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Art. 30. Os representantes suplentes têm assento na CPCOE quando da ausência de seus
titulares ou, como ouvinte, em qualquer reunião.
Art. 31. A participação na Comissão é considerada serviço voluntário de natureza pública
relevante e não enseja qualquer tipo de remuneração.
Art. 32. Para todos os efeitos penais, cíveis e administrativos, todos os membros que têm
assento na CPCOE são considerados agentes públicos e sujeitos à aplicação das sanções
previstas em lei.
Art. 33. Compete ao Plenário da Comissão solucionar os casos omissos e dirimir dúvidas
acerca da aplicação do presente Regimento Interno.
Art. 34. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

CHEFIA DE GABINETE

PORTARIA N° 123, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018
O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RE-
LAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atri-
buições que lhe foram delegadas pelo art. 1º da Portaria nº 83 de 06 de dezembro de 2016,
publicada no DODF nº 229, do dia 07 de dezembro de 2016, e com fulcro nos artigos 211,
214 e 229, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Designar Nádia Vasconcelos, matrícula nº 1.680.544-5, Carlos Augusto da Silva
Júnior, matrícula nº 174.587-5 e Renate Costa da Silva, matrícula nº 175.198-0 para, sob a
presidência da primeira, constituírem Comissão de Sindicância, visando dar continuidade aos
trabalhos realizados no Processo SEI nº 00002-00001974/2018-91.
Art. 2º Estabelecer o prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 218, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018
Institui o Comitê de Gestão Imobiliária do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito
Federal - CGI/Iprev-DF e dá outras providências.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 3º, 4º e 93, da Lei
Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008 c/c o inciso I, art. 5 e o inciso II, VIII, XIII
e XXIV, do art. 33, do Decreto nº 37.166, de 08 de março de 2016, RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído o Comitê de Gestão Imobiliária - CGI/Iprev-DF, do Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev-DF, com a finalidade de decidir sobre
estratégias, prioridades, soluções, planos, investimentos e despesas relacionadas à gestão e à
segurança dos imóveis incorporados ao Fundo Solidário Garantidor - FSG, administrado por
este Instituto, por força da Lei Complementar nº 917 e da Lei nº 5.729, ambas de 21 de
outubro de 2016.
Art. 2º Compete ao CGI/Iprev-DF:
I- Deliberar sobre estratégias, prioridades, soluções, planos, investimentos e despesas re-
lacionadas à gestão e à segurança dos imóveis incorporados ao FSG, em consonância com o
Plano de Gestão Imobiliária (PGI) e com o Planejamento Estratégico do Iprev-DF;
II - Acompanhar a implantação e o monitoramento de ações em relação à gestão e à
segurança dos imóveis incorporados ao FSG, previamente deliberadas;
III - Adotar medidas administrativas cabíveis para a fomentar a execução do Plano de Gestão
Imobiliária - PGI do Iprev/DF;
Art. 3º Caberá Unidade de Gestão de Ativos Não Financeiros do Fundo Solidário Garantidor,
da Diretoria de Investimentos, propor, implantar e monitorar as estratégias, prioridades,
soluções, planos, investimentos e despesas relacionadas à gestão e à segurança dos imóveis
incorporados ao FSG, após deliberação pelo CGI/Iprev-DF, em consonância com o PGI.
Art. 4º O CGI/Iprev-DF é composto por representantes titulares e suplentes das seguintes
unidades:
I. Diretoria de Investimentos, por meio da Unidade de Gestão de Ativos Não Financeiros do
Fundo Solidário Garantidor - UFSG, que o coordenará e presidirá;
II. Diretoria de Administração e Finanças;
III. Diretoria Jurídica;
IV. Presidência.
§ 1º A participação no CGI/Iprev-DF não é remunerada.
§ 2º A juízo do Presidente do Comitê, para lhe subsidiar nas deliberações, podem participar
das reuniões, na qualidade de ouvintes ou colaboradores, servidores de qualquer unidade
organizacional do Iprev-DF, mediante autorização dos Chefes de Unidade, Controlador e
Diretores correspondentes.
§ 3º As reuniões do CGI/Iprev-DF, cujo quórum mínimo é de 50% de seus integrantes, são
convocadas por seu Presidente com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, que poderá
instituir um calendário fixo para desenvolvimento continuado dos trabalhos.
§ 4º As reuniões realizadas pelo CGI/Iprev-DF devem ser registradas em ata.
Art. 5º As deliberações são tomadas por consenso e, havendo divergência, é feita votação,
com decisão por maioria simples, observado o quórum de que trata o §3º do art. 4º desta
Portaria.
§ 1º O Presidente do Comitê profere apenas o voto de desempate, nos casos de diver-
gência.
§ 2º Não é permitido abstenção de votos, salvo em caso de suspeição e impedimento.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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