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SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA Nº 41, DE 6 DE MARÇO DE 2014

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições

e tendo em vista o disposto no art. 3º da Portaria nº 51, de 18 de fevereiro de 2014, do Ministério do

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, resolve:

Art. 1º Delegar competência ao Secretário da Receita Federal do Brasil para realizar concurso

público destinado ao provimento de duzentos e setenta e oito cargos de Auditor-Fiscal da Receita

Federal do Brasil da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI

Ministério da Fazenda
.

Art. 63. Os estudantes da Universidade terão assegurados os
direitos inerentes à sua condição e, especificamente, os de repre-
sentação, associação, assistência estudantil, estágio e candidatura aos
programas de bolsas acadêmicas.

§ 1º A representação estudantil far-se-á em todos os órgãos
colegiados pro tempore e em comissões especiais, com direito a voz
e voto, respeitadas as disposições desta Portaria.

§ 2º A escolha da representação estudantil, prevista nesta
portaria, far-se-á por meio de eleição, sendo elegíveis todos os alunos
regularmente matriculados na Unifesspa.

Art. 64. Fica assegurado aos estudantes da Unifesspa o di-
reito à organização em entidades representativas, definidas por suas
entidades de base e conforme os estatutos respectivos.

Parágrafo Único - A organização, o funcionamento e as
atividades das entidades a que se refere o caput deste artigo serão
estabelecidos nos seus respectivos estatutos e aprovados em assem-
bleia geral dos estudantes.

TÍTULO III
DO REGIME ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Art. 65. Fica instituída a Secretaria de Planejamento e De-

senvolvimento Institucional pro tempore - SEPLAN pro tempore a
quem compete elaborar o orçamento anual da Universidade, nos ter-
mos da legislação aplicável, a partir da priorização de programas e
ações previstos para execução pelas unidades acadêmicas e admi-
nistrativas.

Parágrafo Único - SEPLAN pro tempore baixará instruções
relativas a prazos, condições e modelos a serem observados na ela-
boração e execução de propostas orçamentárias, planos de inves-
timentos e outras informações.

Art. 66. A proposta orçamentária da Universidade será re-
metida aos órgãos competentes do Governo Federal, no prazo que for
estabelecido.

§ 1º Para a elaboração da proposta orçamentária, o órgão
responsável pelo planejamento receberá das unidades acadêmicas e
administrativas suas previsões de receita e despesa, devidamente dis-
criminadas e justificadas, até a data por ele estipulada.

§ 2º Com base no valor das dotações que o Orçamento Geral
da União atribuir à Universidade, o órgão responsável pelo plane-
jamento promoverá a distribuição interna do mesmo, ouvidas a Ad-
ministração Superior e as unidades acadêmicas e administrativas.

Art. 67. O orçamento da Universidade será elaborado em
conformidade com os preceitos legais, abrangendo a especificação
das fontes de financiamento e das despesas.

Art. 68. O exercício financeiro da Universidade coincidirá
com o ano civil.

§ 1º A gestão de fundos especiais far-se-á de acordo com as
normas gerais do orçamento, no que forem aplicáveis.

§ 2º É vedada a retenção de renda para qualquer aplicação
por parte das unidades orçamentárias, devendo o produto de toda
arrecadação ser recolhido à conta única da Universidade, desde que
haja previsão orçamentária.

Art. 69. Periodicamente, as unidades deverão relatar os re-
sultados e metas alcançadas por meio dos programas e ações, via-
bilizando a avaliação do alcance da missão da Instituição.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 70. A proporcionalidade de representação dos docentes,

discentes e técnico- administrativos nos Conselhos Superiores pro
tempore, Conselhos dos Campi pro tempore e Congregações de Uni-
dades Acadêmicas pro tempore dar-se-á em conformidade com a
legislação vigente e as especificações no Regimento Geral provisório
a ser aprovado pelo CONSUN pro tempore.

Art. 71. Nenhum servidor ou discente, nem qualquer re-
presentante da comunidade, salvo exceção expressa nesta Portaria,
poderá fazer parte ao mesmo tempo do CONSEPE pro tempore e do
CONSAD pro tempore.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 72. A Administração Superior deverá adotar todas as

medidas necessárias para a elaboração e encaminhamento do Estatuto
da Unifesspa ao Ministério da Educação nos termos estabelecidos
pela Lei nº 12.824, de 5 de junho de 2013.

Art. 73. A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação e será, automaticamente, revogada pela aprovação do Es-
tatuto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará pelo órgão
competente do sistema federal de ensino, nos termos da legislação
vigente.

MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO

BANCO DO BRASIL S/A
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 11.159.426/0001-09
Exercício encerrado em 31.12.2013

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A BB Seguros Participações S.A. (BB Seguros), com sede e foro na cidade de Brasília-DF e
prazo de duração indeterminado, é uma subsidiária integral da BB Seguridade Participações S.A. (BB
Seguridade), tendo como objeto social a participação em sociedades seguradoras, resseguradoras, de
capitalização, entidades abertas de previdência complementar e que operam seguros odontológicos.

O seu capital social é de R$ 3.103.200.599,27 (três bilhões, cento e três milhões, duzentos mil,
quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), dividido e representado por 278.862.835
(duzentos e setenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e duas mil, oitocentas e trinta e cinco) ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, detidas, integralmente, pela BB Seguridade.

A BB Seguros detém, atualmente, participações nas empresas Brasilprev Seguros e Previdência
S.A. (Brasilprev), Brasilcap Capitalização S.A. (Brasilcap), BB Mapfre SH1 Participações S.A. (SH1),
Mapfre BB SH2 Participações S.A. (SH2), BB Capitalização S.A (antiga Nossa Caixa Capitalização
S.A) e IRB Brasil Resseguros S.A. (IRB).

As receitas da BB Seguros advêm, principalmente, de equivalência patrimonial.
INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Dando continuidade ao processo de reorganização societária da área de seguridade, iniciado em

2008 no Banco do Brasil S.A. (BB), a BB Seguridade, por meio de sua subsidiária, a BB Seguros,
celebrou, em 24/05/2013, com a União, contrato de compra e venda de ações de emissão do IRB Brasil
Resseguros S. A., conforme Fato Relevante de mesma data. No referido contrato, a BB Seguros adquiriu
212.421 (duzentos e doze mil quatrocentos e vinte e uma) ações ordinárias, que representam 20,5% do
capital social, ao preço de R$ 2.577,00 (dois mil quinhentos e setenta e sete reais), totalizando R$
547.408.917,00 (quinhentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e oito mil, novecentos e dezessete
reais), cuja liquidação financeira se deu em 27/08/2013.

Em 05 de agosto de 2013, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) aprovou o Acordo de Associação e Outras Avenças, celebrado entre o BB, BB
Seguros, BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S. A. (BB Corretora) e a Odontoprev S.
A. (Odontoprev), que tem o objetivo de desenvolver e divulgar, e por meio da BB Corretora, distribuir
e comercializar planos odontológicos sob a marca BB Dental, com exclusividade em todos os canais BB
no território nacional, por meio de uma sociedade anônima denominada Brasildental Operadora de
Planos Odontológicos S. A. (Brasildental), conforme Fato Relevante de mesma data.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
A estrutura societária da BB Seguridade encerrou o exercício de 2013 com a seguinte con-

figuração:

Coligadas % Participação (K) Demais sócios % Participação

1. Brasilcap 66,66% Icatu
Aliança da Bahia
Minoritários

16,67%
15,80%
0,87%

2. Brasilprev 74,99% Principal 25,01%

3. BB Mapfre SH1 74,99% Mapfre 25,01%
3.1 Mapfre Vida 100,00%
3.2 Vida Seguradora
3.3 Aliança do Brasil

100,00%
100,00%

4. Mapfre BB SH2 50,00% Mapfre 50,00%
4.1 MSG 100,00%
4.2 AB Seguros
4.3 Brasilveículos

100,00%
100,00%

5. IRB Brasil Resseguros 20,51% União 27,56%
Bradesco Auto RE 20,51%
Itaú Seguros 15,00%
FIP Caixa Barcelona 6,64%
Empregados 0,21%
Minoritários 9,57%

Ao final do processo de reorganização societária da área de Seguridade do BB, almeja-se a
seguinte estrutura:

Coligadas % Participação (K) Demais sócios % Participação

1. Brasilcap 66,66% Icatu
Aliança da Bahia
Minoritários

16,67%
15,80%
0,87%

2. Brasilprev 74,99% Principal 25,01%

3. BB Mapfre SH1 74,99% Mapfre 25,01%

4. Mapfre BB SH2 50,00% Mapfre 50,00%

5. IRB - Brasil Resseguros 20,51% União 27,56%
Bradesco Auto RE 20,51%
Itaú Seguros 15,00%
FIP Caixa Barcelona 6,64%
Empregados 0,21%
Minoritários 9,57%

6.. Brasildental 74,99% Odontoprev 25,01%

Recursos Humanos e Materiais
Os recursos humanos utilizados pela BB Seguros são constituídos exclusivamente por fun-

cionários do quadro permanente do BB e a cessão de pessoal, bem como o fornecimento de materiais e
equipamentos necessários ao seu funcionamento, são regidos por convênio de rateio e ressarcimento de
despesas e custos diretos e indiretos firmado com o Banco.

Resultado da BB Seguros
A BB Seguros encerrou o exercício de 2013 com Lucro Líquido de R$ 1,57 bilhão, evolução

de 66% sobre o exercício de 2012. As Receitas Operacionais, oriundas do resultado obtido com
participações nas coligadas e controladas e de outras receitas operacionais, cresceram 74%, totalizando
R$ 1,56 bilhão, e foram as principais responsáveis pelo bom desempenho da holding.

Apesar da baixa relevância das Despesas Administrativas, a redução observada na linha também
contribuiu para o aumento do Resultado da BB Seguros em 2013. A queda de 21% foi impulsionada pela
diminuição de 26% nas Despesas com Pessoal, em função da migração do quadro de funcionários para
a BB Seguridade. A empresa registrou R$ 17,4 milhões em despesas com Imposto de Renda e Con-
tribuição Social no exercício de 2013.
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