosa, 367 –
26º andar – São Paulo/SP, é cedido gratuitamente pela União à SUSEP para desempenho de suas
atividades institucionais.
Cumpre informar que existe a previsão de realização de obra de no sistema de combate a incêndio
no prédio da Rua Buenos Aires 264, no Rio de Janeiro, estimada em R$ 450.000,00
Quadro XV - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
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QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

EXERCÍCIO 2017

BRASIL

UF: BA - Bahia
3849 - Salvador
UF: DF – Distrito Federal
9701 - Brasília
UF: PA - Pará
0427 - Belém
UF: PR - Paraná
7535 - Curitiba
UF: PE - Pernambuco
2531 – Recife
UF: RJ – Rio de Janeiro
6001 – Rio de Janeiro
6001 – Rio de Janeiro
UF: RS – Rio Grande do Sul
8801 – Porto Alegre
UF: SP – São Paulo
7107 – São Paulo
Subtotal Brasil

EXTERIOR
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
Fonte: SPIUnet
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

9
0
0
9

9
0
0
9

5.2.2. Imóveis sob a responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional.

QUADRO XVI - Imóveis sob a responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional
UG

RIP

Regime

Estado de
Conservação

173039
173039
173039
173039
173039
173039
173039
173039
173039
173039
173035

384900395.500-1
970116747.500-4
042700684.500-0
753500283.500-5
253100512.500-9
600101950.500-1
600101952.500-2
880100624.500-8
600102498.500-8
600102499.500-3
710700537.500-4

21
21
21
21
21
21
21
21
3
3
3

3
3
4
3
4
3
3
3
2
4
3

Valor Histórico

194.400,00
230.000,00
44.000,00
180.000,00
42.225,00
2.424.000,00
308.500,00

Valor do Imóvel
Data da
Avaliação

23/11/2001
26/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
23/11/2001
23/05/2007
20/07/2012
20/07/2012
29/10/2012

Valor
reavaliado

Despesa no exercício
Com
Com
reformas
manutenção

193.522,16
276.499,15
28.391,29
278.650,61
207.010,29
4.943.634,27
5.087.461,34
327.846,32
876.641,87
1.056.391,14
1.927.891,21

Total

R$ 2.408,00
0
R$ 50.601,65
R$ 12.890,00.
R$ 5.062,65
R$ 0,00

R$ 70.962,3

Fonte: SPIUnet

5.2.3. Imóveis funcionais da União sob a responsabilidade da UJ
Não aplicável.

5.2.4. Analise Crítica
Os imóveis sob a responsabilidade da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em sua
maioria, dispõem do competente Registro Cartorial e encontram-se de acordo com as determinações
legais pertinentes, respeitando o ordenamento urbano da municipalidade local. Carecem, única e
exclusivamente, de procedimento que vise à adequação de seus reais valores de mercado, o que está
sendo providenciado para o exercício de 2018. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP
vem buscando um melhor aproveitamento de seu patrimônio imobiliário, cedendo áreas ociosas ou
pouco aproveitadas para outros órgãos como, por exemplo, a Gerência Regional de Administração
do Ministério da Fazenda – 2 andares do prédio situado na Rua Buenos Aires, 264, Centro – Rio de
janeiro/RJ; o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através da cessão (junho/2017) do
imóvel localizado em Curitiba - PR; e o Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro – IFRJ, por
meio da cessão do prédio sito à Rua Buenos Aires, 256 – Centro – Rio
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5.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
5.3.1. Plano Diretor de TI (PDTI)
O ano de 2017 foi o primeiro ano do PDTI para o quadriênio 2017-2020. Na elaboração do documento
foram identificadas 71 necessidades, que resultaram em 39 metas desdobradas em 116 ações. O
documento não sofreu alterações ao longo do ano e encontra-se alinhado à estratégia da Autarquia,
especificamente em relação aos objetivos estratégicos “promover a melhoria da governança e da
gestão da estratégia”, “modernizar e aprimorar os processos de trabalho da SUSEP”, “aprimorar o
uso da tecnologia da informação” e “assegurar o suporte de bens e serviços adequado às necessidades
da SUSEP”.
Execução do PDTI
A seguir é apresentado, em forma resumida, o mapa de execução das ações previstas para ocorrer
ou encerrar em 20173.
Figura 4 - Ações Previstas no PDTI

Ações em 2017
Não iniciadas

3% 16%

Executadas
parcialmente

44%
37%

Concluídas
Canceladas

As tabelas abaixo listam as metas estabelecidas no PDTI 2017-2020 com ações previstas para ocorrer
ou encerrar ao longo de 2017, bem como os seus indicadores, valores esperados e prazos de
cumprimento. Foram descritos os resultados obtidos até o fim do exercício.

3 Não foram consideradas as ações que, mesmo mencionadas neste relatório, não tinham início previsto
para 2017: A39, A40, A52, A53, A55, A56, A59, A60, A66, A74, A75, A76, A77, A101, A102, A103 e
A112.
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Ações
Vinculadas
A1

Meta
Implantar sítio de educação financeira
Ação

Detalhamento

Previsão de
conclusão

% de
execução

A1

Concluir desenvolvimento do site de educação
financeira

Abril/2017

100%

(A1) Foram concluídos o desenvolvimento e a implantação do Portal, encontrando-se o mesmo
operacional em https://www.meufuturoseguro.gov.br/.

Meta
Adquirir software necessário à manutenção das atividades e melhorias de
processos da SUSEP
Ação

Detalhamento

A2
A3
A7

Adquirir licenças de Enterprise Architect
Adquirir licenças de Visual Studio
Concluir contratação de licenças de QlikView
Concluir aquisição de ferramenta de gerenciamento
de portfólio de projetos
Implantar ferramenta de gerenciamento de portfólio
de projetos

A8
A9

Ações
Vinculadas
A2, A3, A7,
A8, A9

Previsão de
conclusão
Jun/2017
Jun/2017
Jun/2017

% de
execução
100%
90%
100%

Mar/2017

Cancelada

Jul/2017

100%

(A2) Contratação concluída.
(A3) Contratação em fase externa, aguardando realização do pregão em janeiro/18.
(A7) Contratação concluída.
(A8) e (A9) SUSEP acordou com MF a utilização da ferramenta de portfólio de projetos do seu
escritório, no âmbito do PMIMF. Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGETI) já está
utilizando, foi realizado treinamento para a equipe.
Ações
Vinculadas
A10 e A11

Meta
Atualizar ambiente de processo eletrônico
Ação

Detalhamento

A10
A11

Elaborar projeto de implantação do SEI v3.0
Executar projeto de implantação do SEI v3.0
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Previsão de
conclusão
Agosto/2017
Dezembro/2017

% de
execução
100%
60%

(A10) e (A11) Foram realizados o provisionamento de servidores e a instalação do SEI v3.0 em
ambiente de homologação. Previsão de disponibilizar para homologação da Coordenação de
Documentação (CODOC) em fevereiro/2018.
Ações
Vinculadas
A12, A13

Meta
Desenvolver sistema de recursos humanos
Ação

Detalhamento

A12

Concluir desenvolvimento do módulo de cadastro
Concluir desenvolvimento dos módulos banco de
talentos e capacitação

A13

Previsão de
conclusão
Jun/2017

% de
execução
10%

Dez/2018

0%

(A12) O cronograma do projeto foi refeito, resultando em conclusão prevista para o módulo de
cadastro em fev/2020. Atualmente o módulo de cadastro se encontra em fase de homologação da
iteração 1.
(A13) Em função da alteração de cronograma do módulo de cadastro, não houve andamento da ação
A13 em 2017.
Meta
Dispor de serviço de suporte e manutenção no gerenciador de conteúdo Plone

Ações
Vinculadas
A17

Ação

Detalhamento

Previsão de
conclusão

% de
execução

A17

Concluir contratação do serviço de suporte e
manutenção de portais Plone

Jun/2017

0%

(A17) Ação não executada em 2017. Foram realizados diagnósticos do Portal pelo Serpro e pela
empresa Interagi, tendo a CGETI chegado à conclusão da necessidade de migração do Portal para
uma nova plataforma. Para 2018, a estratégia adotada será de contratar licenciamento,
desenvolvimento, migração, suporte e treinamento para o Portal em novo ambiente. Como medida de
contorno, está sendo realizada a instalação de proxy reverso para melhorar o desempenho.
Ações
Vinculadas
A18 e A19

Meta
Uniformizar plataforma de bases de dados da SUSEP
Ação

Detalhamento

A18
A19

Migrar base de dados do sistema ContratosWeb
Migrar base de dados do sistema Gestão de TI

Previsão de
conclusão
Out/2017
Out/2017

% de
execução
0%
50%

(A18) Ação não iniciada em 2017. Com a necessidade de migração do SQL Server para a versão
2017, ação somente deverá ser iniciada após essa atualização, previsão de término em agosto/18.
(A19) Migração em fase de homologação. Com a necessidade de migração do SQL Server para a
versão 2017, ação somente deverá ser concluída após essa atualização, previsão em agosto/18.
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Ações
Vinculadas
A20 e A21

Meta
Disponibilizar sistema para controle de patrimônio
Ação
A20
A21

Detalhamento
Avaliar soluções existentes para controle de
patrimônio
Adquirir ou realizar manutenção evolutiva em
sistema para controle de patrimônio

Previsão de
conclusão

% de
execução

Out/2017

0%

Fev/2018

0%

(A20) Ação não realizada pela área demandante.
(A21) Ação não iniciada, aguardando avaliação da área demandante.
Meta

Ações
Vinculadas

Disponibilizar ao público informações de seguros Carta Verde, Carta Azul e
RCTR-VI-C

A27

Ação

Detalhamento

Previsão de
conclusão

% de
execução

A27

Disponibilizar no Portal da SUSEP informações de
seguros Carta Verde, Carta Azul e RCTR-VI-C

Out/2017

100%

(A27) Foi realizado o desenvolvimento das funcionalidades solicitadas, aguardando autorização da
Coordenação Geral de Monitoramento de Conduta (CGCOM) para colocar em produção e adicionar
ao Portal da SUSEP.
Meta
Desenvolver nova versão do Registro Eletrônico de Produtos (REP)
Ação

Detalhamento

A28

Concluir desenvolvimento de nova versão do REP

Previsão de
conclusão
Mai/2017

Ações
Vinculadas
A28
% de
execução
60%

(A28) Iterações IT1 e IT2 concluídas. Iteração IT2- Regulamento em homologação. Iteração IT3 em
desenvolvimento. Faltam IT4 e migração de dados. Previsão de conclusão em junho/2018.
Meta
Implantar controle de prescrição e carga de trabalho na área de julgamentos

Ações
Vinculadas
A29

Ação

Detalhamento

Previsão de
conclusão

% de
execução

A29

Desenvolver sistema de controle de prescrição e
carga de trabalho na Coordenação Geral de
Julgamento (CGJUL)

Dez/2017

0%
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(A29) Ação não iniciada. Será um projeto separado do Sistema de Penalidades (SisPen).
Será desenvolvido internamente, como piloto para metodologia ágil. No momento, existe a pendência
de conclusão da configuração do TFS para podermos iniciar o projeto como piloto da metodologia
ágil.
Ações
Vinculadas
A30

Meta
Desenvolver nova versão do Sistema de Penalidades (SisPen)
Ação

Detalhamento

Previsão de
conclusão

% de
execução

A30

Concluir desenvolvimento de nova versão do
SisPen

Mai/2017

40%

(A30) Iteração IT1 em homologação. IT3 (módulo de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
concluído). IT2 em desenvolvimento. Faltam IT4, IT5 e migração de dados. Previsão de conclusão
em junho/2018.
Ações
Vinculadas
A37, A38,
A39 e A40

Meta
Aprimorar o sistema Envio de Arquivos
Ação
A37
A38
A39
A40

Detalhamento
Identificar os tipos de dados recebidos no protocolo
(Processo nº 15414.608380/2016-14)
Implantar melhorias no sistema envio de arquivos
Implantar o recebimento do BDPO no sistema envio
de arquivos
Implantar críticas para o BDPO

Previsão de
conclusão

% de
execução

Mai/2017

90%

Abr/2018

20%

Fev/2018

0%

Abr/2018

0%

(A37) Ação de levantamento em andamento pela CODOC.
(A38) Melhorias identificadas pela CODOC no processo de levantamento de dados recebidos pelas
áreas finalísticas, demandas de manutenção evolutiva abertas na Central de Serviços pela CGMOP e
melhorias identificadas pela COINF e pela CODAD estão incluídas no escopo. Melhorias já estão
sendo tratadas.
(A39 e A40) Ações a serem iniciadas em 2018.
Ações
Vinculadas
A48 e A49

Meta
Aprimorar controle de recargas do FIP
Ação
A48
A49

Detalhamento
Levantar requisitos para melhoria no controle de
recargas do FIP
Implementar melhorias no controle de recargas do
FIP
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Previsão de
conclusão

% de
execução

Ago/2017

100%

Dez/2017

30%

(A48) Foi feito estudo pela CODAD, criada subcomissão do CDS para tratar do assunto, melhorias
foram propostas e aprovadas no Comitê, demanda de execução está aberta para fábrica de software.
(A49) Demanda está aberta para fábrica de software, aguardando disponibilidade. Previsão de
conclusão em março/2018.
Ações
Vinculadas
A50, A51,
A52 e A53

Meta
Implantar recebimento de dados de apólices do mercado
Previsão de
conclusão
Jun/2017

Ação

Detalhamento

A50
A51

Definir modelo de dados para o projeto
Desenvolver projeto de recebimento de dados de
Dez/2018
apólices
Revisar os quadros do FIP em face dos dados brutos
Jun/2019
recebidos
Realizar atualização tecnológica e redução dos
Dez/2020
quadros do conjunto FIP/SAPIEMS

A52
A53

% de
execução
50%
10%
0%
0%

(A50) Criada subcomissão no âmbito do CDS para revisão e definição do modelo de dados.
(A51) PF/SUSEP manifestou-se sobre o amparo normativo necessário. No planejamento de
CGMOP e DISOL decidir sobre a estratégia de execução do projeto.
(A52 e A53) Ações para iniciarem em 2019.
Ações
Vinculadas
A54, A55 e
A56

Meta
Disponibilizar serviço de videoconferência
Ação

Detalhamento

A54
A55
A56

Definir área demandante da contratação
Elaborar projeto para serviço de videoconferência
Executar contratação e implantar serviço

Previsão de
conclusão
Dez/2017
Abr/2018
Ago/2018

% de
execução
100%
90%
0%

(A54) ERSDF está atuando como demandante da contratação.
(A55) Termo de Referência em fase final de elaboração. Atualmente elaborando pesquisa de preços.
Previsão de conclusão em janeiro/2018.
(A56) Será realizado certame licitatório, ainda pendente do fim do planejamento.
Meta
Manter atualizado o parque computacional, bem como seu controle patrimonial

Ações
Vinculadas
A57, A58,
A59 e A60

Ação

Detalhamento

Previsão de
conclusão

% de
execução

A57

Substituir desktops antigos por outros recémadquiridos

Out/2017

100%
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A58

Realizar desmembramento de patrimônio dos
monitores remanescentes no parque computacional

A59

Planejar contratação de desktops

A60

Planejar contratação de notebooks

Fev/2018
Jun/2019
Out/2020
Jun/2019

0%
0%
0%

(A57) Todos os desktops adquiridos foram distribuídos e não há equipamentos fora de garantia
entre as estações de trabalho.
(A58, A59 e A60) Ações para 2018 e 2019.
Ações
Meta
Vinculadas
A61, A62,
Atualizar o serviço de diretório da SUSEP
A63 e A64
Ação

Detalhamento

A61
A62
A63
A64

Migrar as estações de trabalho para o novo domínio
Migrar as caixas de correio para o novo domínio
Migrar os demais serviços para o novo domínio
Excluir o domínio antigo

Previsão de
conclusão
Fev/2017
Fev/2017
Mar/2017
Mar/2017

% de
execução
100%
100%
100%
100%

(A61, A62, A63 e A64) Todas as ações foram concluídas.
Meta
Aumentar capacidade de equipamento de armazenamento de dados
Ação
A65
A66

Detalhamento
Adquirir discos para equipamento de
armazenamento de dados
Instalar equipamentos adquiridos (armazenamento
de dados)

Ações
Vinculadas
A65 e A66

Previsão de
conclusão

% de
execução

Dez/2017

80%

Fev/2018

0%

(A65) Foi necessário alterar estratégia e incluir suporte e manutenções preventivos. Termo de
referência necessitou ser alterado para incluir capacidade para dados do DPVAT. Em fase final de
execução.
(A66) Depende da ação A65.
Ações
Vinculadas
A69 até A88

Meta
Manter os serviços críticos
Ação

Detalhamento

A69

Adquirir consumíveis de impressoras
100

Previsão de
conclusão
Ago/2017
Ago/2018
Ago/2019
Ago/2020

% de
execução
100%

A70

A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82

A83

A84
A85

Prorrogar serviço de suporte ao software Landesk
Avaliar a necessidade de contratação de modems
4G adicionais
Instruir contratação de telefonia móvel e modems
Avaliar modelo de ressarcimento para serviço de
telefonia móvel pessoal e internet móvel
Provisionar servidor para o serviço de OCR
Instalar o serviço OCR
Testar o serviço OCR
Contratar serviço de OCR, se necessário
Planejar migração do serviço RTM para servidor de
rede
Executar migração do serviço RTM para servidor
de rede
Avaliar modelos de contratação de fábrica de
software
Analisar/realizar prorrogação ou nova contratação
de fábrica de software
Analisar/realizar prorrogação do contrato de
hospedagem de dados, links de comunicação e
correio eletrônico
Avaliar/realizar prorrogação do contrato de fábrica
de métricas
Avaliar/realizar prorrogação do contrato de suporte
aos switches de rede
Realizar nova contratação do serviço de impressão

A86

Avaliar/realizar prorrogação do contrato de emissão
de certificados digitais

A87

Avaliar/realizar prorrogação do contrato da RTM

A88

Contratar serviço de suporte ao software da Central
de Serviços

Abr/2017
Abr/2018
Abr/2019
Abr/2020

100%

Out/2017

100%

Jan/2018

50%

Nov/2017

50%

Abr/2018
Abr/2018
Jun/2018
Out/2018

0%
0%
0%
0%

Out/2017

100%

Dez/2017

-

Jun/2017

100%

Mar/2018

90%

Out/2018

50%

Out/2017
Out/2018
Out/2019
Out/2020
Nov/2017
Nov/2019
Mar/2018
Out/2017
Out/2018
Out/2019
Out/2020
Fev/2017
Fev/2018
Fev/2019
Fev/2020
Abr/2017

100%

50%
90%
100%

100%

90%

(A69) Consumíveis adquiridos.
(A70) Prorrogação concluída.
(A71) Necessidade avaliada, conclusão pela redução do número de modems e linhas de celular.
(A72) Processo de prorrogação do contrato em andamento.
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(A73) Modelo avaliado, encontrados paralelos no legislativo e no judiciário. Ainda não proposto à
PF/SUSEP.
(A74, A75, A76 e A77) Ações para 2018.
(A78 e A79) Realizadas reuniões técnicas com a COMAT (setor responsável). O RTM funciona como
uma aplicação desktop e não como um serviço do Windows não sendo passível, portanto, de migração
para um servidor.
(A80 e A81) Realizada análise, treinamentos e reuniões com outros órgãos. Desenvolvida
Metodologia de Desenvolvimento Ágil de Software (MDAS) da SUSEP. Concluído o planejamento
de nova contratação, atualmente em fase de publicação do Edital.
(A82) Realizada negociação com a empresa, prorrogação em fase de pesquisa de preços.
(A83) Prorrogação realizada em 2017, não será mais prorrogado pois deixou de ser necessário.
(A84) Contratada não teve interesse na prorrogação. Será necessário realizar nova contratação.
Planejamento em andamento. Conclusão estimada em junho/18.
(A85) Planejamento da contratação concluído, aguardando publicação de Edital de licitação.
(A86) Prorrogação realizada em 2017.
(A87) Prorrogação realizada em 2017.
(A88) Planejamento da contratação concluído, aguardando publicação de Edital de licitação.
Ações
Vinculadas
A89 e A90

Meta
Terceirizar serviço de suporte ao usuário
Ação
A89
A90

Detalhamento
Contratar serviço de suporte ao usuário (service
desk)
Implantar service desk

Previsão de
conclusão

% de
execução

Abr/2017

90%

Ago/2017

0%

(A89) Planejamento da contratação concluído, aguardando publicação de Edital de licitação.
(A90) Depende da ação A90.
Meta
Atualizar normas para controle de acesso a recursos computacionais

Ações
Vinculadas
A98

Ação

Detalhamento

Previsão de
conclusão

% de
execução

A98

Enviar norma para Comissão Permanente de
Normas (CPN), PFSUSEP e Conselho Diretor

Fev/2017

100%

(A98) Norma aprovada e em vigor (Instrução SUSEP nº 83/2017).

102

Ações
Vinculadas
A99, A100,
A101 e A102

Meta
Aprimorar a utilização de senhas de usuário
Ação
A99
A100
A101
A102

Detalhamento
Implantar criptografias de senhas do portal da
SUSEP
Implementar novo mecanismo de autenticação das
aplicações em banco
Planejar solução para gerenciamento de senhas,
permissionamento e identidades no serviço de
diretório
Implantar solução para gerenciamento de senhas,
permissionamento e identidades no serviço de
diretório

Previsão de
conclusão

% de
execução

Out/2017

70%

Abr/2018

0%

Ago/2018

0%

Fev/2019

0%

(A99) Ação iniciada. Esperando a estabilização do sistema de corretores para implantar a nova versão
de autenticação em todos os sistemas que utilizam a autenticação antiga (inclusive o de corretores).
Previsão de conclusão em abril/2018.
(A100, A101 e A102) Ações para 2018.
Ações
Vinculadas
A103, A104 e
A112

Meta
Ampliar o quadro de servidores e estrutura da área de TI
Ação
A103
A104
A112

Detalhamento
Pleitear realização de concurso para admissão de
servidores
Pleitear redimensionamento de cargos
comissionados na SUSEP
Realizar concurso de admissão

Previsão de
conclusão

% de
execução

Dez/2019

0%

Dez/2017

0%

Dez/2020

0%

(A103, A104 e A112) Enviado ofício ao MPDG solicitando a cessão de servidores da carreira de
Analista de Tecnologia da Informação (ATI). O pleito foi negado. Não há abertura para pleito de
concurso ou aumento do número de funções comissionadas.
Meta
Ampliar participação em institutos relacionados a padrões de Governança de TI
Ação

Detalhamento

A105
A106
A113

Renovar a filiação ao IFPUG
Realizar a filiação de servidores à ISACA
Realizar filiação de servidores ao PMI
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Previsão de
conclusão
Jun/2017
Out/2017
?

Ações
Vinculadas
A105, A106 e
A113
% de
execução
100%
Cancelada
0%

(A105) Filiação renovada.
(A106) Filiação considerada desnecessária tendo em vista que não há servidores em vias de realizar
prova de certificação.
(A113) Ação para 2018, depende de realização do curso pelo PMIMF para prova de certificação.
Aguardando o calendário.

Ações
Vinculadas
A107, A108 e
A109

Meta
Aprimorar processos críticos da área de TI
Ação
A107
A108
A109
A110
A111

Detalhamento
Mapear processo INF 1.5 (Demanda de manutenção
de sistemas para a fábrica de software)
Mapear processo SIS1.1 (administração de contas
de sistemas do governo federal)
Mapear processo GT6.1 (Desfazimento de bens de
informática)
Mapear processo MEC2 (encaminhar à área
competente, os indícios de irregularidades
identificados relativamente à entrega de dados
solicitados pela SUSEP)
Implantar a MGP de projetos de TI

Previsão de
conclusão

% de
execução

Ago/2017

100%

Ago/2017

100%

Ago/2017

20%

Ago/2017

0%

Jun/2017

100%

(A107) Processo revisado em conjunto com a elaboração de termo de referência para contratação de
nova fábrica de software, resultou na Metodologia de Desenvolvimento Ágil de Software da Susep
(MDAS).
(A108) Processo mapeado.
(A109) Ação em execução.
(A110) Não foi possível iniciar a ação em 2017, será executada em 2018.
(A111) Foi realizada parceria com o Ministério da Fazenda através do PMIMF, a metodologia de
gerenciamento de projetos de TI foi elaborada e implantada. O escritório de projetos de TI encontrase em funcionamento.
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QUADRO XVII-OUTROS OBJETIVOS CONCLUÍDOS EM 20174
Objetivo
O4
O5
O9
O10
O11
O13
O15
O16
O17
O18
O23

Detalhamento
Revisar indicador conforme Recomendação 01 do Relatório AUDIT nº
01/2017
Elaborar indicador(es) conforme Recomendação 02 do Relatório AUDIT nº
01/2017
Migrar repositório SVN e aplicações hospedadas em Linux (Gestão de TI,
Contratos Web e Conhecendo o Servidor) para a Level 3
Institucionalizar o banco de dados gerenciais
Desenvolver módulo de Recadastramento de Corretores - Pessoa física
Participar do GT para elaboração do plano de dados abertos
Concluir Módulo de emissão de Carteiras do sistema de corretores
Migrar sistema PVGBL para Delphi 7
Analisar e adaptar Fluxos, MGDS, Sysaid, artefatos e planilhas às alterações
promovidas no Aditivo 2017 do contrato da Ibrowse
Adaptar Gestão de TI às alterações promovidas no Aditivo 2017 do contrato da
Ibrowse
Levantar impactos nas bases de dados para migração de versão do SQL Server
para 2016

4

Objetivos oriundos de outras fontes que não o PDTI, como Recomendações de Auditoria Interna,
ações emergenciais ou oportunidades, todas mencionadas no Plano de Ação CGETI 2017 divulgado na
Intranet.
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5.3.2. Sistemas Informatizados
A SUSEP manteve ativos, em 2017, 55 sistemas informatizados dentre os quais estão sistemas de
negócio e sistemas administrativos. Todos possuem como área responsável pelos aspectos técnicos a
CGETI/COINF. A tabela abaixo ilustra os sistemas mais críticos:
QUADRO XVIII -SISTEMAS INFORMATIZADOS MAIS CRITICOS
Nome

Categoria

Atendimento ao
Público

Negócio

CBEM

Administrativo

Dívida Ativa

Negócio

DOCS Mercado

Negócio

Sistemas de
Envio/Crítica de
Dados

Negócio

FIP/SAPIEMS

Negócio

FIP Estatístico

Negócio

Contratos Web

Administrativo

Registro Eletrônico
de Produtos (REP)

Negócio

SEI

Administrativo

SIAS

Negócio

SISPEN

Negócio

Descrição e principais funcionalidades
Permite registro, consulta e geração de relatórios
sobre a atividade de atendimento ao público
desempenhada pela SUSEP em relação ao seu
mercado supervisionado. Permite, por exemplo, a
visão de estatísticas de atendimento.
Serve ao controle de patrimônio. Permite o
cadastro e atualização de bens móveis.
Inscrição e controle de valores em Dívida Ativa.
Possui integração com outros sistemas ligados aos
processos de arrecadação (SISPEN e SIAS).
Usado principalmente pela Procuradoria Federal
junto à SUSEP.
Permite o envio eletrônico de documentos ao
mercado supervisionado, controlando seu
recebimento. Serve a todas as áreas de SUSEP.
Conjunto de sistemas de recebimento de arquivos,
os quais contém dados exigidos do mercado
supervisionado através da Circular SUSEP nº
522/15 e outros envios.
Formulário de Informações Periódicas, permite o
envio mensal de 170 quadros de informações
(cadastrais, gerenciais, financeiros, atuariais e
contábeis) de 311 supervisionadas para a SUSEP.
Semelhante ao FIP/SAPIEMS, trata de dados
estatísticos.
Gerenciamento de ciclo de vida dos contratos,
permitindo inserção e consulta de informações
individuais ou consolidadas.
Possibilita o envio e a análise, em meio
eletrônico, de Condições
Contratuais/Regulamentos de produtos, Notas
Técnicas Atuariais e outros documentos.
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) –
Processo Eletrônico
Sistema de controle da arrecadação, desde a
emissão de GRU até o controle dos pagamentos
efetuados. Possui integração com os sistemas
SISPEN e Dívida Ativa.
Sistema de Penalidades. Permite controlar o ciclo
de vida dos Processos Administrativos
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Área gestora

CGCOF/COATE

CGEAF/COSEP

PFSUSEP

SEGER

CGCOM e
SEGER/COGET

CGMOP

CGMOP
CGEAF

CGCOM

CGEAF/CODOC

CGEAF/CORAF

CGJUL

Sancionadores. Possui integração com os sistemas
SIAS e Dívida Ativa.
SISRH

Administrativo

Sistema de
Corretores

Negócio

Sistema de Gestão de Recursos Humanos.
Contém os módulos de cadastro e de avaliação de
servidores.
Permite o cadastramento, o envio de
documentação e a análise de registros de
Corretores.

CGEAF

CGRAL

Sistemas informatizados – Manutenções evolutivas e corretivas
No ano de 2017, diversos sistemas receberam manutenções corretivas e evolutivas, sendo as
principais ações de desenvolvimento e manutenção de software as seguintes:
QUADRO XIX- Sistemas Informatizados -Manutenções
Demanda

5

[33318] Desenvolvimento do
módulo de Recadastramento de
Corretores Pessoas Físicas
conforme documento de
requisitos definido pela
demanda OS33318
[34458] Implementação de
crítica para evitar que seja
enviado um código CMPID que
não seja referente ao quadro
enviado
[34595] Reformulação do
Questionário de Riscos
[34664] Criação de um
programa independente para
validação de CPFs
[30125-1]6 Iteração 1 do
Projeto
[31775]4 Iteração 2 do Projeto
[32352] 4 Iteração 1 do Projeto
[33610] 4 Iteração 2 do Projeto
[34867] Exclusão/alteração das
regras do quadro 28
[36056] Análise de verificação
de erros de regras do Fip, 8312
a 8374

Sistema

Finalizada
em

Pontos
de
Função

Percentual
Pago

Valor
pago
(R$)

Corretores

Mar/2017

96

40%

17.312,74

FIP/SAPIEMS

Fev/2017

31,5

100%

16.718,31

FIP/SAPIEMS

Fev/2017

24,6

100%

13.056,20

Corretores

1,8

SISRH

Ago/2016

92

40%

19.191,94

REP
SISPEN
SISPEN

Out/2016
Abr/2017
Abr/2017

85
166
174

38.455,58
34.628,93
36.297,79

FIP/SAPIEMS

Mar/2017

22,85

40%
40%
40%
100%

FIP/SAPIEMS

Abr/2017

12,8

100%

6.793,47

5

12.127,41

A tabela registra somente as manutenções contadas (todas as entregues à fábrica de software e parte das desenvolvidas
internamente) e homologadas até Dez/2016.

6

Somente requisitos, análise e projeto da solução.
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[34499] Iteração 3 do Projeto
[34981] 4 Projeto Questionário
de Riscos – Levantamento de
Requisitos
[35362] Análise de problema e
verificação de erro no sistema
REP
[35847] Extração de Dados do
Inventário de Processos
[36055] Análise de problema e
verificação de erro em regras
dos quadros estatísticos do FIP
(quadros 404 a 409)
[36385] 4 Alteração do quadro
92
[36456] 4 Alteração no cálculo
da Taxa de Fiscalização
[35214-1] Desenvolvimento do
módulo de Recadastramento de
Corretores Pessoas Físicas
[35214-1] Desenvolvimento do
módulo de Recadastramento de
Corretores Pessoas Físicas
[36385-1] Alteração do quadro
92
[36959] Iteração 1 do projeto
Questionário de Riscos
[37297] Alteração e inclusão de
novas regras
[36456-1] Alteração no Cálculo
da Taxa de Fiscalização
[37638] Alterações na Iteração
1 do projeto Questionário de
Riscos
[37904] Indeferimento de
pedidos de recadastramento
[37912] Alteração na função
Compara Valores
[37988] Função para aumento
do capital social da Corretora
PJ
[36540] Iteração 1
[37042] Correção da função de
carga do arquivo da Funenseg
[37904] Correção do agente que
alerta e indefere pedidos "em
exigência" e "não finalizados"
[38086] Iteração 3 do projeto
Questionário de Riscos
[38392] Criação de regras no
quadro 28

REP

Mar/2017

14,4

FIP/SAPIEMS

Mai/2017

232,75

REP

Abr/2017

1,6

Processos

Mai/2017

42

100%
40%

7.509,89
49.411,89

100%
764,27
100%

21.018,26

100%
FIP/SAPIEMS

Mai/2017

2,8

FIP/SAPIEMS

Jun/2017

23,25

FIP/SAPIEMS

Jun/2017

13,5

Corretores

Jun/2017

63

Corretores

Jun/2017

68,0625

FIP/SAPIEMS

Jun/2017

24,75

FIP/SAPIEMS

Jul/2017

65,5

FIP/SAPIEMS

Jul/2017

4

FIP/SAPIEMS

Ago/2017

20,25

FIP/SAPIEMS

Ago/2017

38,375

Corretores

Set/2017

3

FIP/SAPIEMS

Ago/2017

5,25

1.486,07
40%
40%

4.935,88
2.866,00

100%
28.788,93
100%
24.881,86
60%
60%
100%
60%

7.881,49
20.858,08
2.043,35
6.448,49

100%
19.857,97
100%
100%

1.592,22
2.786,39

100%
Corretores

Ago/2017

9

SISRREC

Out/2017

63

Corretores

Set/2017

3,75

3.821,33
100%
100%

29.240,32
1990,28

100%
Corretores

Ago/2017

3

FIP/SAPIEMS

Out/2017

96,5

FIP/SAPIEMS

Out/2017

3,375
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1592,22
60%
100%

30.729,85
1.791,25

[38393] Alteração em regras no
FIP
[39715] Projeto Carta Verde
[38542] Modificação no agente
que envia e-mail de alerta e
indefere pedidos em exigência
ou não finalizados além do
prazo
[38688] Iteração 4 do projeto
Questionário de Riscos

FIP/SAPIEMS

Out/2017

2,25

Carta Verde

Nov/2017

27,0

Corretores

Nov/2017

8,25

FIP/SAPIEMS

Dez/2017

65,75

100%
100%
100%

1.194,17
11.463,98

4.378,61

60%

20.937,69

Total de despesas por sistema/projeto
Carta Verde
R$ 11.463,98
Corretores
R$ 84.358,19
FIP/SAPIEMS
R$ 221.923,96
Processos
R$ 21.018,26
REP
R$ 46.729,74
SISPEN
R$ 70.926,72
SISRH
R$ 19.191,94
SISRREC
R$ 29.240,32

5.3.3. Sistemas Informatizados- Projetos
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
Após cerca de 18 meses da implantação bem-sucedida do sistema SEI na SUSEP, foi iniciado o
projeto de atualização do sistema para sua última versão (3.0), que agrega novas funcionalidades ao
processo eletrônico. Nessa esteira, a CGETI atuou na preparação dos ambientes de homologação e
produção, entregando à área gestora de documentação o ambiente em homologação para validação e
testes. No decorrer de 2018 deverá ser realizada a implantação em ambiente de produção.
Carta Verde
Desenvolvimento de uma solução de software para permitir às empresas que atuam no mercado de
seguros obrigatórios no exterior (Carta Verde, Carta Azul e RCTR-VI) a comunicação e consulta dos
principais dados sobre sua atuação, sobretudo os convênios que estabelecem com seguradoras
estrangeiras para ofertar produtos e serviços no ramo. O problema a ser endereçado foi a ocorrência
de fraudes na oferta desses seguros, principalmente através do oferecimento de serviços e apólices
falsas, nas áreas de fronteira.
O sistema foi desenvolvido em 2017 para armazenar, portanto, informações de convênios de
seguradoras brasileiras com parceiras no exterior (ex.: Mercosul), conforme conjunto de dados
definidos pela área de negócio (CGCOM), permitindo a consulta pelos públicos externo e interno,
inclusive autoridades de fronteira.
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O projeto foi remunerado através do contrato de fábrica de software, medido em pontos de função,
totalizando R$ 11.463,98.
Questionário de Riscos
Adaptação do conjunto FIP/SAPIEMS para permitir o monitoramento à distância da implantação de
práticas avançadas de gestão de riscos pelas empresas supervisionadas. Tais práticas, determinadas
pela SUSEP, têm relação com a implantação do pilar 2 da supervisão baseada em riscos.
Nesse sentido, o projeto, assim classificado pela abrangência das alterações pretendidas, consiste na
implantação de perguntas, com respectivos requisitos de preenchimento e processamento das
respostas.
Até o fim de 2017 foi concluído o desenvolvimento das iterações IT1, IT2, IT3 e IT4, restando
pendentes as iterações IT5 a IT7.
O projeto é remunerado através do contrato de fábrica de software, medido em pontos de função, com
despesas de R$ 141.795,48 em 2017.
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SISRH –Sistema de Recursos Humanos da SUSEP
Continuação do projeto de desenvolvimento do novo sistema de recursos humanos da SUSEP. O
sistema irá informatizar os procedimentos relativos às atividades de pessoal, unificando ao máximo
com os procedimentos realizados no SIGEPE e com as demandas do Governo, como Relatório de
Gestão, Relatório de Execução, entre outros.
O projeto ao longo de 2017 foi revisto e replanejado, após a observação de que os prazos inicialmente
previstos eram demasiadamente curtos para a implementação de todos os requisitos identificados.
Nesse sentido, a estimativa para conclusão do principal módulo, o de cadastro, ficou para fevereiro
de 2020.
O projeto é remunerado através do contrato de fábrica de software, medido em pontos de função, com
despesas de R$ 19.191,94 em 2017.
REP - Registro Eletrônico de Produtos (nova versão)
Continuação do projeto de desenvolvimento de nova versão do Sistema de Registro Eletrônico de
Produtos (REP), tornando-o integrado ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e buscando as
seguintes melhorias:
-

Criação de um sistema mais configurável por parte do usuário;

-

Diminuição do número de manutenções por alterações no fluxo de trabalho ou em

regras de aprovação de produtos;
-

Desenvolvimento de novas funcionalidades, não previstas na versão existente, como

por exemplo, a possibilidade de transferência de carteiras de produtos entre empresas, dentre outras;
-

Aumento da estabilidade do sistema, minimizando o número de falhas de

funcionamento.
Até o fim de 2017 foi concluído o desenvolvimento das iterações IT1, IT2 e IT2-R, restando
pendentes as iterações IT-3 (em desenvolvimento), IT4 e migração de dados. O projeto é remunerado
através do contrato de fábrica de software, medido em pontos de função, com despesas de R$
46.729,74 em 2017.
SISPEN – Sistema de Penalidades
Continuação do projeto de desenvolvimento de nova versão do Sistema de Penalidades (SISPEN),
ampliando ainda mais sua integração ao Sistema de Arrecadação da SUSEP (SIAS) e buscando as
seguintes melhorias:
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-

Criação de um sistema que trate a infração como um workflow (fluxo de trabalho), registrando todos
os dados relevantes em cada fase por qual passe a infração, passando esta a ser a principal entidade
do sistema e não mais o processo como acontece hoje;

-

Atendimento às demandas de melhorias feitas pela CGJUL;

-

Aumento da integração do SISPEN com os demais sistemas da SUSEP;

-

Aumento da estabilidade do sistema, atualizando a modelagem dos dados, tornando-a mais flexível e
minimizando a os casos atuais e a possibilidade futura de inconsistências de dados;

-

Criação e aperfeiçoamento de relatórios gerenciais, bem como de novos relatórios específicos para
atender às demandas dos órgãos de controle.
Até o fim de 2017 foi concluído o desenvolvimento das iterações IT1 e IT3, esta última que
corresponde ao sistema de Termos de Ajustamento de Conduta, restando pendentes as iterações IT2
(em desenvolvimento), IT4, IT5 e migração de dados.
O projeto é remunerado através do contrato de fábrica de software, medido em pontos de função, com
despesas de R$ 70.926,72 em 2017.
SISRREC - Sistema de Revalidação de Acessos a Recursos Computacionais
Sistema que visa a permitir que os colaboradores da SUSEP possam assinar de maneira eletrônica
Termos de Responsabilidade relativos ao uso dos recursos computacionais da autarquia, bem como
permitirá a gestão e revalidação, de maneira eletrônica, dos acessos concedidos pelos gestores das
unidades aos seus subordinados em relação aos bancos de dados, arquivos e sistemas da SUSEP.
O projeto atende também a recomendações da Auditoria Interna em relação ao controle desses acessos
e inexistência de Termos de Responsabilidade.
Até o fim de 2017 foi concluído o desenvolvimento das iterações IT1 e IT3, restando pendentes as
iterações IT2 e IT4.
O projeto é remunerado através do contrato de fábrica de software, medido em pontos de função, com
despesas de R$ 29.240,32 em 2017.
Portal de Educação Financeira
Projeto para desenvolvimento de um portal de educação financeira da SUSEP, voltado para o
consumidor de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, que conterá informações
específicas para o cidadão acerca dos produtos, dotando o mesmo de elementos necessários a realizar
melhores escolhas, de forma autônoma e consciente.

112

O projeto foi contratado como um pacote, contendo como produto o Portal, através do Pregão
Eletrônico SUSEP nº 20/2016 pelo valor de R$ 86.000,00. Em abril de 2017 foi concluída a
implantação do novo Portal, disponível www.meufuturoseguro.gov.br.
Recebimento de dados de apólices
Trata-se de projeto que pretende prover a SUSEP de maiores informações para a supervisão e
regulação do mercado, através do recebimento e tratamento de dados de apólices, em seu nível mais
granular, de acordo com modelo de dados estabelecido pela Autarquia.
Até o fim de 2017 o projeto passou à gestão da área de monitoramento prudencial (CGMOP) e foram
analisados os aspectos jurídicos da implantação do recebimento de apólices, tendo sido também
iniciada a revisão do modelo de dados segundo o qual as supervisionadas deverão registrar suas
operações.

5.3.4. Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC)
O CTIC foi constituído pela Portaria SUSEP nº 4.634/2012 e é atualmente composto pelo Diretor da
Diretoria de Administração (Presidente), pelo Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de
Tecnologia de Informação – CGETI, por representantes da Coordenação-Geral de Administração e
Finanças – CGEAF, da Diretoria Organização do Sistema de Seguros Privados – DIORG, da Diretoria
de Supervisão de Conduta – DICON e da Diretoria de Supervisão de Solvência – DISOL.
Suas reuniões não têm periodicidade definida em Regimento, porém ocorrem segundo calendário
definido previamente, sendo comum que as reuniões ocorram mensalmente. Em 2017 foram
realizadas 11 reuniões e desde a sua criação o Comitê reuniu-se 65 vezes.
As principais decisões do ano de 2017 foram:
•

Revisão do PDTI 2017-2020 (65ª reunião, em 12/12/2017);

•

Validação do Plano de Contratações de TIC (59ª reunião, em 26/06/2017);

•

Monitoramento de riscos identificados no PDTI (59ª reunião, em 26/06/2017 e 62ª reunião,
em 12/09/2017);

•

Priorização de demandas de manutenção evolutiva (58ª reunião, em 09/05/2017 e 63ª
reunião, em 10/10/2017);

•

Alteração da estrutura do CTIC (57ª até a 65ª reunião, de 11/04/2017 a 12/12/2017);

•

Definição do critério de priorização de necessidades para o PDTI 2017-2020 (55ª reunião,
em 14/02/2017).
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Força de trabalho e capacitação do Pessoal de TI
A unidade de TI é composta por 26 servidores, sendo 1 Coordenador-Geral, 4 Coordenadores e 21
analistas. São todos servidores da carreira da SUSEP, não havendo servidores cedidos, empregados
terceirizados ou estagiários na CGETI.
Em relação à capacitação, a SUSEP possui Plano Anual de Capacitação, que foi composto pelos
seguintes programas: Estratégico, Desenvolvimento Gerencial, Internacional, Formação Contínua,
Línguas Estrangeiras e Pós-Graduação, além dos critérios para concessão de licença para capacitação.
Pela unidade de TI foram identificados os seguintes temas e tópicos de interesse no Programa de
Formação Contínua:
QUADRO XX -TEMAS INTERESSE
TEMAS
TÓPICOS DE INTERESSE
Data warehouse
Desenvolvimento de soluções de software
Métodos ágeis em gestão de projetos e software
Métricas de software
Big data / Análise de dados
Capacitação avançada no software da Central
Sistemas informatizados
de Serviços (SysAid)
Processo Eletrônico Nacional
Estrutura normativa
Inovações tecnológicas no mercado de seguros
Contratação na Administração Pública
Nova Lei de Licitações
Gerenciamento de suporte ao usuário
Gerenciamento de infraestrutura de TI
Gestão e Governança de TI
Governo Digital
Plano de Continuidade de Negócios
Governança da TI Institucional
Em razão de restrições orçamentárias e da indisponibilidade de recursos humanos para frequentar os
treinamentos, foram atendidos os seguintes temas:

TEMAS
Desenvolvimento de soluções de software
Sistemas informatizados
Estrutura normativa
Gestão e Governança de TI

TÓPICOS DE INTERESSE
Data warehouse
Métodos ágeis em gestão de projetos e software
Big data / Análise de dados
Inovações tecnológicas no mercado de seguros
Gerenciamento de infraestrutura de TI
Governo Digital

114

5.3.5 Processos de Gerenciamento de serviços
A CGETI possui atualmente implementados os seguintes processos de gerenciamento de serviços:
Gestão e desenvolvimento de software: Processo que está relacionado ao tratamento de demandas
de desenvolvimento de sistemas para a área de TI da SUSEP. Segundo o modelo documentado e
utilizado pela Autarquia, as demandas são recebidas, tratadas e concluídas, sejam elas projetos,
manutenções evolutivas ou corretivas em sistemas existentes ou verificações de erro. O processo
também está preparado para tratar ações com a participação de empresas contratadas ou não.
As demandas são recebidas e têm seu ciclo de vida (inclusive interação com a fábrica de software)
controlado através do sistema da Central de Serviços de TI (SysAid), os bugs são registrados na
ferramenta RedMine, o controle de versão é feito utilizando o Apache Subversion (SVN). Estão
disponíveis ambientes de produção, homologação e desenvolvimento, bem como ferramentas de
apoio como o Microsoft Visual Studio (com licença MSDN) e o Enterprise Architect (para
modelagem de dados).
Em 2017 houve a elaboração da denominada “Metodologia de Desenvolvimento Ágil da SUSEP”,
visando à implantação de métodos ágeis no desenvolvimento de software e à contratação de fábrica
de software segundo esses princípios. Foi instruída contratação nesse sentido, devendo ocorrer pregão
eletrônico no primeiro trimestre de 2018. Com a nova metodologia, o processo de software deverá
ser apoiado pela ferramenta Team Foundation Server e outras como SonarQube.
Gestão de mudanças: Em 2015 o processo de gestão de mudanças empregado na CGETI foi objeto
de análise da área de auditoria interna da SUSEP. Nesse trabalho, foram identificadas oportunidades
de aperfeiçoamento do processo que redundaram em 14 recomendações que envolveram desde a
abrangência do processo até adaptações necessárias no software da Central de Serviços, passando
pelo melhor detalhamento dos fluxos de processo. Esse trabalho resultou na revisão dos fluxos de
mudanças emergencial, pré-aprovada e normal, na elaboração de um documento de detalhamento dos
fluxos e na revisão da Instrução CGETI nº 06/2015, atingindo alto nível de controle sobre alterações
em Itens de Configuração, analisando e estimando seus impactos.
Gestão de incidentes e requisições de serviços: este processo é apoiado pela Central de Serviços de
TI, que atualmente utiliza o software SysAid. A distribuição dos atendimentos, controle dos níveis
mínimos de serviço e acompanhamento de indicadores são feitos através do sistema.

115

Alguns dos procedimentos relacionados ao processo, em alto nível, estão disciplinados na Instrução
CGETI nº 01/2013. Em 2017 foram registrados 527 incidentes (decréscimo de 13,6% em relação a
2016) e 3674 requisições de serviço (decréscimo de 20,4% em relação a 2016).
Ao longo de 2017 foi realizado o planejamento de contratação para terceirização do serviço de
atendimento ao usuário (service desk) em primeiro e segundo níveis, no sentido de otimizar a
aplicação de recursos humanos próprios nessa tarefa. A publicação de Edital de licitação para tal
contratação está prevista para março de 2018.
Planejamento de contratações e gestão de contratos de TI: o processo é descrito e apoiado pelos
normativos internos Instrução SUSEP nº 63/2012 e Instrução CGETI nº 09/2017, alinhados com as
boas práticas estabelecidas no âmbito do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da
Informação (SISP). A citada Instrução CGETI foi elaborada no ano de 2017 para atualizar
procedimentos até então previstos na Instrução CGETI nº 04/2013 e estabelecer o uso de modelos de
artefatos de planejamento trazidos pela AGU e pelo SISP, com adaptações da SUSEP.
Gestão de configuração de sistemas: a Instrução CGETI nº 05/2013 dispõe sobre os procedimentos
a serem observados na atualização de sistemas desenvolvidos no âmbito SUSEP, promovendo o
controle de versões e o gerenciamento de alterações ao longo do ciclo de vida de software.
Gestão de ativos de TI (programas e equipamentos): O processo é apoiado por sistemas que
implementam a gestão de itens de configuração, atualmente o SysAid e o LanDesk, nos quais é
possível registrar os ativos de rede, visualizar e alterar sua configuração. Além disso, as mesmas
ferramentas e o sistema Gestão de TI são utilizados para registrar as licenças de software pertencentes
à Autarquia.
Gestão de projetos: Ao longo do ano de 2017 houve a implantação do escritório de projetos de TI,
com apoio de recursos humanos e materiais do Programa de Modernização Integrada do Ministério
da Fazenda (PMIMF). A SUSEP passou a utilizar a ferramenta de gerenciamento de projetos e
portfólio daquele Ministério, encontrando-se em andamento o primeiro projeto controlado pelo
escritório.
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5.4 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras
Em consonância com o caput do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 (promoção do desenvolvimento
nacional sustentável); com o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU; e a Portaria MPOG
nº 23/2015, a SUSEP preza, no planejamento das licitações, por previsões e recomendações
socioambientais com o objetivo de reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente, resultantes
das aquisições de bens e na contratação de serviços ou obras.
Atualmente a SUSEP adota, nos Termos de Referência elaborados, critérios de sustentabilidade
ambiental, tendo como parâmetro os modelos disponibilizados pela Comissão Permanente de
Licitações

e

Contratos

Administrativos

da

AGU

(http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265). Além disso, considerando-se as
limitações do objeto licitado, os Termos de Referência, preparados pela COSEP, observam as
diretrizes estabelecidas no âmbito do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU
(file:///C:/Users/sergiovp/Downloads/guia_nacional_de_licitacoes_sustentaveis%20(8).pdf).
Ressalte-se, ainda, que, em tese, as “licitações sustentáveis” se adequam principalmente, dentre as
contratações concretizadas, as aquisições de bens, que hoje representam somente o percentual de
2,77% das obtenções efetivadas (R$ 141.555,23) pela CGEAF. Por outro lado, as contratações de
serviços correspondem ao percentual de 97,22% (R$ 4.955.102,34) dos gastos realizados pela
CGEAF no exercício de 2017 (os valores em questão estão exclusivamente relacionados ao
comparativo das despesas de bens e serviços em 2017).
Quanto à participação da SUSEP (a “filiação” é efetivada pelo órgão público) na Agenda Ambiental
na Administração Pública (A3P), por ser voluntária, não existir norma impondo e tampouco
sanção para quem não segue as suas diretrizes, a COSEP propõe que a CGEAF encaminhe a
“questão da adesão” à DIRAD, para, se for o caso, posterior decisão do Conselho Diretor, pois, na
nossa visão, trata-se de uma questão que envolve interesses institucionais.
Embora não tenha o mesmo caráter facultativo da participação na Agenda “A3P”, propomos que a
implementação de “Planos de Gestão de Logística Sustentável”, conforme previsto no art. 16 do
Decreto Federal nº 7.746/2012, também seja decidida pelas "instâncias superiores" da SUSEP,
posto que abarca também interesses institucionais.
Por fim, observamos que a separação de resíduos recicláveis descartados, a destinação a associações
e cooperativas de catadores, bem como a observância dos parâmetros do Decreto Federal nº
7.746/2012 ou norma equivalente, quando possível em decorrência do objeto licitado, são
contemplados nos Termos de Referência elaborados na COSEP/CGEAF. Destacamos, por oportuno,
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que a hipótese da separação de resíduos recicláveis apresenta limitações no âmbito do edifício onde
localiza-se a Sede da SUSEP, pois a sua operacionalização se submeteria a regras internas da
utilização do imóvel e previstas no bojo do Termo de Cessão firmado com o Banco Central do Brasil.
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.

6.1. Canais de acesso do cidadão
A SUSEP disponibiliza diversos canais de atendimento aos cidadãos, tais como unidades para
atendimento presencial na Sede e nas Regionais, telefone com discagem direta gratuita (DDG - 0800
0218484), endereço para correspondência, além de contato por meio do seu sítio na internet
(www.susep.gov.br) ou por correio eletrônico. Apresentamos, a seguir, os dados estatísticos das ações
da Coordenação de Atendimento ao Público – Coate e suas unidades subordinadas de 2014 a 2016.

TABELA 6 - DADOS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO
CANAIS DE
ATENDIMENTO
Reclamações
Registradas
Solicitações respondidas pelo Serviço de
Informações ao Cidadão (SIC)
Consultas registradas
Outros tipos de atendimento
Total de atendimentos
Procedimentos de atendimentos ao
consumidor (PAC)

2015

2016

2017

27967

29510

26.669

1973
738
59375
90053

1803
756
38847
70916

2.341
242
46324
75576

775

651

426

De 2015 a 2017, observa-se:
a) Tendência a uma redução no registro de pedidos de acesso à informação, devido à oferta
cada vez maior de informações no site da SUSEP, com o advento da ferramenta de
“Consulta de Produtos”
b) Tendência a uma redução constante e estável no registro de instauração de PACs,
provavelmente fruto de uma eficácia maior das ouvidorias das supervisionadas, mas,
também, devido a um rigor maior na observação pela SUSEP dos requisitos para
instauração dos processos.
A SUSEP conta ainda com uma página na rede social Facebook e com o site Meu Futuro Seguro
(www.meufuturoseguro.gov.br), canais onde são oferecidos conteúdos de natureza educacional sobre
seguros, previdência complementar aberta e capitalização. Por serem canais informativos e
educacionais, a página da SUSEP no Facebook e o Meu Futuro Seguro não fazem atendimentos
individuais, ainda que os comentários possam orientar a produção de conteúdos e ações educacionais
no futuro.
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O Meu Futuro Seguro, sítio eletrônico de Educação Financeira da SUSEP, foi lançado em 2017 e
possui foco no consumidor, sendo uma ação setorial da SUSEP alinhada ao plano diretor da Estratégia
Nacional de Educação Financeira – ENEF. Este canal tem como missão promover a educação
financeira para despertar a consciência da população quanto às suas decisões individuais e familiares
relacionadas a seus recursos. Especificamente, visa difundir o conhecimento acerca da atuação da
SUSEP

e

dos

produtos

relacionados

a

seus

mercados

supervisionados,

além

de

proporcionar uma maior aproximação com o público. O site visa reunir informações sobre seguros,
previdência complementar aberta, capitalização, assim como educação financeira em geral, utilizando
linguagem clara, direta, objetiva e acessível.
Sobre a Carta de Serviços ao cidadão, informamos o seguinte:
•

Em 27 de junho de 2017, foi publicada a Lei nº 13.460/2017, que determinou a divulgação de
Carta de Serviços ao Usuário, com prazo de 365 dias para entrar em vigor;

•

O Decreto nº 9.094/2017, que regulamentou a Lei nº 13.460/2017, revogou o Decreto nº
6.932/2009, que tratava da Carta de Serviços ao Cidadão;

•

Tendo em vista, ainda, que a Carta de Serviços ao Cidadão até então divulgada no sítio eletrônico
da SUSEP encontrava-se desatualizada, decidiu-se por sua retirada do referido sítio até que venha
a ser substituída pela Carta de Serviços ao Usuário.

6.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
Com relação especificamente aos serviços prestados por meio da Coordenação de Atendimento ao
Público – COATE, a SUSEP não dispõe de mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários
de seus serviços.

6.3. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da
unidade
No menu principal do portal da SUSEP na internet há a opção “A SUSEP”, onde estão disponíveis
as principais informações referentes à autarquia incluindo as informações sobre a atuação e a gestão
da SUSEP que são de interesse para a sociedade, quais sejam: Apresentação; Estrutura; Endereços,
Telefones e Horários; Agenda de autoridades; Reuniões do Conselho Diretor; Processos de Contas
Anuais; Código de Ética; Comissões e Grupos de Trabalho; Tecnologia da Informação; Planejamento
Estratégico Institucional; Avaliação de Desempenho Institucional e Plano de Regulação.
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Na área do menu principal, opção “A SUSEP”, no submenu Processos de Contas Anuais estão
disponibilizados

os

relatórios

de

gestão

da

SUSEP

(http://www.susep.gov.br/menu/a-

susep/processos-de-contas-anuais). É possível verificar detalhadamente os relatórios de prestação de
contas aprovados da SUSEP e os respectivos Relatórios de Auditoria Anual de Contas da
Controladoria Geral da União (CGU).
Novamente no menu principal do portal da SUSEP na internet há ainda a opção “ACESSO À
INFORMAÇÃO”, onde estão disponíveis maiores informações referentes à autarquia incluindo as
informações prestadas em atendimento à Lei de Acesso à Informação, quais sejam: Institucional,
Ações e Programas, Auditorias, Convênios e Transferências, Servidores, Informações Classificadas,
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Plano de Dados Abertos.
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7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1. Desempenho Financeiro
A execução financeira do exercício 2017 foi balizada pelo Decreto n° 8.961, de 16 de janeiro de 2017,
e Ofício nº 83/2017/SPOA/SE/MF-DF, que estabeleceu o limite de pagamento na ordem de 19,2
milhões, não houve necessidade de pedido de expansão financeira e foi cumprida a determinação
estabelecida no referido ofício, totalizando execução de 80,04% do limite de pagamento.
Basicamente em relação ao custeio e investimento foram utilizadas as fontes próprias 0250 e 0280 e
além do apoio e esforço da equipe de orçamento e contabilidade da SUSEP, tivemos o apoio da equipe
da STN/SPOA, que nos orientou e ajudou no processo de monitoramento financeiro.
A execução financeira do exercício 2017 foi balizada pelo Decreto 8.961 de 16 de janeiro de 2017 e
Ofício nº 83/2017/SPOA/SE/MF-DF, que estabeleceu o limite de pagamento na ordem de 19,2
milhões de reais , não houve necessidade de pedido de expansão financeira e foi cumprida a
determinação estabelecida no referido ofício, totalizando execução de 80,04% do limite de
pagamento, cerca de 15,3 milhões de reais executados.
Não houve dificuldades em relação aos eventos de contingenciamento ou limitações de gastos das
despesas discricionárias que pudessem resultar em redução ou mesmo cancelamentos de contratos.
Foram feitos trabalhos no sentido de reavaliar a necessidade de saldos de restos a pagar. Os meses de
maior execução em relação à média de gastos mensais foram agosto e dezembro.
Basicamente em relação ao custeio e investimento foram utilizadas as fontes próprias 0250172030 e
0280173039 e além do apoio e esforço da equipe de orçamento e contabilidade da SUSEP, tivemos
o apoio da equipe da STN/SPOA, que nos orientou e ajudou no processo de monitoramento
financeiro.
No anexo 3 apresentamos os demonstrativos de execução financeira de 2017

7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.
A partir de 2010, o Órgão passou a efetuar a contabilização da depreciação, com vistas à melhoria na
informação contábil da situação patrimonial da entidade. Tal procedimento é realizado mensalmente
após recebimento de relatório encaminhado pelo setor responsável pelo patrimônio. A metodologia
adotada para estimar a vida útil econômica dos bens móveis desta instituição é baseada no regramento
previsto no Manual SIAFI: 02.03.30.
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O Método de cálculo – Depreciação Linear, utilizando-se de taxa de depreciação constante durante a
vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. As taxas utilizadas para os cálculos são as
constantes do regramento previsto no Manual SIAFI: 02.03.30.
As disponibilidades e os créditos são expressos em moeda nacional e avaliados pelo valor original.
A Dívida Ativa é atualizada de acordo com informações da Procuradoria Federal – SUSEP, constantes
nos relatórios extraídos do Sistema de Controle de Dívida Ativa. Os estoques são mensurados com
base no valor de aquisição. O imobilizado é mensurado de acordo com os dados apurados no Sistema
de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet.

7.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
a) A estrutura orgânica que é responsável pelo gerenciamento de custos é a Coordenação de
Contabilidade – COTAB subordinada à Coordenação Geral de Administração e Finanças – CGEAF.
b) A atribuição do gerenciamento de custos à Coordenação de Contabilidade – COTAB ocorreu, em
9 de maio de 2016, por meio do Regimento Interno do Órgão (Resolução CNSP nº 338, de 2016).
c) A implantação do gerenciamento de custos está em fase inicial de implementação, já realizamos a
etapa inicial de estudo e coletas de dados, estamos com dificuldades para realizar treinamentos,
devido a única empresa que realiza treinamento neste assunto ter cancelado o evento 3 vezes
durante o ano de 2017, o processo que tratou do assunto em 2017 foi o 15414.605478/2017-92.
Existe previsão de treinamento em abril de 2018
Serão incluídas como subunidades administrativas de apuração de custo: a unidade sede da SUSEP
no Rio de Janeiro, o Escritório de Representação da SUSEP no Distrito Federal, o Escritório de
Representação da SUSEP em São Paulo e o Escritório de Representação da SUSEP no Rio Grande
do Sul.
Inicialmente o sistema será controlado por planilhas de Excel com macros de automatização.
As práticas de tratamento e alocação de custos ainda não foram aprovadas pela alta administração
da SUSEP. O sistema de custos atualmente encontra-se em fase de definição de parâmetros e
diretrizes pela alta administração da SUSEP, os impactos só poderão ser observados quando
implementado o sistema.Os relatórios só poderão ser gerados quando implementado o sistema

7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4320/64 e notas explicativas.
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As demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4320/64 e respectivas notas explicativas encontramse disponíveis no anexo 2.

7.5 Outros itens de informação
DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE
DECLARAÇÃO DO CONTADOR SOBRE A FIDEDIGNIDADE DOS REGISTROS
CONTÁBEIS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO
GOVERNO FEDERAL - SIAFI

Contador
Jonathas da Silva Cordeiro
Responsável

CRC nº

CRC/RJ: 111053/O-7

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UPC)
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP

Código do Órgão
25208

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do
Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela
Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela
Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2016, refletem adequada e
integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que
apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Rio de Janeiro

Data

20 de fevereiro de 2018

DECLARAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

124

a) A Conformidade Contábil teve como base os Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao setor
público, o Plano de Contas da União, a Conformidade dos Registros de Gestão, o Manual SIAFI, e
outros instrumentos que subsidiem o processo de análise realizada pelo responsável pelo seu registro.
O registro da Conformidade Contábil compete a profissional em contabilidade devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, em dia com suas obrigações profissionais,
credenciado no SIAFI para este fim, sendo exercido pelo contador da autarquia, lotada na Diretoria
de Administração – Coordenação-Geral de Planejamento - Coordenação de Contabilidade, onde
acompanha todos os processos referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da
SUSEP, estando envolvida no acompanhamento das atividades contábeis da unidade para fins do
registro da Conformidade Contábil.
Procedimentos para registro da Conformidade Contábil:
a.1) análises e regularizações contábeis nas inconsistências que comprometam a qualidade das
informações contábeis, observadas as orientações, os instrumentos de análise disponíveis no SIAFI,
outros mecanismos que estejam à disposição do conformista e os esclarecimentos constantes em
orientações e Manuais SIAFI, disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;
a.2) acompanhamento e atendimento das mensagens automatizadas, geradas pela Secretaria do
Tesouro Nacional, no Sistema SIAFI.
a.3) análises dos AUDITORES CONTÁBEIS constantes no SIAFI;
a.4) a Conformidade Contábil se aplica somente às Unidades Gestoras executoras no SIAFI
(Unidades Gestoras: 173034/173035/173038/173039);
a.5) o conformista contábil da SUSEP, em observância ao princípio da segregação de função, não
exerce concomitantemente, quaisquer funções conflitantes com sua atividade de realizar a
conformidade contábil, tais como: autorizar, aprovar e executar registros de gestão ou ainda efetuar
a conformidade de registro de gestão.

b) A unidade jurisdicionada apresentou as seguintes equações indicadas abaixo:
Código da Equação: 094 – DESPESA INDENIZAÇÃO MORADIA X CONTROLE
BENEFICIARIO (uma ocorrência - alertas):
Permite identificar apropriações indevidas com despesa a título de ressarcimento de despesa sem
contrapartida na conta de controle e vice-versa, por determinação do TCU.
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Equação Regularizada
Código da Equação: 029 - VALORES RECEBIDOS POR GRU OU OBTV (três ocorrências alertas):
Verifica existência de apropriação de obrigações inscritas no curto prazo, que devem ser
regularizadas a partir da apropriação, observando prazo para regularização.
Equação regularizada.
Código da Equação: 063 – SALDO INVERTIDO CREDITO BLOQUEADO (uma ocorrência alertas):
Permite identificar a existência de saldo invertido referentes aos créditos bloqueados e cuja
regularização deverá ocorrer até o fechamento do mês em que se deu o registro.
Equação regularizada
Código da Equação: 105 – DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO (duas ocorrências - alertas):
Permite identificar a existência de valores relativos aos depósitos para quem de direito, não
classificados em contas próprias.
Equação regularizada
c) Todas as ocorrências foram sanadas durante o exercício de 2017.
.
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU
Em 2017, o Tribunal de Contas da União expediu a seguinte determinação à SUSEP, no bojo do
Acórdão nº 3237/2017 – TCU – 2ª Câmara, que teve por objeto a análise de pensões civis concedidas
a dependentes de ex-servidores da SUSEP:
9.3. determinar à Superintendência de Seguros Privados que adote medidas para:
9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à pensionista a que
se refere o item 9.2, informando-lhe que poderá se manifestar junto ao TCU a respeito da questão em
discussão;
9.3.2. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão,
documentos aptos a comprovar que a interessada de que trata o item 9.2 acima teve conhecimento do
acórdão;
9.3.3. enviar a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, informações acerca do critério de
reajuste dos proventos de pensão civil pela paridade com congelamento da “parcela redutora”.
O decisum teve como fundamentação a conclusão do relator no sentido de que embora o montante
dos proventos da pensionista tenha sido corretamente fixado no ano de 2013, verifica-se que as
revisões posteriores estão eivadas de ilegalidade, uma vez que houve o congelamento da “parcela
redutora”.
Em atenção aos termos do Acórdão, registramos que, por meio do Ofício Eletrônico nº
235/2017/SUSEP/Superintendente/Gabin, foram encaminhados ao TCU todos os documentos
comprobatórios referentes ao atendimento à referida determinação, os quais se encontram no processo
eletrônico 15414.615103/2017-31.
Ainda no mesmo exercício foi prolatado o Acórdão nº 1970/2017 – TCU – Plenário, por meio do qual
o Tribunal apreciou o processo de acompanhamento, TC 029.688/2016-7, que trata da Consolidação
de Relatórios de Gestão – Multas Administrativas de Quinze Entidades de Fiscalização.
Nos autos, foi exarada a seguinte determinação:
9.1. determinar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores
Mobiliános, à Superintendência de Seguros Privados; às Agências Nacionais de Águas, de Aviação
Civil, de Telecomunicações, do Cinema, de Energia Elétrica, do Petróleo, do Gás Natural e
Biocombustíveis, de Saúde Suplementar, de Transportes Aquaviários, de Vigilância Sanitária e de
Transportes Terrestres que passem a incluir, em definitivo, nos Relatórios Anuais de Gestão, as
seguintes informações:
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9.1.1. número absoluto e percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin,
sob sua responsabilidade, no último exercício;
9.1.2. número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude dos prazos
legais, sofram maiores riscos de presunção, no último exercício, bem como as providências adotadas
para reduzir esse risco;
9.1.3. quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os valores
associados a estas multas e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao total de multas
aplicadas anualmente, no último exercício;
9.1.4. percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas), no
último exercício;
9.1.5. medidas adotadas e resultados alcançados relativamente às questões descritas nos subitens 9.1.1
a 9.1.4.
Destacamos que as providências adotadas em relação ao atendimento a esta determinação encontramse registradas no processo eletrônico 15414.626998/2017-39 e serão detalhadas em seção específica
deste Relatório.
As deliberações do TCU, no âmbito da SUSEP, são acompanhadas pela Auditoria Interna da
Autarquia, que solicita providências e monitora as ações adotadas pelos gestores para atendimento às
determinações e recomendações dos órgãos de controle, fazendo as devidas comunicações, quando
cabível.
Em relação a determinações e recomendações feitas em acórdãos do TCU decorrentes do julgamento
de contas anuais de exercícios anteriores que estejam pendentes de atendimento, constam em nossos
registros as seguintes:
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item Comunicação expedida

Processo

Ofício nº 074/2013 –
TCU / Secex Estatais RJ
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP
Descrição da determinação/recomendação

TC 023.533/2012-9

609/2013 – Primeira Câmara

1.7.3

Data da
ciência
06/03/2013

1.7 determinar à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, que:
1.7.3. proceda à segregação de funções nos setores que se ocupam de procedimentos relativos à folha
de pagamento e licitações e contratos;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
No que tange aos procedimentos relativos à folha de pagamento, cabe ressaltar que a Resolução CNSP
nº 346/2017 (Regimento Interno da SUSEP) manteve a estrutura da área de pessoal inaugurada no
exercício 2012, a qual passou a contar com o apoio da Divisão de Pagamentos – Dipag – e da Divisão
de Cadastro de Benefícios – Dicab, possibilitando a segregação de competências entre as funções de
pagamento e cadastro.
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Com relação aos procedimentos de licitações e contratos, em que pese a carência de recursos humanos
nas unidades envolvidas, a segregação de funções vem sendo implementada, de forma que atividades
como elaboração de edital, realização de pregão (pregoeiro e equipe de apoio) e elaboração de contrato
vêm sendo executadas por servidores distintos.
As informações constam do processo SEI nº 15414.603079/2017-97.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item Comunicação expedida

Processo

Ofício nº 074/2013 –
TCU / Secex Estatais RJ
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP
Descrição da determinação/recomendação

TC 023.533/2012-9

609/2013 – Primeira Câmara

1.8

Data da
ciência
06/03/2013

1.8. recomendar à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP que atente para o número de
servidores que contam com tempo de serviço para se aposentar e que continuam em atividade, em razão
do potencial prejuízo na prestação dos seus serviços que poderá advir das lacunas de eventual
aposentação simultânea desses agentes.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A Administração da SUSEP vem tentando junto ao Ministério da Fazenda aprovar pedido de realização
de concurso público, sem sucesso até o momento.
As informações constam do processo SEI nº 15414.603079/2017-97.

Por fim, apresentamos quadro com dados quantitativos sobre as determinações/recomendações
efetuadas pelo TCU, monitoradas pela Audit em 2017:
Estoque de determinações/recomendações do TCU anteriores a 2017 (A)

28

Determinações/recomendações emitidas pelo TCU em 2017 (B)

2

Determinações/recomendações baixadas em 2017 (C)

0

Estoque de determinações/ recomendações em dez/2017 (D) = (A) + (B) - (C)

30

8.2. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno
O acompanhamento das recomendações efetuadas pelo órgão de controle interno é feito por meio do
Sistema Monitor, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU).
A ferramenta proporciona um trabalho colaborativo e de ágil comunicação entre a CGU e os órgãos
e entidades fiscalizados, além da redução de custos operacionais e da facilidade de acesso ao processo
em tempo real.
Dessa forma, assim que a recomendação é cadastrada pela equipe da Controladoria, o gestor
responsável pode registrar as suas ações e providências, bem como enviar documentos
comprobatórios. No âmbito da SUSEP, tais ações são executadas pela Audit, que solicita providências
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e monitora as ações adotadas pelos gestores para atendimento às recomendações da CGU, fazendo as
devidas comunicações, quando cabível.
Nesse contexto, muito embora a CGU não tenha emitido recomendações à SUSEP em 2017, das 59
recomendações existentes no início do ano, 15 foram baixadas ao longo do exercício, de forma que o
estoque registrado no Sistema Monitor em dezembro de 2017 foi de 44 recomendações pendentes de
atendimento.

Estoque de recomendações da CGU anteriores a 2017 (A)

59

Emitidas pelo CGU em 2017 (B)

0

Recomendações baixadas em 2017 (C)

15

Estoque de recomendações em dez/2017 (D) = (A) + (B) - (C)

44

8.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário
No exercício de 2017, não foi instaurado processo administrativo disciplinar ou sindicância tendo
por objeto a apuração de responsabilidade por danos ao Erário

8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com
o disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993
Nos termos do disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, na operacionalização dos pagamentos
das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, obedece-se a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades. Além disso, para
garantia do devido cumprimento dos cronogramas, são efetuados o controle a priori e a posteriori
aos pagamentos. O primeiro controle é realizado pelo Ordenador de Despesas ao autorizar o
pagamento e o segundo pela Conformidade dos Registros de Gestão, consoante prevê a instrução
Normativa STN nº 06, de 31 de outubro de 2007.

8.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.
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Tal como ocorreu no exercício de 2016, no exercício de 2017 também não houve a revisão de
contratos com empresas beneficiadas pela desoneração. Não há nenhum contrato do gênero pendente
de análise por parte da Coordenação de Licitação e Contratos da SUSEP
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ANEXO 1

Despesas do pessoal
Despesas Variáveis
Tipólogias/ Exercícios

Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas Retribuições

Benefícios
Assistenciais Demais
Despesas
Gratificações Adicionais
Indenizações e
Previdenciário Variáveis
s
Membros de poder e agentes políticos

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões Judiciais

Total

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade

Exercícios

2017

80.684.800,17

2.730.786,60

7.284.436,29

2.486.002,15

2.283.231,87

1.153.099,84

282.589,23

25.320,01

12.220,74

96.942.486,90

2016

76.356.548,01

2.574.256,34

7.844.559,16

2.178.177,78

2.489.160,28

1.016.231,81

329.815,30

27.386,33

61.325,24

92.897.041,61

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade

Exercícios

2017

0,00

345.978,00

38.120,44

12.283,08

77.648,32

465,52

56.368,76

989,30

0,00

531.853,42

2016

0,00

591.081,26

63.951,78

48.326,44

114.132,76

3.372,20

31.406,21

19.581,36

0,00

852.270,65

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública

Exercícios

2017

0,00

949.043,81

81.047,80

2016

0,00

684.446,65

61.235,22

24.529,42

153.369,14

3.302,92

13.623,15

0,00

0,00

1.224.916,24

17.285,81

132.128,06

5.205,65

2.067,77

0,00

0,00

902.369,16

Servidores cedidos com ônus

Exercícios

2017

2.656.200,74

0,00

214.400,66

2016

1.703.228,57

0,00

155.598,83

59.340,09

78.787,54

53.230,25

0,00

0,00

0,00

3.061.959,28

55.210,96

56.553,91

56.266,92

0,00

0,00

0,00

2.026.859,19

Servidores com contratos temporários

Exercícios

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Apresentação
As Demonstrações Contábeis da SUSEP são compostas pelos Balanços Patrimonial,
Orçamentário e Financeiro, pelas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de
Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), bem como nas respectivas Notas
Explicativas.
No presente relatório, estão evidenciadas nas Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro
de 2017.
No ano de 2017, as receitas orçamentárias arrecadadas (correntes e de capital) perfizeram
R$ 237.435.301,20, representando uma diminuição nominal de 12,93% em relação ao mesmo
período de 2016.
Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital), tanto as empenhadas quanto as
despesas pagas tiveram expansão nominal (8,49% e 8,22% respectivamente) em relação ao
mesmo período de 2016.
O resultado patrimonial apurado no exercício de 2017 foi superavitário em R$ 4,8 milhões,
apresentando um superávit nominal menor em 97,66% em relação ao mesmo período do ano
anterior, quando o resultado teve superávit de R$ 209 milhões.
O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 ficou positivo em R$ 385 milhões. Em
comparação com o valor do exercício encerrado em 2016, que foi de R$ 574 milhões, houve
uma diminuição de 37% do patrimônio líquido. O principal item que contribuiu para esta
variação foram ajustes de exercícios anteriores do cálculo do ajuste para perda de créditos
de longo prazo.
O resultado financeiro, apurado no Balanço Financeiro, apresentou, em 31 de dezembro de
2017, superávit de R$ 2 milhões. Em comparação com o mesmo período do ano anterior,
quando alcançou superávit de R$ 13 milhões.
A seguir, são apresentadas as Demonstrações Contábeis, incluindo as respectivas Notas
Explicativas.
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Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial
NE
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPDs Pagas Antecipadamente
Total do Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Dívida Ativa Tributária
Dívida Ativa Não Tributária
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
Total do Ativo Circulante
TOTAL DO ATIVO
Passivo Circulante
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões de Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e Capital Social
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3
4

5
6

7

8

9

31/12/2017

31/12/2016

351.168.867,47
2.718.141,61
199.934,39
6.426,72
354.093.370,19

349.147.417,50
1.356.564,55
189.026,82
350.693.008,87

5.345.331,49
195.287.102,14
5.285.416,78
195.227.187,43
70.604.376,87
62.457.693,34
11.425.711,31
10.993.329,39
1.512.387.627,04 1.438.244.346,98
-1.589.132.298,44 -1.316.468.182,28
59.914,71
59.914,71
23.670.153,27
26.745.865,02
2.262.524,57
1.647.176,30
31.278.009,33
223.680.143,46
385.371.379,52
574.373.152,33

7.663,32
7.663,32
7.663,32

7.663,32
7.663,32
7.663,32

385.363.716,20
574.365.489,01
4.888.480,44
209.041.826,54
574.365.489,01 1.681.817.477,75
-193.890.253,25 -1.316.493.815,28
385.363.716,20
574.365.489,01
385.371.379,52
574.373.152,33
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Demonstração das Variações Patrimoniais
NE

31/12/2017

31/12/2016

Variações Patrimoniais Aumentativas
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Total Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

194.260.538,39
1.991.756,67
40.391.100,80
193.272.553,25
83.628.048,87
513.543.997,98

218.917.466,46
1.052.446,51
61.918.527,35
203.632.378,03
1.159.422,72
182.373.764,27
669.054.005,34

Variações Patrimoniais Diminutivas
Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Tributárias
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

121.790.830,73
77.555.308,41
12.165.870,36
3.266.553,87
214.546.709,14
78.791.479,04
441.208,22
97.557,77
508.655.517,54

113.810.591,00
71.676.449,90
9.791.420,49
216.381,35
263.846.862,14
67.577,17
495.288,47
107.608,28
460.012.178,80

4.888.480,44

209.041.826,54

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)
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Balanço Orçamentário
31/12/2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Receitas Correntes (I)
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receitas de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

NE

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS

SALDO

198.608.065,00 198.608.065,00 237.435.301,20 38.827.236,20
153.767.579,00 153.767.579,00 191.027.814,92 37.260.235,92
43.189.400,00 43.189.400,00 37.347.759,57 -5.841.640,43
20.451,00
20.451,00
33.441,41
12.990,41
1.630.635,00
1.630.635,00
9.026.285,30 7.395.650,30

Receitas de Capital (II)
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

Recursos Arrecadados em Exercícios
Anteriores (III)

-

-

-

-

SUBTOTAL DE RECEITAS (IV) = (I + II + III)

Operações de Crédito / Refinanciamento (V)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
TOTAL
DETALH. AJUSTES PREVISÃO ATUALIZADA
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Fin.
Créditos Adicionais Abertos com Exc. Arrecad.
Créditos Cancelados Líquidos
Créditos Adicionais Reabertos

10 198.608.065,00 198.608.065,00 237.435.301,20 38.827.236,20

-

-

-

-

198.608.065,00 198.608.065,00 237.435.301,20 38.827.236,20
198.608.065,00 198.608.065,00 237.435.301,20 38.827.236,20
-
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Balanço Orçamentário

31/12/2017
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

NE

Despesas Correntes (IX)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

205.825.118,00

223.024.858,00

183.166.511,00
-

200.431.338,00
-

22.658.607,00

22.593.520,00

7.170.331,00

7.170.331,00

Pessoal e Encargos Sociais

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

209.774.788,50

209.774.788,50

196.709.508,46
-

196.709.508,46
-

3.303.629,16
-

13.065.280,04

13.065.280,04

7.097.779,57

3.641.273,08

3.641.273,08

2.989.742,97

472.091,91

472.091,91

1.265.956,14

-

3.169.181,17
-

3.169.181,17
-

1.723.786,83
-

-

-

-

15.309.687,00

-

-

-

-

213.416.061,58

213.416.061,58

212.623.449,27

SALDO DA
DOTAÇÃO

197.127.708,84

Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

15.495.740,43

Despesas de Capital (X)
Investimentos

4.180.588,03
1.011.406,86

2.277.363,00

2.277.363,00

Inversões Financeiras

3.169.181,17
4.892.968,00
-

4.892.968,00
-

15.309.687,00
-

15.309.687,00
-

228.305.136,00

245.504.876,00

Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)

-

-

-

-

-

SUPERAVIT

-

-

20.631.263,90

-

-

228.305.136,00

245.504.876,00

213.416.061,58

213.416.061,58

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência (XI)
Reserva do RPPS (XII)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII = IX + X + XI + XII)

TOTAL

10.401.408,73

10

216.804.037,30

237.435.301,20

28.700.838,70

-

(20.631.263,90)

8.069.574,80
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Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Inscritos em 31
de Dezembro
do Exercício
Anterior (b)

Inscritos Em
Exercícios
Anteriores (a)
DESPESAS CORRENTES

135.547,74

Pessoal e Encargos Sociais

-

Juros e Encargos da Dívida

-

Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL

135.547,74

2.141.980,25
253.187,91
1.888.792,34

220,00

775.275,07

Inversões Financeiras

220,00
-

775.275,07
-

Amortização da Dívida

-

Investimentos

TOTAL

135.767,74

Liquidados
(c)

Cancelados
(e)

Pagos (d)

1.473.727,78

Saldo (f) =
(a+b-d-e)

1.473.727,78

452.537,89

-

211.953,37
-

41.234,54
-

1.261.774,41

1.261.774,41

411.303,35

211.953,37

368.414,20
368.414,20

368.414,20

-

368.414,20
-

-

-

2.917.255,32

1.842.141,98

407.080,87
407.080,87

351.262,32
351.262,32
-

-

-

-

-

-

1.842.141,98

859.618,76

351.262,32
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Balanço Financeiro
NE

31/12/2017

31/12/2016

237.435.301,20

272.695.047,71

58.651.006,19

65.782.446,91

184.137.872,94
184.137.872,94

221.948.174,93
221.948.174,93

(5.353.577,93)

(15.035.574,13)

193.267.427,10
186.629.278,94
6.638.148,16
-

203.477.988,78
173.632.590,56
29.845.398,22
-

4.182.573,37

2.921.371,41

349.147.417,50
349.147.417,50
784.032.719,17

335.315.416,99
335.315.416,99
814.409.824,89

216.804.037,30

200.707.690,64

Ordinárias

45.301.085,49

48.086.907,37

Vinculadas

171.502.951,81

152.620.783,27

213.423.074,77
6.777.006,04
206.646.068,73
-

263.398.943,73
4.326.776,56
259.072.167,17
-

2.636.739,63

1.155.773,02

351.168.867,47
351.168.867,47
784.032.719,17

349.147.417,50
349.147.417,50
814.409.824,89

Ingressos
Receitas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária

Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Independentes da Execução Orçamentária
Aporte ao RPPS
Aporte ao RGPS
Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

11

Dispêndios
Despesas Orçamentárias

Transferências Financeiras Concedidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Independentes da Execução Orçamentária
Aporte ao RPPS
Aporte ao RGPS
Despesas Extraorçamentárias
Saldo para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

11
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
NE
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
Ingressos
Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Outros Ingressos das Operações

Desembolsos
Pessoal e Demais Despesas
Juros e Encargos da Dívida
Transferências Concedidas

31/12/2017

31/12/2016

431.497.325,95
237.435.301,20
194.062.024,75

476.176.115,03
272.694.010,16
203.482.104,87

(425.466.188,70)

(458.077.931,26)

(190.377.990,57)
-

(175.019.030,85)
-

(20.870.525,71)

(19.655.840,59)

(214.217.672,42)

(263.403.059,82)

6.031.137,25

18.098.183,77

Outros Desembolsos das Operações

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-

Ingressos

1.037,55
-

Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

Outros Ingressos de Investimentos

-

1.037,55
-

(4.009.687,28)

(4.267.220,81)

(225.157,84)

(976.769,03)

(3.169.181,17)

(2.729.232,94)

(615.348,27)

(561.218,84)

(4.009.687,28)

(4.266.183,26)

Ingressos
Operações de Crédito
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais
Transferências de Capital Recebidas
Outros Ingressos de Financiamento

-

-

Desembolsos
Amortização / Refinanciamento da Dívida
Outros Desembolsos de Financiamento

-

-

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

-

-

2.021.449,97

13.832.000,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

349.147.417,50

335.315.416,99

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

351.168.867,47

349.147.417,50

Desembolsos
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(I+II+III)

12
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Especificação NE

Saldo Inicial – 31/12/2016

Pat. Social /
Capital Social

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial

Reserva de
Capital

AFAC

Reservas de
Lucro

Demais
Reservas

Ações /
Cotas em
Tesouraria

Resultados
Acumulados
574.365.489,01

Total

574.365.489,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(193.890.253,25)

-

(193.890.253,25)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resgate/Reemissão de Ações e
Cotas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Const./Realiz. da Reserva de
Reavaliação de Ativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Constituição/Reversão de
Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos/Juros sobre Capital
Próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisão Tributária - IR/CS s/
Res. de Reavaliação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldos de Fusão, Cisão e
Incorporação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variação Cambial
Ajustes de Exercício Anterior
Aumento/Redução de Capital

Ajuste de Avaliação Patrimonial
Resultado do Exercício

Saldo Final – 31/12/2017

13

4.888.480,44

385.363.716,20

-

-

4.888.480,44

385.363.716,20
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Notas Explicativas
1 - Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis da SUSEP são elaboradas em consonância com os
dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da
Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o
Manual SIAFI.
Elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI).
As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com as bases
propostas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, as
DCON são compostas por:
I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF);
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e
VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).
O uso do conceito de conta única, derivado do princípio de unidade de tesouraria (conforme
art. 1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986), exige que todas as receitas e as despesas,
orçamentárias e extraorçamentárias, sejam controladas em um único caixa. Dessa forma, no
BF, os saldos oriundos do exercício anterior e os destinados ao exercício seguinte estão
concentrados no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa.
2 - Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis
A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da
SUSEP, tendo em consideração as opções e premissas do modelo PCASP.
(a) Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras
A moeda funcional é o Real. Não há saldos em moeda estrangeira.
(b) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez
imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
(c) Créditos a curto prazo
Não houve registro de créditos tributários a receber no período em análise, o setor de
contabilidade da SUSEP está em fase de estudos para definir a melhor forma de registro dos
créditos tributários de curto prazo, além do mais, já existe recomendação de auditoria neste
sentido, com prazo de cumprimento em fevereiro de 2018.
(d) Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Não houve registro de Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo no período em
análise.
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(e) Estoques
Compreendem os bens em almoxarifado, na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de
aquisição.
O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.
Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para
ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver
superior ao valor de mercado.
(f) Ativo realizável a longo prazo
Compreendem os direitos a receber a longo prazo principalmente com: (i) dívida ativa, (ii)
empréstimos e financiamentos concedidos e (iii) investimentos temporários. Os valores são
avaliados e mensurados pelo valor original e, quando aplicável, são acrescidos das
atualizações e correções monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas
operações.
Para todos os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.
(g) Ajuste para perdas da dívida ativa
Os créditos sob supervisão da Procuradoria Federal junto à SUSEP (PF-SUSEP) são
atualizados por meio de relatório mensal extraído de sistema sob a responsabilidade da PFSUSEP. Utilizamos como Metodologia de Cálculo da Provisão para perdas da dívida ativa o
histórico de recebimentos de crédito, onde a determinação do cálculo é que se encontre a
média ponderada das receitas dos três últimos exercícios dividido pela média ponderada do
estoque de dívida dos três últimos exercícios.
(h) Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base
no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos
à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à
redução ao valor recuperável e à reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do
imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar
benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são
reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.
(i) Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade
pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no valor
de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização
acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas
do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável
(impairment).
(j) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet
O valor depreciado dos bens imóveis da SUSEP é apurado mensal e automaticamente pelo
sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se, para tanto, o Método da
Parábola de Kuentzle, e a depreciação será iniciada no mesmo dia em que o bem for colocado
em condições de uso.
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A vida útil será definida com base no laudo de avaliação específica ou, na sua ausência, por
parâmetros predefinidos pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) segundo a natureza e
as características dos bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados, independentemente do
fundamento, a depreciação acumulada deve ser zerada e reiniciada a partir do novo valor.
(k) Passivos circulantes e não circulantes
As obrigações da SUSEP são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e
cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
(l) Apuração do resultado
No modelo PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:
I. Patrimonial;
II. Orçamentário; e
III. Financeiro.
(l.1) Resultado patrimonial
A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais
aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).
As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para SUSEP
e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de
competência. A exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que
seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios
econômicos para a SUSEP, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na
assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção se refere às
despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que
seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida
a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para conta de
Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado
na Demonstração das Variações Patrimoniais.
(l.2) Resultado orçamentário
O regime orçamentário da SUSEP segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse
modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele
legalmente empenhadas.
O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas
e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no
Balanço Orçamentário.
(l.3) Resultado financeiro
O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e
extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades da
SUSEP.
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No Balanço Financeiro, é possível identificar a apuração do resultado financeiro. Em função
das particularidades da SUSEP, pela observância do princípio de caixa único, é possível,
também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.
3 - Caixa e Equivalente de Caixa
O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” contempla o numerário e outros bens e direitos com
maior capacidade de conversibilidade em moeda depositados da conta única no banco central
do brasil.
Tabela 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa
31/12/2017
351.168.867,47
351.168.867,47

Conta Única – Tesouro Nacional
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2016
349.147.417,50
349.147.417,50

AH (%)
0,58
0,58

4 - Créditos a Receber
Créditos a Curto Prazo
Os Créditos a Curto Prazo estão distribuídos conforme tabela apresentada a seguir:
Tabela 2 - Créditos a Curto Prazo

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
2.718.141,61
2.718.141,61

31/12/2016
1.356.564,55
1.356.564,55

AH (%)
100,36
100,36

A maior parte dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo se refere a Adiantamentos
Concedidos a Pessoal. Não houve registro de créditos tributários a receber no período em
análise, o setor de contabilidade da SUSEP está em fase de estudos para definir a melhor
forma de registro dos créditos tributários de curto prazo, além do mais, já existe recomendação
de auditoria neste sentido, com prazo de cumprimento em fevereiro de 2018.
Créditos a Longo Prazo
Os Créditos a Longo Prazo estão constituídos conforme informações na tabela a seguir:
Tabela 3 – Créditos a Longo Prazo – Composição

Empréstimos e Financiamentos Conc.
Dívida Ativa Tributária
Dívida Ativa Não Tributária
Subtotal
Ajustes para Perdas
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
70.604.376,87
11.425.711,31
1.512.387.627,04
1.594.417.715,22
(1.589.132.298,44)
5.285.416,78

31/12/2016
62.457.693,34
10.993.329,39
1.438.244.346,98
1.511.695.369,71
(1.316.468.182,28)
195.227.187,43

AH (%)
13,04
3,93
5,15
5,47
20,71
(97,29)

(a) Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Na conta Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo são registrados os
valores emprestados as entidades supervisionadas em regime de liquidação.
Os valores nessa conta são atualizados mensalmente pela Coordenação de Arrecadação e
Finanças da SUSEP, utilizando a TR como taxa de atualização e aplicação de 1% de juros ao
mês sobre o montante da dívida conforme Deliberação SUSEP Nº 004/92.
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Segue abaixo a Tabela Empréstimos e Financiamentos Concedidos por credor:
Tabela 4 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos – Composição
Demonstrativo de Empréstimos Concedidos às Massas Liquidandas
Acumulados até o mês de dezembro/2017
i= 1% a.m.
TR em:
31/12/2017
2,92734216
principal
juros
valor atualizado (R$) acumulados

total (R$)

1.270.536,70

2.990.796,34

4.261.333,04

416,42

413,26

829,69

3.723.503,78

2.011.873,54

5.735.377,32

CARIOCA SEGURADORA S.A.

514.194,33

1.220.095,88

1.734.290,21

CASTELO COSTA CIA. DE SEGUROS

430.930,78

1.002.593,25

1.433.524,03

CIA. ÂNCORA DE SEGUROS GERAIS

436.884,41

1.126.376,58

1.563.260,98

2.032.193,99

1.357.816,46

3.390.010,46

564.887,56

817.399,96

1.382.287,53

1.234.220,11

97.881,58

1.332.101,69

951.050,56

237.445,62

1.188.496,18

EDEL SEGURADORA

1.873.561,72

630.007,44

2.503.569,16

EMPRESARIAL DE PREVIDENCIA PRIVADA

1.327.082,08

854.846,19

2.181.928,28

102.439,61

101.592,80

204.032,41

1.040.348,79

1.812.796,00

2.853.144,79

MONTEPIO DA FAMÍLIA MILITAR

864.613,84

1.141.290,27

2.005.904,12

NOVA YORK CIA. DE SEGUROS

4.944.583,18

3.696.201,45

8.640.784,63

PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS

2.322.423,68

6.755.082,28

9.077.505,97

677.016,47

1.699.271,66

2.376.288,12

PREFERENCIA CIA. DE SEGUROS

1.302.566,17

614.188,81

1.916.754,99

PREVBRAS SOC. NACIONAL DE PREVIDÊNCIA

3.197.568,60

1.105.905,10

4.303.473,70

SÃO PAULO CIA. NACIONAL DE SEGUROS

4.207.913,84

2.723.014,12

6.930.927,96

SDB COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

578.582,47

432.710,28

1.011.292,75

SEGURANÇA CIA. DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA

147.857,43

271.050,98

418.908,41

SEGURANÇA IND. CIA. NAC. DE SEGUROS

478.838,62

1.097.274,80

1.576.113,42

1.393.775,71

1.188.461,31

2.582.237,03

35.617.990,86

34.986.386,01

70.604.376,86

AJAX CIA. NACIONAL DE SEGUROS
ALIANÇA RIOGRANDENSE
AVS SEGURADORA S/A

CIA. DE SEGUROS CRUZEIRO DO SUL
CIA. DE SEGUROS MONARCA
CIA.INTERNACIONAL DE SEGUROS
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

FEZ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
GNPP PROVIDA SEGURADORA

PLANALTO CIA. DE SEGUROS GERAIS

SULINA SEGURADORA S/A
TOTAL GERAL
Fonte: Divisão de Financeira da SUSEP (DIFIN).
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(b) Dívida Ativa Tributária
Na conta Dívida Ativa Tributária são registrados os valores a receber referentes as taxas de
fiscalização cobradas as entidades supervisionadas na esfera judicial.
Na conta Dívida Ativa Não Tributária são registrados os valores a receber referentes as multas
cobradas as entidades supervisionadas na esfera judicial, valores a receber de empréstimos
a entidades supervisionadas em regime de liquidação na esfera judicial e valores de
ressarcimento ao erário na esfera judicial.
Os valores nessas contas são atualizados mensalmente com base em relatórios envidados
pela Procuradoria Federal da SUSEP, A Dívida Ativa da SUSEP é atualizada mensalmente
pela Taxa SELIC.
Segue abaixo a Tabela de composição da Dívida Ativa:
Tabela 5 - Dívida Ativa – Composição
Saldo R$ (Conta Contábil)
Conta Contábil

Conta Corrente

DÍVIDA ATIVA
121110401
TRIBUTÁRIA

121110500

DÍVIDA ATIVA
NÃO TRIBUTÁRIA

DÍVIDA
ATIVA
TRIBUTÁRIA

DESCRIÇÃO

DÍVIDA ATIVA
NÃO TRIBUTÁRIA

TOTAL DÍVIDA
ATIVA

DATAXASJM

Juros e Multas da Taxa de
Fiscalização

7.582.994,25

7.582.994,25

DATAXASSU

Valor Originário da Taxa de
Fiscalização

3.842.717,06

3.842.717,06

DAMASSAJM

Juros e Multas do Empréstimo as
Massas Liquidandas

13.288.084,28

13.288.084,28

DAMASSASU

Valor Originário do Empréstimo as
Massas Liquidandas

7.818.935,46

7.818.935,46

DAMULTAJM

Juros e Multas da Multa Pecuniária

913.634.707,10

913.634.707,10

DAMULTASU

Valor Originário da Multa Pecuniária

577.214.525,16

577.214.525,16

DARESSAJM

Juros e Multas do Ressarcimento ao
Erário

131.314,74

131.314,74

DARESSASU

Valor Originário do Ressarcimento ao
Erário

300.060,30

300.060,30

Total

11.425.711,31

1.512.387.627,04 1.523.813.338,35

Fonte: Tesouro Gerencial

Segue abaixo a Tabela de inscrições e baixas de Dívida Ativa em 2017:
Tabela 6 – Dívida Ativa – Inscrições e Baixas em 2017
Dívidas Inscritas em 2017
Taxas
Multas
Empréstimos concedidos a massa
Ressarcimentos ao erário
Total
Fonte: Sistema de Dívida Ativa da SUSEP.

Dívidas Baixadas em 2017

4.270,28

-

9.450.141,57

200.729,64

-

-

-

-

9.454.411,85

200.729,64
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(c) Ajuste para Perdas
Na conta Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo são classificados os valores do Ajuste
de Perdas Empréstimos, Ajuste de Perdas Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.
As atualizações destas provisões são realizadas anualmente.
A Metodologia de Cálculo da Provisão para Perda com Dívida Ativa Tributária, Não Tributária
e Empréstimos Concedidos a Longo Prazo utiliza o histórico de receitas, onde a determinação
do cálculo é que se encontre a média ponderada das receitas dos três últimos exercícios
dividido pela média ponderada do estoque de dívida dos três últimos exercícios.
5 – Imobilizado
O Imobilizado da SUSEP está segregado em dois grupos: (i) bens móveis; e (ii) bens imóveis.
Na tabela a seguir, é apresentada a composição do subgrupo Imobilizado, em 31/12/2017 e
em 31/12/2016.
Tabela 7 – Imobilizado – Composição

Bens Móveis
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão
Acum. de Bens Móveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de
Bens Imóveis
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
14.737.037,30
(4.175.141,45)

31/12/2016
15.414.948,88
(3.078.200,67)

AH (%)
(4,39)
35,63

15.269.675,04
(2.161.417,62)

15.269.675,04
(860.558,23)

151,16

23.670.153,27

26.745.865,02

(11,49)

Bens Móveis
Os Bens Móveis da SUSEP em 31/12/2017 totalizavam R$ 14 Milhões e estão distribuídos
em várias contas contábeis conforme detalhado na tabela a seguir.
Tabela 8 – Bens Móveis – Composição

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Móveis e Utensílios
Material Cultural, Educacional e de Comunicação
Veículos
Demais Bens Móveis
Depreciação / Amortização acumulada
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
992.649,96
9.872.962,53
3.595.462,90
198.441,75
3.445,00
74.075,16
(4.175.141,45)
10.561.895,85

31/12/2016
984.345,10
10.651.201,16
3.508.288,71
193.593,75
3.445,00
74.075,16
(3.078.200,67)
12.336.748,21

AH (%)
0,84
(7,31)
2,48
2,50
35,63
(14,38)

No exercício de 2017, verifica-se uma diminuição dos saldos de bens móveis no âmbito da
SUSEP de aproximadamente R$ 1,7 milhão, representando uma variação negativa de
aproximadamente 14,38%.
No primeiro trimestre de 2017, percebeu-se que a diminuição constatada refere-se à baixa de
bens móveis de informática realizadas por meio de doação de bens.
Bens Imóveis
Os Bens Imóveis da SUSEP em 31/12/2017 totalizavam R$ 13,1 milhões e estão distribuídos
em várias contas contábeis, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Demonstrações Contábeis da SUSEP do exercício de 2017

Tabela 9 – Bens Imóveis – Composição

Bens de Uso Especial
Instalações
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros
Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imóveis
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
15.203.939,65
2.259,59
63.475,80
(2.161.417,62)
13.108.254,42

31/12/2016
15.203.939,65
2.259,59
63.475,80
(860.558,23)
14.409.116,81

AH (%)
151,16
(9,02)

6 - Intangível
O Ativo Intangível da SUSEP, em 31/12/2017, totalizou aproximadamente R$ 2 milhões.
Tabela 10 – Intangível
AH (%)
Software – Vida Útil Indefinida
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

Atualmente todos os softwares da autarquia são classificados em vida útil indefinida conforme
consulta interna ao Setor de Tecnologia da Informação do Órgão.
7 - Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2017, a SUSEP apresentou um saldo de apenas R$ 7.663,32 de fornecedores em
aberto.
Tabela 11 – Fornecedores
AH (%)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

8 - Provisões
Em 31/12/2017, a SUSEP não apresentou saldo nas contas de Provisão.
9 - Resultado Patrimonial
A apuração do resultado patrimonial implica na confrontação das variações patrimoniais
aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).
As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para SUSEP
e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de
competência. A exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que
seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios
econômicos para a SUSEP, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na
assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção se refere às
despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que
seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida
a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para conta de
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Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado
na Demonstração das Variações Patrimoniais.
O Resultado Patrimonial apurado em 31/12/2017 foi superavitário em R$ 4,8 milhões e está
demonstrado na tabela abaixo, ao se confrontar Variações Patrimoniais Aumentativas e
Diminutivas.
Tabela 12 – Variações Patrimoniais Aumentativas x Variações Patrimoniais Diminutivas

Variações Patrimoniais Aumentativas
Variações Patrimoniais Diminutivas
Resultado Patrimonial do Período
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
513.543.997,98
508.655.517,54
4.888.480,44

31/12/2016
669.054.005,34
460.012.178,80
209.041.826,54

AH (%)
(23,24)
10,57
(97,66)

O resultado patrimonial do período analisado apresentou redução de 97,66% em relação ao
exercício anterior. As Variações Patrimoniais Aumentativas responderam por 76% da variação
observada, principalmente pela diminuição do item "Diversas Variações Patrimoniais
Aumentativas", tendo em vista que, em 2016, foram registrados/atualizados os valores da
dívida ativa não tributária relativa aos exercícios de 2014 e 2015. Além disso, observou-se
uma redução das taxas de fiscalização arrecadadas. As Variações Patrimoniais Diminutivas,
por sua vez, corresponderam a 24%, basicamente devido a “ajustes para perdas" realizadas
no último exercício.
10 - Resultado Orçamentário
O resultado orçamentário é originado a partir da confrontação entre as receitas arrecadadas
e as despesas legalmente empenhadas no período, tendo em vista critério estabelecido pelo
art. 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Até 31/12/2017 as receitas realizadas montaram a quantia aproximada de R$ 237,4 milhões,
enquanto que as despesas empenhadas perfizeram o montante de R$ 209,7 milhões,
ocasionando um resultado orçamentário superavitário da ordem de 20,6 milhões.
De acordo com informações extraídas do Balanço Orçamentário, o empenho de despesas
alcançou cerca de 94,05% da dotação atualizada no exercício de 2017.
A realização de receitas alcançou 119,55% da previsão atualizada de arrecadação,
evidenciando que realização de receitas superou a previsão atualizadas de arrecadação.
Receitas
As receitas realizadas no exercício de 2017, em comparação com as do mesmo período de
2016, estão de distribuídas nas seguintes categorias, conforme demonstrado nos respectivos
Balanços Orçamentários:
Tabela 13 – Receitas Realizadas – Composição

Receitas Correntes
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
237.435.301,20
237.435.301,20

31/12/2016
272.694.010,16
272.694.010,16

AH (%)
(12,93)
(12,93)

Comparando-se as receitas realizadas em 2017 com as receitas de 2016, percebe-se um
decréscimo de aproximadamente 12,93% na arrecadação de receitas.
Das receitas realizadas em 2017, percebe-se que 100% referem-se à arrecadação de receitas
correntes, montando a quantia aproximada de 237,4 milhões, distribuídos nas seguintes
espécies de receitas:
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Tabela 14 – Receitas Correntes Realizadas – Composição

Contribuições
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
Receita de Serviços
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
191.027.814,92
37.347.759,57
9.026.285,30
33.441,41
237.435.301,20

31/12/2016
219.018.289,76
43.484.247,35
10.169.941,71
21.531,34
272.694.010,16

AH (%)
(12,78)
(14,11)
(11,24)
(8,25)
(12,93)

Despesas
Como explanado anteriormente, o resultado orçamentário é a diferença entre as receitas
arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas no período, tendo em vista critério
estabelecido pelo art. 35 da Lei nº 4.320, de 1964.
De acordo com o art. 58 daquela Lei, empenho da despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento
de condição.
Nesta fase da execução da despesa pública ainda não é possível afirmar se a despesa foi
efetivamente realizada, ou seja, não há condições de asseverar se o bem ou material
adquirido foi entregue pelo seu fornecedor ou se o serviço contratado foi efetivamente
prestado pelo contratado.
Nesta etapa é possível asseverar apenas que os recursos consignados na Lei Orçamentária
Anual estão reservados, assegurados para a realização de alguma finalidade pública, tendo
como executante determinado fornecedor de bens e serviços demandados pela
Administração Pública, nominalmente identificados.
Como explanado anteriormente, o empenho de despesas no período em análise montou a
quantia aproximada de R$ 237,4 milhões, enquanto que no exercício de 2016, tal fase da
execução da despesa pública montou a cifra de R$ 272,6 milhões.
Semelhantemente ao exercício 2016, contribuiu de forma preponderante para este número no
exercício de 2017 o empenho de despesas correntes, o qual perfaz aproximadamente 89,55%
de toda a despesa empenhada no período, conforme evidenciado no quadro a seguir:

Tabela 15 – Despesas Empenhadas – Composição

Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
212.623.449,27
4.180.588,03
216.804.037,30

31/12/2016
195.972.102,03
4.735.588,61
200.707.690,64

AH (%)
8,49
11,72
8,02

As despesas correntes empenhadas com maior preponderância no universo da referida
categoria econômica referem-se ao grupo de natureza da despesa intitulado “Pessoal e
Encargos Sociais”, o qual montou a quantia aproximada de R$ 197,1 milhões.
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Tabela 16 – Despesas Correntes – Composição

Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Total
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
15.495.740,43
197.127.708,84
212.623.449,27

31/12/2016
14.035.542,36
181.936.559,67
195.972.102,03

AH (%)
10,40
8,34
8,49

11 - Resultado Financeiro
O resultado financeiro no exercício de 2017 foi superavitário em R$ 2 milhões, e sua formação
é detalhada na tabela apresentada na sequência, comparando-o ao mesmo período de 2016.
Tabela 17 – Resultado Financeiro – 31/12/2017

Receita Orçamentária
Despesas Pagas

Transferências Financeiras Recebidas
Transferências Financeiras Concedidas

Recebimentos Extraorçamentários
Pagamentos Extraorçamentários
Resultado Financeiro do Exercício
Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

31/12/2017
237.435.301,20
(216.804.037,30)
20.631.263,90

31/12/2016
272.695.047,71
(200.707.690,64)
71.987.357,07

AH (%)
(12,93)
8,02
(71,34)

193.267.427,10
(213.423.074,77)
(20.155.647,67)

203.477.988,78
(263.398.943,73)
(59.920.954,95)

(5,02)
(18,97)
(66,36)

4.182.573,37
(2.636.739,63)
1.545.833,74
2.021.449,97

2.921.371,41
(1.155.773,02)
1.765.598,39
13.832.000,51

43,17
128,14
(12,44)
(85,38)

Comparando com o mesmo período de 2016, em 2017 a Receita Orçamentária foi menor em
12,93%, as despesas pagas aumentaram em 8,02%.
Dentre os pagamentos extraorçamentários, cerca de 70% referem-se ao pagamento dos
restos a pagar no montante de R$ 1,8 milhões.
12 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
Na SUSEP, em função da adoção do princípio da unidade de caixa, a geração líquida de caixa
e equivalentes de caixa é igual ao resultado financeiro e, portanto, importou em um resultado
positivo aproximado a R$ 2 milhões em 2017, o que representou uma diminuição da ordem
de 85,38% em relação a 2016.
A seguir é apresentada a formação da diminuição de caixa e equivalentes de caixa ocorrido
em 2017 comparado em relação ao mesmo período de 2016.
Tabela 18 – Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

Atividades Operacionais
Atividades de Investimento
Atividades de Financiamento
Total

(a) Atividades Operacionais

31/12/2017
6.031.137,25
(4.009.687,28)
2.021.449,97

31/12/2016
18.098.183,77
(4.266.183,26)
13.832.000,51

AH (%)
(67%)
(6%)
(85%)
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Segundo informações extraídas da Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), as ações que
mais contribuíram para diminuição da geração líquida de caixa em foram aquelas relativas às
atividades operacionais da SUSEP.
Ocorreu em 2017 diminuição nas Receitas Derivadas e Originárias e aumento nos
Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas.
(b) Atividades de Investimento
Em relação a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa das atividades de investimento,
os desembolsos realizados em 2017 foram inferiores àqueles realizados no mesmo período
do exercício anterior em apenas 6%.
Porém, o fator preponderante na geração líquida negativa de caixa nas atividades de
investimento foi a concessão de empréstimos às massas liquidandas, tendo em vista que em
2017 tais desembolsos perfizeram o montante de R$ 3,1 milhões, enquanto que no mesmo
período de 2016 tais ingressos montaram a quantia de R$ 2,7 milhões.
13 - Ajustes de Exercícios Anteriores
Os Ajustes de Exercícios Anteriores compõem a linha de Resultados Acumulados do BP
(também composta pelo Resultado do Exercício e pelos Resultados de Exercícios anteriores).
Cabe destacar que as contas de Ajustes de Exercícios Anteriores registram os efeitos da
mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não
possam ser atribuídos a fatos subsequentes.
No exercício de 2017, esse grupo apresentou um saldo devedor de R$ 193,8 milhões.
Os fatos geradores deste valor foram os registros das atualizações da perda estimada com a
dívida ativa tributária, não tributária e empréstimos concedidos de 2016 realizados em 2017.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO

BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO

25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR

25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

Receitas Orçamentárias

PERIODO
Anual

EMISSAO
20/02/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2017

DISPÊNDIOS
2017

ESPECIFICAÇÃO

2016

237.435.301,20

272.695.047,71 Despesas Orçamentárias

2017

2016

216.804.037,30

200.707.690,64

Ordinárias

58.651.006,19

65.782.446,91

Ordinárias

45.301.085,49

48.086.907,37

Vinculadas

184.137.872,94

221.948.174,93

Vinculadas

171.502.951,81

152.620.783,27

171.502.951,81

152.555.198,27

213.423.074,77

263.398.943,73

184.137.872,94

221.948.174,93

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas

(-) Deduções da Receita Orçamentária

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas

-5.353.577,93

-15.035.574,13

Outros Recursos Vinculados a Fundos

Transferências Financeiras Recebidas

193.267.427,10

203.477.988,78 Transferências Financeiras Concedidas

186.629.278,94

173.632.590,56

186.629.278,94

173.565.013,39

Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Recebido
Sub-repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária

67.577,17
6.638.148,16

29.845.398,22

Demais Transferências Recebidas

1.233.667,57

14.788.678,38

Movimentação de Saldos Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária

65.585,00
6.777.006,04

4.326.776,56

Repasse Concedido

3.896.215,67

4.214.909,94

Repasse Devolvido

2.880.790,37

44.289,45

206.646.068,73

259.072.167,17

Sub-repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária

5.404.480,59

15.056.719,84

206.646.068,73

259.072.167,17

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

2.636.739,63

1.155.773,02

Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

4.182.573,37

Movimento de Saldos Patrimoniais

67.577,17

2.921.371,41 Despesas Extraorçamentárias

-

-

3.387.975,72

2.917.255,32

794.597,65

4.116,09

-

-

Pagamento dos Restos a Pagar Processados
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários

-

-

1.842.141,98

1.151.656,93

794.597,65

4.116,09

-

-

349.147.417,50

335.315.416,99 Saldo para o Exercício Seguinte

351.168.867,47

349.147.417,50

349.147.417,50

335.315.416,99

351.168.867,47

349.147.417,50

784.032.719,17

814.409.824,89 TOTAL

784.032.719,17

814.409.824,89

Caixa e Equivalentes de Caixa
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RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS CORRENTES

198.608.065,00

198.608.065,00

237.435.301,20

38.827.236,20

Receitas Tributárias

153.767.579,00

153.767.579,00

191.027.814,92

37.260.235,92

-

-

-

-

153.767.579,00

153.767.579,00

191.027.814,92

37.260.235,92

Impostos
Taxas

-

-

-

-

Receitas de Contribuições

Contribuições de Melhoria

-

-

-

-

Contribuições Sociais

-

-

-

-

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

-

-

Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.

-

-

-

-

43.189.400,00

43.189.400,00

37.347.759,57

-5.841.640,43

Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

763.185,00

763.185,00

783.895,80

20.710,80

42.426.215,00

42.426.215,00

35.356.090,00

-7.070.125,00

Delegação de Serviços Públicos

-

-

-

-

Exploração de Recursos Naturais

-

-

-

-

Exploração do Patrimônio Intangível

-

-

-

-

Cessão de Direitos

-

-

-

-

Demais Receitas Patrimoniais

-

-

1.207.773,77

1.207.773,77

Receita Agropecuária

-

-

-

-

Receita Industrial

-

-

-

-

20.451,00

20.451,00

33.441,41

12.990,41

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

-

-

87,10

87,10

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

-

-

-

-

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

-

-

-

-

20.451,00

20.451,00

33.354,31

12.903,31

-

-

-

-

-

-

-

-

1.630.635,00

1.630.635,00

9.026.285,30

7.395.650,30

1.162.821,00

1.162.821,00

8.622.168,67

7.459.347,67

3.872,00

3.872,00

135.940,11

132.068,11

-

-

-

-

463.942,00

463.942,00

268.176,52

-195.765,48

RECEITAS DE CAPITAL

-

-

-

-

Operações de Crédito

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Interno

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Externo

-

-

-

-

-

-

-

-

Alienação de Bens Móveis

-

-

-

-

Alienação de Bens Imóveis

-

-

-

-

Alienação de Bens Intangíveis

-

-

-

-

Amortização de Empréstimos

-

-

-

-

Transferências de Capital

-

-

-

-

Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

Valores Mobiliários

Receitas de Serviços

Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Demais Receitas Correntes

Alienação de Bens
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RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

Integralização do Capital Social

-

-

-

-

Resultado do Banco Central do Brasil

-

-

-

-

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Resgate de Títulos do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Demais Receitas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

198.608.065,00

198.608.065,00

237.435.301,20

38.827.236,20

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

198.608.065,00

198.608.065,00

237.435.301,20

38.827.236,20

TOTAL

198.608.065,00

198.608.065,00

237.435.301,20

38.827.236,20

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação

-

-

-

-

Créditos Cancelados Líquidos

-

-

-

-

Créditos Adicionais Reabertos

-

-

-

-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito - Mercado Interno

Operações de Crédito - Mercado Externo

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA

DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

205.825.118,00

223.024.858,00

212.623.449,27

209.774.788,50

209.774.788,50

10.401.408,73

Pessoal e Encargos Sociais

183.166.511,00

200.431.338,00

197.127.708,84

196.709.508,46

196.709.508,46

3.303.629,16

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

22.658.607,00

22.593.520,00

15.495.740,43

13.065.280,04

13.065.280,04

7.097.779,57

DESPESAS DE CAPITAL

7.170.331,00

7.170.331,00

4.180.588,03

3.641.273,08

3.641.273,08

2.989.742,97

Investimentos

2.277.363,00

2.277.363,00

1.011.406,86

472.091,91

472.091,91

1.265.956,14

Inversões Financeiras

4.892.968,00

4.892.968,00

3.169.181,17

3.169.181,17

3.169.181,17

1.723.786,83

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

15.309.687,00

15.309.687,00

-

-

-

15.309.687,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

-

228.305.136,00

245.504.876,00

216.804.037,30

213.416.061,58

213.416.061,58

28.700.838,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa
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DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

DOTAÇÃO ATUALIZADA

228.305.136,00

DESPESAS EMPENHADAS

245.504.876,00

DESPESAS LIQUIDADAS

216.804.037,30

SUPERAVIT

DESPESAS PAGAS

213.416.061,58

SALDO DA DOTAÇÃO

213.416.061,58

28.700.838,70

20.631.263,90

TOTAL

228.305.136,00

245.504.876,00

-20.631.263,90

237.435.301,20

213.416.061,58

213.416.061,58

8.069.574,80

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

135.547,74

2.141.980,25

1.473.727,78

1.473.727,78

452.537,89

351.262,32

Pessoal e Encargos Sociais

-

253.187,91

211.953,37

211.953,37

41.234,54

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

135.547,74

1.888.792,34

1.261.774,41

1.261.774,41

411.303,35

351.262,32

220,00

775.275,07

368.414,20

368.414,20

407.080,87

-0,00

220,00

775.275,07

368.414,20

368.414,20

407.080,87

-0,00

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

135.767,74

2.917.255,32

1.842.141,98

1.842.141,98

859.618,76

351.262,32

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

TOTAL

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

-

-

-

-

-

Pessoal e Encargos Sociais

-

-

-

-

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investimentos

-

-

-

-

-

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL
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$7,92
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2017

3$66,92
2017

ESPECIFICAÇÃO

2016

354.093.370,19

350.693.008,87 PASSIVO CIRCULANTE

351.168.867,47

349.147.417,50

2.718.141,61

2017

2016

7.663,32

7.663,32

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

-

-

-

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

-

-

1.356.564,55

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

7.663,32

7.663,32

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

-

-

Obrigações de Repartição a Outros Entes

-

-

-

-

199.934,39

189.026,82

6.426,72

-

Provisões a Curto Prazo

-

-

-

-

Demais Obrigações a Curto Prazo

-

-

223.680.143,46 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-

-

5.345.331,49

195.287.102,14

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo

-

-

5.285.416,78

195.227.187,43

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

-

-

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

70.604.376,87

62.457.693,34

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

-

-

Dívida Ativa Tributária

11.425.711,31

10.993.329,39

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

-

-

1.512.387.627,04

1.438.244.346,98

Provisões a Longo Prazo

-

-

(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo

-1.589.132.298,44

-1.316.468.182,28

Demais Obrigações a Longo Prazo

-

-

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

59.914,71

59.914,71

Resultado Diferido

-

-

7.663,32

7.663,32

Estoques
VPDs Pagas Antecipadamente
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo

Dívida Ativa Não Tributária

31.278.009,33

Estoques

-

Investimentos

TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

-

-

Participações Permanentes

-

-

Propriedades para Investimento

-

-

Propriedades para Investimento

-

-

(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos

-

-

(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos

-

-

-

-

Investimentos do RPSS de Longo Prazo

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS

-

-

-

-

-

-

Investimentos do RPSS de Longo Prazo

Demais Investimentos Permanentes
Demais Investimentos Permanentes
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.

-

-

23.670.153,27

26.745.865,02

10.561.895,85

12.336.748,21

Bens Móveis

14.737.037,30

15.414.948,88

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis

-4.175.141,45

-3.078.200,67

Imobilizado
Bens Móveis

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis

-

-

13.108.257,42

14.409.116,81

Bens Imóveis

15.269.675,04

15.269.675,04

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis

-2.161.417,62

-860.558,23

Bens Imóveis

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares

-

-

2.262.524,57

1.647.176,30

2.262.524,57

1.647.176,30

ESPECIFICAÇÃO

2017

2016

Patrimônio Social e Capital Social

-

-

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

-

-

Reservas de Capital

-

-

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-

-

Reservas de Lucros

-

-

Demais Reservas

-

-

385.363.716,20

574.365.489,01

Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.888.480,44

209.041.826,54

574.365.489,01

1.681.817.477,75

-193.890.253,25

-1.316.493.815,28

-

-

385.363.716,20

574.365.489,01
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3$66,92
-

ESPECIFICAÇÃO

2017

2016
ESPECIFICAÇÃO

Softwares

2.262.524,57

1.647.176,30

(-) Amortização Acumulada de Softwares

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares

-

-

-

-

Marcas, Direitos e Patentes Industriais

-

-

(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.

-

-

-

-

Direitos de Uso de Imóveis

-

-

(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis

-

-

Marcas, Direitos e Patentes Industriais

Direitos de Uso de Imóveis

Diferido

-

TOTAL DO ATIVO

385.371.379,52

2017

2016

574.373.152,33 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

385.371.379,52

ATIVO

574.373.152,33

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

2017

ATIVO FINANCEIRO

351.168.867,47

ATIVO PERMANENTE

ESPECIFICAÇÃO

2016

34.202.512,05

2017

349.147.417,50 PASSIVO FINANCEIRO

2016

3.739.238,04

225.225.734,83 PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL

3.053.023,06

-

-

381.632.141,48

571.320.129,27

4XDGURGH&RPSHQVDo}HV
$7,92

3$66,92

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
2017

2016

2017

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

2016

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
-

- SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

26.844.710,61

32.529.017,98

-

-

26.844.710,61

32.529.017,98

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

-

-

Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong

-

-

Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên

Direitos Contratuais a Executar

-

-

Obrigações Contratuais a Executar

Outros Atos Potenciais Ativos a Executar

-

-

Outros Atos Potenciais Passivos a Executar

-

- TOTAL

Execução dos Atos Potenciais Ativos

TOTAL

Execução dos Atos Potenciais Passivos

-

-

13.864,48

5.517,55

26.830.846,13

32.523.500,43

-

-

26.844.710,61

32.529.017,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários

161.838,14

Recursos Vinculados

347.267.791,29

Operação de Crédito
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
TOTAL

794.100,49
346.473.690,80
347.429.629,43
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2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
Receita Tributária
Receita de Contribuições

2016

6.031.137,25

18.098.183,77

431.497.325,95

476.176.115,03

237.435.301,20

272.694.010,16

191.027.814,92

219.018.289,76

-

-

1.991.669,57

1.052.134,46

Receita Agropecuária

-

-

Receita Industrial

-

-

33.441,41

21.531,34

35.356.090,00

42.432.112,89

9.026.285,30

10.169.941,71

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências Correntes Recebidas

-

-

194.062.024,75

203.482.104,87

Receita Patrimonial

Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais

Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários

794.597,65

4.116,09

193.267.427,10

203.477.988,78

-425.466.188,70

-458.077.931,26

-190.377.990,57

-175.019.030,85

Legislativo

-

-

Judiciário

-

-

Essencial à Justiça

-

-

-112.865.633,94

-103.748.493,62

Defesa Nacional

-

-

Segurança Pública

-

-

Relações Exteriores

-

-

Assistência Social

-

-

Previdência Social

-77.512.356,63

-71.270.537,23

Saúde

-

-

Trabalho

-

-

Educação

-

-

Cultura

-

-

Direitos da Cidadania

-

-

Urbanismo

-

-

Habitação

-

-

Saneamento

-

-

Gestão Ambiental

-

-

Ciência e Tecnologia

-

-

Agricultura

-

-

Organização Agrária

-

-

Indústria

-

-

Transferências Financeiras Recebidas
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas

Administração

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO

25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR

25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO
2017

PERIODO
Anual

EMISSAO
20/02/2018

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

2017

2016

Comércio e Serviços

-

-

Comunicações

-

-

Energia

-

-

Transporte

-

-

Desporto e Lazer

-

-

Encargos Especiais

-

-

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento

-

-

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

-

-

Outros Encargos da Dívida

-

-

-20.870.525,71

-19.655.840,59

Juros e Encargos da Dívida

Transferências Concedidas
Intergovernamentais

-

-

A Estados e/ou Distrito Federal

-

-

A Municípios

-

-

-20.649.325,90

-19.406.158,95

Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos das Operações
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS

-221.199,81

-249.681,64

-214.217.672,42

-263.403.059,82

-794.597,65

-4.116,09

-213.423.074,77

-263.398.943,73

-4.009.687,28

-4.266.183,26

-

1.037,55

Alienação de Bens

-

-

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

1.037,55

Outros Ingressos de Investimentos
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante

-

-

-4.009.687,28

-4.267.220,81

-225.157,84

-976.769,03

-3.169.181,17

-2.729.232,94

-615.348,27

-561.218,84

-

-

-

-

Operações de Crédito

-

-

Integralização do Capital Social de Empresas Estatais

-

-

Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

-

-

Amortização / Refinanciamento da Dívida

-

-

Outros Desembolsos de Financiamento

-

-

2.021.449,97

13.832.000,51

Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS

Intergovernamentais

Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

349.147.417,50

335.315.416,99

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

351.168.867,47

349.147.417,50
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos

2016

513.543.997,98

669.054.005,34

194.260.538,39

218.917.466,46

2.428,21

-

194.258.110,18

218.917.466,46

-

-

-

-

Contribuições Sociais

-

-

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

Contribuição de Iluminação Pública

-

-

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

-

-

1.991.756,67

1.052.446,51

Venda de Mercadorias

-

-

Vendas de Produtos

-

-

1.991.756,67

1.052.446,51

40.391.100,80

61.918.527,35

4.977.502,36

19.364.371,87

24.154,13

100.823,30

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Obtidos

-

-

35.356.090,00

42.432.112,89

Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Aportes do Banco Central

-

-

33.354,31

21.219,29

Transferências e Delegações Recebidas

193.272.553,25

203.632.378,03

Transferências Intragovernamentais

193.267.427,10

203.477.988,78

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências das Instituições Privadas

-

-

Transferências das Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências de Consórcios Públicos

-

-

Transferências do Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada de Entes

-

-

Transferências de Pessoas Físicas

-

-

5.126,15

154.389,25

Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras

Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos

-

1.159.422,72

Reavaliação de Ativos

-

120.756,23

Ganhos com Alienação

-

-

Ganhos com Incorporação de Ativos

-

-

Ganhos com Desincorporação de Passivos

-

1.038.666,49

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

-

-

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

83.628.048,87

182.373.764,27

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

-

-

Resultado Positivo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-
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2016

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

-

-

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

83.628.048,87

182.373.764,27

508.655.517,54

460.012.178,80

121.790.830,73

113.810.591,00

Remuneração a Pessoal

97.350.553,61

91.208.278,28

Encargos Patronais

20.067.774,55

18.636.872,92

3.531.739,50

3.665.439,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos

Benefícios a Pessoal
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

840.763,07

300.000,46

77.555.308,41

71.676.449,90

Aposentadorias e Reformas

61.939.814,26

56.351.501,81

Pensões

15.513.888,60

15.294.685,38

Benefícios de Prestação Continuada

-

-

Benefícios Eventuais

-

-

Políticas Públicas de Transferência de Renda

-

-

101.605,55

30.262,71

12.165.870,36

9.791.420,49

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo

167.147,20

78.774,50

Serviços

9.595.161,98

8.376.828,62

Depreciação, Amortização e Exaustão

2.403.561,18

1.335.817,37

3.266.553,87

216.381,35

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais

-

-

1.190,81

16.256,10

-

-

3.265.363,06

200.125,25

Aportes ao Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

-

-

214.546.709,14

263.846.862,14

Transferências Intragovernamentais

213.423.074,77

263.398.943,73

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências a Instituições Privadas

-

-

Transferências a Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências a Consórcios Públicos

-

-

221.199,81

249.681,64

Descontos Financeiros Concedidos

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências ao Exterior
Execução Orçamentária Delegada a Entes

-

-

902.434,56

198.236,77

78.791.479,04

67.577,17

78.773.862,91

-

Perdas com Alienação

-

-

Perdas Involuntárias

-

-

Incorporação de Passivos

-

67.577,17

17.616,13

-

Outras Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas

Desincorporação de Ativos
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2017
Tributárias

2016
441.208,22

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados

495.288,47

62.795,67

58.256,10

378.412,55

437.032,37

-

-

Custo das Mercadorias Vendidas

-

-

Custos dos Produtos Vendidos

-

-

Custo dos Serviços Prestados

-

-

97.557,77

107.608,28

Premiações

-

-

Resultado Negativo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Incentivos

-

-

Subvenções Econômicas

-

-

Participações e Contribuições

-

-

Constituição de Provisões

-

-

97.557,77

107.608,28

4.888.480,44

209.041.826,54

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2017

2016
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