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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Fiscal

   

ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 9 horas e 40 minutos, no Ins�tuto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal, situado no SCS Quadra 09, Bloco B, 1º Andar, Edi�cio
Parque Cidade Corporate Brasília/DF, realizou-se a quinquagésima reunião extraordinária do Conselho
Fiscal do Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – CONFIS/Iprev/DF, ins�tuído pela Lei
Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, como órgão responsável por supervisionar a execução
das polí�cas do Conselho de Administração e o desempenho das boas prá�cas de governança da unidade
gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, voltado ao acompanhamento e
a fiscalização do funcionamento da en�dade e seus planos de bene�cios. A reunião foi presidida pelo
Senhor Maurílio de Freitas que designou a mim, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos para
secretariar a sessão. Par�ciparam da reunião os seguintes Conselheiros Titulares: Maurílio de Freitas,
Adamor de Queiroz Maciel e Caio Abbo�. Registra-se que o Dr. Marcos Gustavo de Sá e Drumond, Diretor
da Diretoria Jurídica deste Ins�tuto, par�cipou da reunião na qualidade de convidado. Após verificar a
existência de quorum, o presidente iniciou a sessão pelo Item I da pauta. Leitura da ata da 49ª reunião
extraordinária publicada do DODF. Item II - Prestação de contas do exercício de 2018. Os conselheiros
tomaram ciência dos documentos disponíveis no sistema SEI/GDF e deliberaram pela análise mais
detalhada dos processos nºs: 00413-00001697/2018-76; 00413-00000617/2018-65 e 00413-
00001251/2017-61, autuados para tratarem respec�vamente sobre: metodologia de avaliação dos
fundos de inves�mento e ins�tuições gestoras e administradoras no âmbito do Edital de Credenciamento
nº 01/2018 e nº 02/2018; reestrutura do Iprev/DF e contribuição previdenciária, uma vez que estes irão
compor a pauta da próxima reunião. Em seguida, o colegiado recebeu o Dr. Marcos Drumond, o qual
prestou esclarecimentos acerca da emissão do CRP - Cer�ficado de Regularidade Previdenciária. Após
discussão, deliberaram por solicitar a Diretoria de Presidência do Iprev/DF que disponibilize os balancetes
referentes ao segundo trimestre do ano em curso visando à emissão do Parecer do CONFIS, bem como
relatório contendo informações detalhadas sobre os seguintes pontos: situação atual  do Cer�ficado de
Regularidade Previdenciária – CRP; par�cipação do Iprev/DF no Fundo de Inves�mento em
par�cipações - FIP LSH do Banco de Brasília – BRB e situação atual dos imóveis recebidos do Governo do
Distrito Federal, referente à recomposição do Patrimônio do Iprev/DF (Lei  Complementar nº 899 de 30
de setembro de 2015). Item III – outros assuntos. Os conselheiros tomaram conhecimento e discu�ram
acerca das publicações sobre o Ins�tuto no DODF e, em seguida, o presidente encerrou a sessão às 10
horas e 15 minutos e Eu, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos, lavrei a presente ata, que após lida
e aprovada, será disponibilizada no processo nº 00413-00002447/2018-53 por meio do sistema SEI para
ser assinada eletronicamente pelos par�cipantes da reunião.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍLIO DE FREITAS -Matr. 272598-3, Presidente
do Conselho Fiscal, em 24/08/2018, às 14:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CAIO ABBOTT - Matr.0042595-8, Membro do
Conselho Fiscal, em 28/08/2018, às 11:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL - Matr.0043329-2,
Membro do Conselho Fiscal, em 28/08/2018, às 17:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 11823659 código CRC= 3CEE19FB.
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