
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 007, de 29 de junho de 2007. 
 
 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO / CONTROLE INTERNO 
 
 

Disciplina a execução de despesas com a contratação e           
renovação de seguros. 

 
 
O Pró-Reitor de Planejamento da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 
– UDESC, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na letra “c” do artigo 
1º da Portaria nº 1030, de 28/10/2004, do Magnífico Reitor, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - A contratação e renovação de qualquer modalidade de seguro pelos Centros de 
Ensino e Reitoria, serão realizados através da BESC S/A – Corretora de Seguros e 
Administradora de Bens – BESCOR, de acordo como Decreto Estadual nº 671, de 09 
de setembro de 2003. 
 
Art. 2º - A realização das despesas mencionadas no artigo 1º desta Instrução Normativa, 
deverá sempre ser precedida de: 
 
I – justificativa da contratação do seguro proposto; 
II – estatísticas de sinistros ocorridos, com o objeto do seguro, nos últimos 24 meses; 
III – cópia completa das Apólices do ano anterior; 
IV – mínimo de 3(três) propostas de outras Seguradoras, com uniformidade de 
importâncias seguradas e coberturas a serem contratadas; 
V – proposta oficial da BESCOR. 
 
Art. 3º - No caso de contratação de seguros para os veículos oficiais da UDESC, os 
Procedimentos descritos no artigo anterior deverão ser realizados centralizadamente 
pela PROAD, através do Setor de Transportes. 
 
Art. 4º - Caberá a PROAD avaliar as propostas encaminhadas e, se necessário, negociar 
junto à BESCOR para obtenção de melhor preço e de condições mais vantajosas para a 
UDESC. 
 
Art. 5º - Todos os processos de despesas (SIGEOF) referente à contratação e renovação 
de seguros, após serem recebidos pela PROAD, deverão ser encaminhados ao Controle 
Interno da PROPLAN, para a análise e posterior autorização da contratação dos 
seguros.  
 



Art. 6º - Esta Norma Operacional entra em vigor nesta data. 
 
Art. 7º - Ficam revogadas as demais disposições em contrário. 
 
 
          Florianópolis, 29 de junho de 2007. 
 
 

Prof. Arlindo Carvalho Rocha  
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO 

 
 
 


