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PE 038/2010, Requerente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Requerido Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relatora Conselheira Márcia
Wanzoff Robalinho Cavalcanti
PE 040/2010, Requerente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Requerido Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relatora Conselheira Márcia
Wanzoff Robalinho Cavalcanti
PE 042/2010, Requerente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Requerido Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relatora Conselheira Maria
Edwiges Pereira Garcia
PE 043/2010, Requerente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Requerido Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relatora Conselheira Maria
Edwiges Pereira Garcia
PE 044/2010, Requerente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Requerido Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relatora Conselheira Edilene
Barros Soares de Brito
PE 046/2010, Requerente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Requerido Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relatora Conselheira Márcia
Wanzoff Robalinho Cavalcanti
PE 048/2010, Requerente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Requerido Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relatora Conselheira Márcia
Wanzoff Robalinho Cavalcanti
PE 051/2010, Requerente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Requerido Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relatora Conselheira Edilene
Barros Soares de Brito
PE 055/2010, Requerente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Requerido Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relatora Conselheira Edilene
Barros Soares de Brito
RE 001/2009, Recorrente ANTONIO RODRIGUES DANTAS LTDA., Advogado Marcelo Souza
Mendes Patriota, Recorrido 1ª Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF, Repre-
sentante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz e/ou, Relator Conselheiro Giovani
Leal da Silva

Brasília/DF, 05 de abril de 2010.
GESSY DIAS

Assistente/NUSAP

1ª CÂMARA

PAUTAS DE JULGAMENTO DA 1ª CÂMARA
Faço público, de ordem do Exmo. Sr. SEBASTIÃO QUINTILIANO, Presidente do Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, sediado no SAIN, Projeção H, Edifício Sede – CODE-
PLAN – 2º andar, Plenário, que constam da Pauta da Sessão de Julgamento da 1.ª Câmara do TARF,
que se realizará no dia 12 de abril de 2010, segunda-feira, às dezesseis horas, o(s) seguinte(s) feito(s),
PARA INÍCIO DE JULGAMENTO:
PE 045/2010, Requerente CARLOS ROBERTO FERRARI DE CARVALHO – ME, Advogado Anto-
nio Mendes Patriota e/ou, Requerido 1ª Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do
DF, Representante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz, Relatora Conselheira
Maria Edwiges Pereira Garcia
RV 477/2009, Recorrente HF SERVIÇOS DE MALOTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. – ME,
Recorrida Subsecretaria da Receita, Representante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa
Queiroz, Relator Conselheiro Giovani Leal da Silva

Faço público, de ordem do Exmo. Sr. SEBASTIÃO QUINTILIANO, Presidente do Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, sediado no SAIN, Projeção H, Edifício Sede – CODE-
PLAN – 2º andar, Plenário, que constam da Pauta da Sessão de Julgamento da 1.ª Câmara do TARF,
que se realizará no dia 14 de abril de 2010, quarta-feira, às quatorze horas, o(s) seguinte(s) feito(s),
PARA PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO:
RV 220/2009, Recorrente HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, Advogado Eliton Guimarães Vaz, Recor-
rida Subsecretaria da Receita, Representante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Quei-
roz, Relator Conselheiro Giovani Leal da Silva, (OS AUTOS ESTAVAM COM VISTA À CONSE-
LHEIRA MARIA EDWIGES PEREIRA GARCIA)
PARA INÍCIO DE JULGAMENTO:
RV 400/2009, Recorrente ANDRÉ LUIZ DE MACEDO COUTO, Recorrida Subsecretaria da Receita,
Representante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz, Relatora Conselheira Maria
Edwiges Pereira Garcia
RV 533/2009, Recorrente COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB, Recorri-
do Subsecretaria da Receita, Representante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz,
Relator Conselheiro Kleber Nascimento

Faço público, de ordem do Exmo. Sr. SEBASTIÃO QUINTILIANO, Presidente do Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, sediado no SAIN, Projeção H, Edifício Sede – CODE-
PLAN – 2º andar, Plenário, que constam da Pauta da Sessão de Julgamento da 1.ª Câmara do TARF,
que se realizará no dia 15 de abril de 2010, quinta-feira, às quatorze horas, o(s) seguinte(s) feito(s),
PARA INÍCIO DE JULGAMENTO:
RV 430/2009, Recorrente MAX PRINT COMÉRCIO LTDA., Advogado Saint-Clair Diniz Martins
Souto, Recorrida Subsecretaria da Receita, Representante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da

Costa Queiroz, Relator Conselheiro Kleber Nascimento
RV 500/2009, Recorrente DISTRIBUIDORA IGARAPÉ LTDA., Recorrida Subsecretaria da Receita,
Representante da Fazenda Subprocuradora Cybele Lara da Costa Queiroz, Relator Conselheiro Giova-
ni Leal da Silva

Brasília/DF, 05 de abril de 2010.
GESSY DIAS

Assistente/NUSAP

2ª CÂMARA

PAUTAS DE JULGAMENTO DA 2ª CÂMARA
Faço público, de ordem do Exmo. Sr. SEBASTIÃO QUINTILIANO, Presidente do Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, sediado no SAIN, Projeção H, Edifício – Sede CODE-
PLAN – 2º andar, Plenário, que constam da Pauta da Sessão de Julgamento da 2ª Câmara do TARF, que
se realizará no dia 12 de abril de 2010, segunda-feira, às quatorze horas, o(s) seguinte(s) feito(s),
PARA INÍCIO DE JULGAMENTO:
RV 450/2009, Recorrente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius de
Almeida Ramos e/ou, Recorrida Subsecretaria da Receita, Representante da Fazenda Subprocuradora
Mara Kolliker Werneck, Relator Conselheiro Luiz Airton Figurelli Gorga
RV 518/2009, Recorrente ESPLANADA JOIAS LTDA., Advogado Ricardo Lacaz Martins e/ou,
Recorrida Subsecretaria da Receita, Representante da Fazenda Subprocuradora Mara Kolliker Werne-
ck, Relator Conselheiro Cláudio da Costa Vargas

Faço público, de ordem do Exmo. Sr. SEBASTIÃO QUINTILIANO, Presidente do Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, sediado no SAIN, Projeção H, Edifício – Sede CODE-
PLAN – 2º andar, Plenário, que constam da Pauta da Sessão de Julgamento da 2ª Câmara do TARF, que
se realizará no dia 13 de abril de 2010, terça-feira, às quatorze horas, o(s) seguinte(s) feito(s), PARA
INÍCIO DE JULGAMENTO:
RV 422/2009 e REO 100/2009, Recorrentes VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA. e Subsecreta-
ria da Receita, Advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos e/ou, Recorridas Subsecretaria da Receita
e VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Representante da Fazenda Subprocuradora Mara Kolli-
ker Werneck, Relatora Conselheira Edilene Barros Soares de Brito
RV 424/2009 e REO 102/2009, Recorrentes VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA. e Subsecreta-
ria da Receita., Advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos e/ou, Recorridas Subsecretaria da Receita
e VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Representante da Fazenda Subprocuradora Mara Kolli-
ker Werneck, Relatora Conselheira Edilene Barros Soares de Brito
RV 508/2009, Recorrente GRAF E CARNEIRO LTDA. – ME, Recorrida Subsecretaria da Receita,
Representante da Fazenda Subprocuradora Mara Kolliker Werneck, Relator Conselheiro Cláudio da
Costa Vargas

Faço público, de ordem do Exmo. Sr. SEBASTIÃO QUINTILIANO, Presidente do Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, sediado no SAIN, Projeção H, Edifício – Sede CODE-
PLAN – 2º andar, Plenário, que constam da Pauta da Sessão de Julgamento da 2ª Câmara do TARF, que
se realizará no dia 14 de abril de 2010, quarta-feira, às dezesseis horas, o(s) seguinte(s) feito(s), PARA
INÍCIO DE JULGAMENTO:
RV 467/2009, Recorrente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius
de Almeida Ramos e/ou, Recorrida Subsecretaria da Receita, Representante da Fazenda Subprocu-
radora Mara Kolliker Werneck, Relatora Conselheira Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti
RV 455/2009, Recorrente VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA., Advogado Marcus Vinícius
de Almeida Ramos e/ou, Recorrida Subsecretaria da Receita, Representante da Fazenda Subprocu-
radora Mara Kolliker Werneck, Relatora Conselheira Edilene Barros Soares de Brito

Brasília/DF, 05 de abril 2010.
GESSY DIAS

Assistente/NUSAP

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DESPACHO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Processo: 112.000.916/2010. Assunto: Inexigibilidade de Licitação. A Diretoria Administrativa, com
amparo legal no artigo 25, combinado com o artigo 26, da lei nº 8.666/93, Autoriza a renovação anual
de 06 (seis) assinaturas do Diário Oficial da União- D.O.U, por “Inexigibilidade de Licitação”, no
valor total de R$ 2.141,60 (dois mil, cento e quarenta e um reais e sessenta centavos). Relator:
Diretor Nilson Martorelli.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL.

Aos dois dias do mês de março, do ano de dois mil e dez, às 10h e 10 min., no Centro Administrativo do
GDF, sede Taguatinga, bloco 04, na sala de reunião do Auditório, Brasília-DF, realizou-se a Segunda
Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito
Federal – IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, como única
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entidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a coordenação do
Ronaldo de Moraes Figueiredo, Conselheiro Suplente, estando presentes na reunião, os Conselheiros
Titulares do CONAD, Inaldo José de Oliveira, os Representantes dos Segurados: Denivaldo Alves do
Nascimento, Jefferson de Souza Bulhosa Júnior, Rogério Venâncio Santana, Sonivaldo Marciano de
Lima, Sra. Lânia Maria Alves Pinheiro, Valdemar Alves de Miranda, os Conselheiros Suplentes, Sra.
Cássia Maria Grotto Queiroz, Representantes dos Segurados: Márcio Roberto Cirino de Paiva e a Sra.
Neuza Maria Vieira Fernandes. Verificada a existência de quórum, o Coordenador, Ronaldo de Moraes
Figueiredo, declarou aberta a sessão, dando início à Ordem do Dia, aprovação do Regimento Interno –
CONAD – IPREV/DF, aprovação da Ata da Primeira Reunião Ordinária do CONAD, realizada em 02/
02/2010, aprovação da Ata da Primeira Reunião Extraordinária do CONAD, realizada em 09/02/2010
e Assuntos Gerais. Fazendo uso da palavra, agradeceu a presença de todos e ressaltou que esta Segunda
Reunião Ordinária é uma consolidação do que foi discutido nas reuniões anteriores. Mencionou, tam-
bém, um item que foi discutido na última reunião, do dia 09 de fevereiro de 2010, que diz respeito a
remuneração dos Conselheiros, conforme o que dispõe o Artigo 28 do Regimento Interno do CONAD
– IPREV/DF: “Compete ao IPREV/DF proporcionar ao CONAD os meios necessários ao exercício de
suas atividades, bem como remunerar os Conselheiros pela efetiva participação das reuniões, na forma
da legislação vigente”. Ao declarar que os Conselheiros aposentados têm direito a remuneração, confor-
me prevê a Lei n.º 2.957, de 26 de abril de 2002, o Coordenador Ronaldo de Moraes Figueiredo solicitou
que os Conselheiros que não se enquadram ao que dispõe o Artigo 3º, da Lei nº 3.851, de 05 de maio de
2006, verbis: “É vedada a remuneração, a qualquer título, de servidor ativo do Poder Executivo do
Governo do Distrito Federal pela participação em órgão de deliberação coletiva ou assemelhado.”,
compareçam à Diretoria de Administração do IPREV/DF e apresentem os documentos necessários para
receber a respectiva remuneração, na forma da legislação vigente. Prosseguindo, o Coordenador Ronal-
do de Moraes Figueiredo indagou a respeito dos demais itens do Regimento Interno e facultou a palavra
aos Conselheiros, no sentido, de terem alguma alteração a fazer no Regimento Interno do CONAD –
IPREV/DF. O Conselheiro Márcio Roberto Cirino de Paiva solicitou o uso da palavra, e, fez uma
observação em relação aos destaques que foram feitos na primeira leitura do Regimento Interno,
mencionando que todos os destaques foram atendidos, e, que, a partir desse princípio, podemos fechar
e consolidar o Regimento Interno do CONAD – IPREV/DF. Na seqüência, o Coordenador, Ronaldo de
Moraes Figueiredo, coloca em discussão e pergunta a todos se está aprovado o Regimento Interno do
CONAD – IPREV/DF. Tendo sido aprovados, por unanimidade, o Regimento Interno do CONAD –
IPREV/DF passou-se à discussão relativa à aprovação da Ata da Primeira Reunião Ordinária do Conse-
lho, realizada em 02 de fevereiro de 2010 e à aprovação da Ata da Reunião Extraordinária, realizada em
09 de fevereiro de 2010, que, por unanimidade, ambas tiveram os seus termos aprovados. Na seqüência,
o Conselheiro Sonilvado Marciano de Lima pediu o uso da palavra, e, enfatizou que como foi aprovado
o Regimento Interno do CONAD – IPREV/DF solicitou que fosse instalada a Secretaria Executiva do
CONAD na estrutura do IPREV/DF, para que, os Conselheiros tenham um ponto de referência, um local
para se dirigir, chegou a hora de termos um local só do CONAD, sugestão que foi acatada por todos os
presentes.  O Conselheiro Márcio Roberto Cirino de Paiva solicitou o registro em ata, que, a pauta da
próxima reunião fosse referente a eleição do Presidente do CONAD, sendo assim foi acatada a sugestão.
Conforme solicitado, para a próxima reunião, a realizar-se em 06 de abril de 2010, às 09h30min, na sala
de reunião do Auditório do Centro Administrativo do GDF, será deliberado o seguinte assunto - eleição
do Presidente do CONAD – IPREV/DF. Finalmente, ao término dos debates, foi dada a palavra ao
Coordenador, Ronaldo de Moraes Figueiredo, que ponderou sobre todos os assuntos discutidos entre os
Conselheiros e seus Suplentes. Nada mais havendo a ser tratado, o Coordenador, Ronaldo de Moraes
Figueiredo, encerrou a reunião às 11h e 45 min. Eu, Syrlene Roberta Consoli, na qualidade de Secretária
Executiva do CONAD, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros
e demais participantes desta sessão. Ronaldo de Moraes Figueiredo, Denivaldo Alves do Nascimento,
Jefferson de Souza Bulhosa Júnior, Rogério Venâncio Santana, Sonivaldo Marciano de Lima, Valdemar
Alves de Miranda, Inaldo José de Oliveira, Lânia Maria Alves Pinheiro, Cássia Maria Grotto Queiroz,
Neuza Maria Vieira Fernandes e Márcio Roberto Cirino de Paiva.

RESOLUÇÃO N 01, DE 06 DE ABRIL DE 2010.
Aprova o Regimento Interno do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos
Servidores do Distrito Federal – CONAD / IPREV-DF e dá outras providências.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES DO DISTRITO FEDERAL – CONAD – IPREV/DF, no uso das suas competências legais
que lhe confere o artigo 90, inciso VI, da Lei Complementar n° 769, de 30 de junho de 2008,
e considerando a deliberação do CONAD-IPREV/DF em sua Segunda Reunião Ordinária, reali-
zada em 02 de março de 2010, resolve:
Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho de Administração do Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal – CONAD / IPREV-DF, nos termos do anexo a
esta Resolução.
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

RONALDO DE MORAES FIGUEIREDO
Coordenador Ad hoc

ANEXO
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - CONAD – IPREV/DF
TÍTULO I

DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I

Da Natureza e Finalidade
Artigo 1º. O Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito

Federal – CONAD - IPREV/DF é órgão superior de deliberação colegiada, criado pelo Art. 88
da Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008.
Artigo 2º.  O CONAD é responsável pela definição da política geral de administração do
IPREV/DF e do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.

CAPÍTULO II
Da Competência

Artigo 3º. Ao Conselho de Administração do IPREV/DF compete:
I – exercer a supervisão das operações do IPREV/DF;
II – examinar e aprovar, anualmente, sua avaliação atuarial e o plano de custeio;
III - autorizar a celebração de contratos, acordos e convênios que importem na constituição de
ônus reais sobre os bens do IPREV/DF;
IV – receber e apurar denúncias contra atos da Diretoria do IPREV/DF;
V – determinar a sustação de atos da Diretoria do IPREV/DF que sejam lesivos ao Princípio da
Economicidade e Eficácia, ou o contrariem.
VI – estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis ao Regime
Próprio de Previdência Social;
VII – deliberar, observando a legislação de regência, sobre as diretrizes relativas à aplicação dos
recursos financeiros e patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social, à política de
benefícios e à adequação entre os planos de custeio e de benefícios;
VIII – deliberar sobre a alienação ou gravame de bens integrantes do patrimônio imobiliário do
IPREV/DF;
IX – decidir sobre a aceitação de doações e legados com encargos dos quais resultem compro-
missos econômico-financeiros para o IPREV/DF, na forma da Lei;
X – acompanhar e avaliar a gestão previdenciária;
XI – apreciar e aprovar, anualmente, os planos de benefícios e custeio do Regime Próprio de
Previdência Social;
XII – apreciar e aprovar a proposta orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social;
XIII – acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais elaborados pelas áreas compe-
tentes, a execução dos planos, programas e orçamentos do Regime Próprio de Previdência
Social;
XIV – acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao Regime Próprio de
Previdência Social;
XV – apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal - TCDF;
XVI – aprovar e modificar o seu Regimento Interno;
XVII – aprovar a contratação de consultoria externa técnica especializada para prestação de
serviços desta natureza ao IPREV/DF.
XVIII – dar publicidade, através do site do IPREV/DF e por meio de fixação, nas dependências
do GDF e suas Autarquias e Fundações, da Câmara Legislativa e do TCDF, dos Resumos dos
Balancetes mensais, bem como, do Balanço Anual do IPREV/DF, e dos respectivos pareceres;
XIX – deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao Regime Próprio de
Previdência Social;
XX – solicitar à administração do IPREV/DF, pessoal qualificado para assessorar, secretariar e
prestar o necessário apoio técnico ao CONAD - IPREV/DF;
XXI – examinar e aprovar as alterações na estrutura organizacional do IPREV/DF.
XXII – determinar periodicamente a atualização cadastral dos dados dos servidores ativos,
inativos e pensionistas e outros beneficiários dos programas de seguridade funcional atualizan-
do seus dados e possibilitando condições para avaliação e estudos atuariais.
Artigo 4º. As decisões proferidas pelo CONAD deverão ser publicadas no Diário Oficial.

CAPITULO III
Da Organização

Artigo 5º. O Conselho de Administração do IPREV/DF tem a seguinte organização:
I – Plenário; e
II – Secretaria Executiva.

Seção I
Plenário

Artigo 6º. O Plenário do CONAD é um órgão de acompanhamento e de superior deliberação
colegiada, configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com requisitos de
funcionamento estabelecidos neste Regimento Interno.

Subseção I
Composição

Artigo 7º. O Plenário do CONAD é composto por 14 (quatorze) membros nomeados pelo
Governador do Distrito Federal, a saber:
I – o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;
II – o Secretário de Estado de Governo;
III – o Secretário de Estado de Fazenda;
IV – o Procurador-Geral do Distrito Federal;
V - 1 (um) representante da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
VI – 1 (um) representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
VII - 7 (sete) representantes dos segurados, participantes e beneficiários, indicados pelas
entidades representativas dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Distrito Federal;
VIII – o Diretor – Presidente do IPREV/DF.
§ 1º O mandato dos membros de que trata o caput será de 3 (três) anos, permitida uma
recondução.
§ 2º No ato da posse e no término do mandato, os membros dos Conselhos de Administração e
Fiscal deverão fazer declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio e publicado
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no Diário Oficial do Distrito Federal.
Artigo 8º. O Presidente do CONAD será eleito pelos seus pares, tendo como condição de
exigibilidade, ser segurado do IPREV/DF.
Parágrafo único. O mandato do Presidente do CONAD será de 3 (três) anos.
Artigo 9º. Na ocorrência de vacância ou, interinamente, em quaisquer impedimentos, o suplen-
te assume como titular, obedecendo, assim, a ordem cronológica de nomeação, na forma da
legislação vigente.
Artigo 10. A perda do mandato será declarada pelo Plenário do CONAD, por decisão da maioria
simples dos seus membros, e comunicada à Secretaria Executiva para as providências necessá-
rias à substituição.
§ 1º. Acarreta a perda do mandato a ausência sem justificativa, do Conselheiro que, deixar de
comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis) intercaladas, no período de 1 (um)
ano civil.
§ 2º. As justificativas de ausências deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva do CO-
NAD até 02 (dois) dias úteis após a reunião.
Artigo 11. Entre os sete membros do Conselho de Administração de que trata o artigo 114, §
3º da Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, 4 (quatro) cumprirão mandato de 3
(três) anos, e 3 (três), de 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Nas sucessões dos membros do CONAD citados no caput, o mandato será de
3 (três) anos.
Artigo 12.  A posse dos membros será efetivada pelo Presidente do CONAD.
Artigo 13. Os membros do CONAD indicados pelo Governador do Distrito Federal poderão ser
demitidos ad nutum.

Subseção II
Funcionamento

Artigo 14. O CONAD reunir-se-á ordinariamente na primeira terça-feira de cada mês, ou em
caso de feriados, na terça-feira subseqüente, no máximo 11 (onze) vezes durante um ano civil,
e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou em decorrência de requerimento
de, no mínimo, um terço de seus membros, em Ofício dirigido ao seu Presidente que, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento, providenciará a convocação de todos
os Conselheiros ou mediante solicitação do Diretor-Presidente do IPREV/DF, obedecidos os
critérios de urgência.
§ 1º A reunião extraordinária a ser convocada nos termos deste artigo, deverá ser marcada para
até 05 (cinco) dias contados do recebimento do Ofício pelo Presidente do CONAD.
§ 2º Participarão das reuniões ordinárias e extraordinárias os membros titulares e os respecti-
vos suplentes, a Secretária - Executiva do CONAD e os membros da Diretoria Executiva do
IPREV/DF, quando convidados.
§ 3° As reuniões do CONAD serão instaladas com a presença da maioria absoluta de seus
membros titulares, e não havendo quórum, designar-se-á o suplente que substituirá o titular
ausente, resguardando-se os direitos à voz e a voto.
§ 4° Cada membro titular terá direito a um voto.
§ 5º O CONAD deliberará por maioria simples de votos, cabendo ao Presidente do Conselho,
em caso de empate nas deliberações, além do seu, o voto de qualidade.
§ 6° A qualquer momento poderá ser solicitada verificação de quórum, e, constatando sua
inexistência será suspensa a reunião temporariamente até a recuperação da presença da maio-
ria exigida no § 3º deste artigo.
§ 7º Em caráter excepcional e considerando a relevância da matéria, após 30 (trinta) minutos
da primeira convocação e verificação de quórum, dar-se-á início à reunião do CONAD, que
instalada, haverá deliberação por parte dos membros presentes, independente do número de
participantes.
§ 8° O cronograma das reuniões ordinárias será definido pelo Conselho.
Artigo 15. As reuniões do CONAD serão conduzidas pelo seu respectivo Presidente ou pelo
Vice-Presidente, e na sua ausência, o Plenário escolherá entre os seus membros o presidente da
reunião.
Artigo 16.  A pauta da reunião ordinária constará de:
a) discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
b) expediente constando de informes da mesa e dos Conselheiros;
c) ordem do dia constando dos temas previamente definidos e preparados;
d) deliberações;
e) definição da pauta da reunião seguinte; e
f) encerramento.
Parágrafo único. O Conselheiro poderá propor a inclusão de tema a ser discutido, cabendo ao
Plenário decidir sobre sua apreciação em regime de urgência.
Artigo 17. As deliberações do CONAD, observado o quórum estabelecido, serão tomadas por
maioria simples de votos dos Conselheiros presentes, mediante Resoluções que serão identifi-
cadas pelo seu tipo e numeradas correlativamente, e que entrarão em vigor a partir da sua
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF.
Artigo 18. As reuniões do CONAD, observada a legislação vigente, terão as seguintes rotinas
para ordenamento de seus trabalhos:
I - as matérias pautadas, após o processo de exame prévio preparatório, serão apresentadas,
por escrito, destacando-se os pontos essenciais, seguindo-se a discussão e, quando for o caso, a
deliberação;
II - ao início da discussão poderá ser pedido vistas, devendo o assunto retornar impreterivel-
mente, na reunião ordinária seguinte para apreciação e votação, mesmo que este direito seja
exercido por mais de 1 (um) Conselheiro;
III - a questão de ordem é direito exclusivamente ligado ao cumprimento dos dispositivos

regimentais e legais, cabendo ao Presidente avaliar a pertinência, e submetendo ao Plenário,
para acatá-la ou não;
IV - as votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções,
mediante manifestação expressa de cada conselheiro, ficando excluída a possibilidade de vota-
ção secreta.
Artigo 19. As reuniões do Plenário devem ser registradas em atas que deverão, obrigatoriamen-
te, conter:
I - relação dos presentes, seguida com a menção de condição (Titular, Suplente e Convidado);
II - resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do Conselheiro e o assunto
ou sugestão apresentada;
III - relação dos temas abordados na ordem do dia com indicação do(s) responsável(eis) pela
apresentação e a inclusão de alguma observação quando expressamente solicitada por
Conselheiro(s); e
IV - as deliberações tomadas, inclusive quanto a aprovação da ata da reunião anterior aos temas
a serem incluídos na pauta da reunião seguinte, registrando o número de votos contra, a favor
e abstenções, incluindo votação nominal quando solicitada.
§ 1° O inteiro teor das matérias tratadas nas reuniões do Conselho estará disponível na Secreta-
ria Executiva em cópia de documentos.
§ 2° A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia da ata de modo que cada Conse-
lheiro possa recebê-la, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da reunião em que será apreciada.
§ 3° As emendas e correções à ata serão entregues pelo(s) Conselheiro(s) na Secretaria Execu-
tiva até o início da reunião que a apreciará.
§ 4º Após a aprovação e a assinatura das atas, o Presidente dará  ciência das deliberações do
Conselho à Diretoria Executiva do IPREV/DF, por meio de Memorando, elaborado com base
nos dados constantes da ata correspondente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados
da última reunião, para que possam ser imediatamente atendidas.
Artigo 20. O Presidente do CONAD pode fazer-se representar perante instâncias e fóruns da
sociedade e do Poder Público, através de um ou mais conselheiros designados pelo Plenário,
com delegação específica.

Seção II
Atribuições dos Membros do Plenário

Subseção I
Atribuições do Presidente

Artigo 21. São atribuições do Presidente do CONAD:
I - presidir as reuniões do Conselho, dirigindo e orientando os trabalhos na conformidade deste
Regimento;
II – cumprir e fazer cumprir as decisões do Órgão Colegiado;
III – abrir e encerrar as sessões, suspendê-las temporariamente ou ouvindo o Plenário até data
posterior, quando as circunstâncias exigirem tal medida excepcional;
IV – determinar a leitura da ata anterior, submetendo-a a aprovação do Conselho;
V – resolver as questões de ordem suscitadas pelo plenário;
VI – verificar as questões de quorum, tanto as referentes à instalação das sessões quanto as
pertinentes as votações;
VII – colocar em discussão e votação as matérias constantes da Ordem do Dia;
VIII – resolver sobre a votação por partes;
IX – orientar, dirigir e regular os debates;
X – conceder ou negar a palavra aos Conselheiros;
XI – interromper o orador quando este se afastar da questão em debate ou quando pretender
falar sobre matéria vencida, salvo em justificação de voto ou explicação pessoal;
XII – alertar o orador se este usar linguagem imprópria ou faltar com a consideração devida a
seus pares, podendo cassar-lhe a palavra na reincidência;
XIII – anunciar o resultado das votações e enunciar as decisões tomadas pelo Conselho;
XIV – constituir as comissões ou os grupos de trabalhos para fins específicos, determinando o
seu prazo de duração;
XV – solicitar ao Plenário a autorização da presença, nas reuniões, de pessoas que possam
prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta;
XVI – solicitar ao Plenário autorização de permitir excepcionalmente a inclusão de assuntos
extra-pauta, considerando a urgência e a relevância dos mesmos;
XVII – assinar as Resoluções e Correspondências do Conselho;
XVIII – representar o Conselho em todos os atos necessários;
XIX - representar o Conselho ou, em caso de impedimento, designar outro Conselheiro;
XX - convocar reuniões extraordinárias;
XXI - solicitar às autoridades competentes a remessa de documentos necessários ao estudo e às
deliberações do Conselho;
XXII - designar comissões para a realização de trabalhos específicos;
XXIII - fazer observar as leis e regulamentos;
XXIV - decidir “ad referendum” do Plenário, os casos de urgência e de relevante interesse
público, submetendo-os a este na primeira reunião a ser realizada, desde que não seja possível
cumprir o prazo estabelecido no artigo 16;
XXV - apresentar ao Plenário do Conselho, na primeira sessão ordinária do ano civil, o
relatório anual dos trabalhos do exercício anterior;
XXVI - propor alterações no Regimento Interno do Conselho de Administração do IPREV/DF.

Subseção II
Atribuições dos Conselheiros

Artigo 22. Aos Conselheiros incumbe:
I – zelar pelo pleno e total desenvolvimento das atribuições do Conselho, e em suas decisões,


