
                                                                                        
 

 1 

XXII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SGT N°4 
COMISSÃO DE SEGUROS e 

SUBCOMISSÃO DE MARGEM DE SOLVÊNCIA 
Segunda reunião de 2006 

25 a 27 de Outubro 
Rio de Janeiro, BRASIL 

 
PROPOSTA DE TRABALHO 2007 

 

ATIVIDADE 
DESCRIÇÃO 

CARÁTER ORIGEM PRAZO 

1. “Acordo marco sobre condições 
de acesso para empresas de 
seguros com ênfase no acesso por 
sucursal” 

Revisão do “Acordo 
marco sobre 
condições de 
acesso para 
empresas de 
Seguros com ênfase 
no acesso por 
sucursal”. (A) 

Específico CMC Dec. 
9/99 

Dezembro 
2007 

2. “Acordo marco sobre condições 
básicas de exercício para 
empresas de seguros e suas 
sucursais que operem no 
MERCOSUL”. 

Revisão do “Acordo 
marco sobre 
condições básicas 
de exercício para 
empresas de 
seguros e suas 
sucursais que 
operem no 
MERCOSUL”. (A) 

Específico 

GMC Res 
84/99- 
Pauta 
Negociador
a 
2000/2001. 

Dezembro 
2007 

3. Adoção dos Princípios Básicos 
da IAIS 
(Segunda etapa: determinação da 
estratégia de implementação dos 
PBS adaptados à realidade do 
MERCOSUL1) 

Implementação nos 
Estados Parte dos 
Princípios Básicos 
de Seguros da IAIS. 
(B) 

Específico 
Cumprimento 
gradual 

 Dezembro 
2007 

4. Cumprimento dos Princípios 
Básicos de Seguros da I.A.I.S. 

Análise dos 
Princípios Básicos 
de Seguros da  
I.A.I.S. e avaliação 
do grau de 
cumprimento pelos 
Estados Parte. (C) 

Permanente   

5. Princípios aprovados pela IAIS Avaliação do 
cumprimento dos 
Acordos Marco de 
Acesso e de 
Exercício em 
relação aos 
princípios aprovados 
pela IAIS. (D) 

Específico  Dezembro 
2007 

6. Avaliação das assimetrias Identificação e Permanente   
                                            
1 Na primeira etapa decidiu-se elevar um projeto de resolução de adoção dos princípios básicos da IAIS como ponto 
de convergência. Em uma segunda etapa se verificará como realizar a implementação dos princípios nos Estados 
Parte em conformidade com as negociações no âmbito do MERCOSUL. 
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normativas e dos critérios e 
procedimentos contábeis que 
regulam a atividade seguradora. 

avaliação das 
assimetrias 
normativas e dos 
critérios e 
procedimentos 
contábeis que 
regulam a atividade 
seguradora.. (C) 

7. Glossário de Termos Técnicos 
Básicos Preliminares sobre 
seguros para o âmbito do 
Mercosul. 

Ampliação do 
Glossário de 
Termos Técnicos 
Básicos 
Preliminares sobre 
seguros para o 
âmbito do Mercosul, 
a medida que 
surjam  alterações 
nos Acordos. (D) 

Permanente GMC Res 
83/99  

8. Operações de resseguros nos 
países membros.  

Análise das 
operações de 
resseguros nos 
países membros 
visando a 
elaboração de um 
Acordo Marco. (C) 

Específico 

GMC Res 
84/99- 
Pauta 
Negociador
a 
2000/2001. 

Dezembro 
2007 

9. Estatísticas regionais sobre o 
mercado de seguros.  

Atualização anual 
do Boletim com as 
estatísticas 
regionais sobre o 
mercado de seguros 
e a publicação na 
página web do 
Mercosul. (D) 

Permanente 

GMC Ata 
2/01 
Aprovação 
do Plano de 
Trabalho 
2001 

 

10. Página web da Comissão de 
Seguros 

Atualização da 
página web.  

Permanente 

Solicitação 
do SGT N° 
4 no 
Paraguai 
2005. 

 

11. Operações do Seguro 
Obrigatório de Responsabilidade 
Civil do Transportador Rodoviário 
em Viajem Internacional (CARTA 
AZUL) 

Revisão da norma 
que regula as 
operações do 
Seguro Obrigatório 
de 
Responsabilidade 
Civil do 
Transportador 
Rodoviário em 
Viajem Internacional 
(CARTA AZUL). (B) 

Específico 

Proposta da 
delegação 
do Brasil 
(RJ 2004) 

Dezembro 
2007 

12. Quadro de avaliação do grau 
de avanço da comissão 
 

Atualização do 
Quadro de avaliação 
do grau de avanço 
da comissão 

Permanente   

(A) Negociação do Acordo 
(B) Implementação de Acordo 
(C) Diagnóstico 
(D) Acompanhamento 


