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Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis às 09 horas e 30 minutos, no
auditório da Sede do Instituto de Previdência do Distrito Federal, situado no Setor Comercial
Sul, Quadra 09, Bloco B 10 Subsolo do Edifício Parque Cidade Corporate, realizou-se a
quinquagésima quarta reunião extraordinária do Conselho de Administração do Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal - CONAD/IPREV/DF, instituído pela Lei
Complementar n? 769, de 30 de junho de 2008, como órgão superior que integra a estrutura do
Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a presidência do Senhor
Alberto Nascimento Lima, presidente do Conselho que convidou a mim, Ana Claudia
Rodrigues de Sousa dos Santos para secretariar a sessão. Participaram da reunião os seguintes
Conselheiros Titulares: Dra. Paola Aires Corrêa Lima - Procuradora da PGDF, Paulo
Cavalcanti de Oliveira, representante do TCDF; Adler Anaximandro de Cruz e Alves,
Presidente do IprevlDF e os representantes dos beneficiários: Fernando Antônio de Aquino
Pavie; Marcos Rogério Ferreira Guedes; Sílvio Zerbini Borges; Alberto Nascimento Lima;
Ricardo Andrade Vasconcellos; Ibrahim Yusef Mahmud Ali, e Lairton Galaschi Ripoll
Junior. Conselheiros Suplentes: Marcelo Herbert de Lima - Seco Adjunto da SEPLAG/DF;
Wilson José de Paula - Seco Adjunto da SEFAZ/DF; Fábio Rodrigues Pereira - Seco Adjunto
da Casa Civil de Relações Institucionais e Sociais do Governo do DF, e Inaldo José de
Oliveira - representante da CLDF. Representando os beneficiários: Elza Aparecida Reis
Almeida. Após verificar a existência de quórum, o presidente iniciou a reunião pelo
Item I - Leitura da ata da 53a reunião extraordinária. A ata foi lida, aprovada e assinada. Em
seguida o Presidente passou a palavra ao conselheiro Adler de Cruz e Alves, o qual
apresentou por meio de slides, o Panorama Geral Previdenciário atualizado até o mês de
novembro do corrente ano e composto pelos seguintes pontos: total de beneficiários;
projeções de beneficiários; análise do Fundo Financeiro; análise do Fundo Capitalizado;
análise do Superávit do Fundo Capitalizado; Rentabilidade total da Carteira X Meta atuarial
com rentabilidade acumulada 2016 - posição 30/09/2016; evolução do patrimônio posição
30/09/2016; carteira de investimentos - rentabilidade mensal; investimentos por instituição
financeira em 31/08/2016 e enquadramento com estratégias de alocações. Sobre os assuntos o
conselheiro Adler respondeu perguntas e esclareceu dúvidas. Item 11 - Taxa de
Administração. O Presidente relatou sobre a importância da taxa de administração para
custeio do órgão gestor único do RPPS, falou que já foi apresentado resultado de pesquisa
realizada pelo Iprev/DF com o apoio do Ministério da Previdência acerca dos estados que
possuem taxa de administração, por meio da qual pode se concluir que apenas o Distrito
Federal e o estado de Pernambuco continuam discutindo a criação ou não da referida taxa, e
passou a oportunidade ao conselheiro Adler para discorrer sobre o assunto. O conselheiro
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iniciou dizendo que a posição do CONAD acerca da criação da taxa, não será a ultima
instância, esclarecendo que a deliberação do colegiado se dará no sentido de autorizar ou não
o IPREV /DF a encaminhar solicitação à Câmara Legislativa para a criação da taxa de
administração e acrescentou que a forma como ela será criada poderá sofrer alguma alteração.
Discorreu sobre o estudo atuarial feito em relação ao Fundo Capitalizado, o qual constatou
que o custo normal do plano capitalizado calculado por meio de avaliação atuarial é de 26,8%
e atualmente o IPREV/DF pratica 27,55%, sendo 11% referente à contribuição dos segurados
e 16,55% da contribuição patronal. Logo, considerando o custo normal praticado, e o custo
normal calculado, a avaliação atuarial aponta que existe uma folga que poderá ser utilizada
para o custeio da taxa de administração. O conselheiro Sílvio Borges mencionou que o Brasil
está passando por uma questão de má gestão e manifestou-se contrário a criação da taxa por
entender que uma autarquia deve ser custeada pelo Tesouro. O conselheiro Ibrahim Ali
questionou e solicitou esclarecimentos acerca do percentual. O conselheiro Marcos Guedes
manifestou preocupação quanto às prestações de contas do IPREV/DF, referente aos anos
anteriores que foram aprovadas com ressalvas e informou que em razão disso, não se sentia
confortável para votar. O Presidente relatou sobre a importância em deliberar sobre a temática
e em seguida, colocou o item em votação. Após votação, a proposta de criação da taxa de
administração com percentual de 1% sobre a folha de pagamento do GDF foi aprovada.
Obteve 12 votos favoráveis e dois votos contrários que partiram dos conselheiros Senhor
Sílvio Borges, o qual declarou que esta taxa corresponde a 3% do que é arrecadado
anualmente pelo IPREV /DF e Senhor Ibrahim Ali que declarou não concordar com a proposta
de percentual de 1%, sugerindo 0,5% (meio por cento). Item 111- Assuntos gerais. O
Presidente apresentou o processo N° 413.000136/2016, que trata da elaboração de Projeto de
Lei com vistas a alterar o artigo 3° da Lei 4585 de 13 de julho de 2011, no que diz respeito à
classificação de órgãos de deliberação coletiva, para o qual a Governança do DF justificou em
seu despacho que por mérito, o Conselho deveria ser classificado com um grau superior, no
entanto, por razões orçamentárias, não será possível. Registra-se que o referido processo
ficará arquivado na DIREX - Diretoria Executiva do IPREV/DF. Visando a atualização dos
registros funcionais, bem como a atualização no SIAC/SIGGO do módulo Rol de
Responsáveis, o Presidente falou sobre a necessidade e importância da entrega da certidão
negativa de débitos de todos os conselheiros á Gerencia de Gestão de Pessoas do Instituto.
Sobre o assunto, ficou deliberado que a Secretaria Executiva do CONAD poderia proceder
com a emissão e entrega da referida certidão. Em seguida, o Presidente ofereceu os seguintes
informes: sobre a recomposição do patrimônio do IPREV/DF, falou acerca da publicação da
Lei 5729/2016 que autoriza a TERRACAP a doar imóveis que menciona, ao Distrito Federal.
Informou que após reunião deste Conselho com o Governador, foi publicado o Decreto
N° 37.699 de 10/10/2016, que designou membros para compor o Conselho Fiscal do
IPREV/DF. Sobre a consulta à PGDF no que diz respeito à preclusão ou não da competência
do CONAD em apreciar contas de exercícios anteriores, informou que foi autuado processo
sob o N° 413.000135/2016. Registra-se que a Dra. Paola Lima avisou que o parecer a respeito
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da consulta já está finalizado. Em seguida o Presidente disponibilizou e comentou sobre a
publicação das seguintes portarias: N° 36 de 24110/2016, que dispõe sobre o Programa de
Educação Previdenciária do IPREV/DF; N° 37 de 06/10/2016 que dispõe sobre a nova
estrutura, composição e funcionamento do Comitê de Investimento e Análise de Riscos -
CIAR do IPREV/DF e portaria N° 39 de 24110/2016, que instituiu o Código de Ética e
Conduta e a Comissão de Ética e Conduta do IPREV/DF. Atendendo à solicitação do
conselheiro Ricardo Vasconcellos, o Presidente fez a leitura da Decisão 3993/2016,
procedente da Sessão Ordinária n04887, de 02/08/2016 da Secretaria das Sessões do TCDF,
visando registrar e notificar sobre as impropriedades citadas, com o objetivo de que sejam
adotadas medidas necessárias para que sejam corrigidas e passou a palavra ao conselheiro
Sílvio Borges, Servidor da Secretaria de Saúde do DF, o qual relatou que todas as vezes que
foi convocado à participar das reuniões, sua função como plantonista do hospital de Base era
questionada e que no ano de 2015 foi autuado um processo referente ao acúmulo de cargo
público onde foi questionado o acúmulo de cargo de conselheiro do CONAD. Portanto,
solicitou que seja feita uma intervenção por parte do IPREV/DF, por meio de ofício ao chefe
da Unidade de odontologia - cirurgia buco maxilo facial/CBMF do Hospital de Base do DF,
tendo em vista, que sempre que foi convocado para participar das reuniões, entregou ofício
contendo em anexo, cópia do § 2° do artigo 114 da Lei 769/2008 que trata da vedação de
imputação de falta ao serviço dos conselheiros, bem como declaração, ambos assinados pelo
Presidente do Conselho. Sobre o assunto, foi deliberado que será enviada por meio da
Diretoria Jurídica do IPREV/DF consulta à PGDF. Registra-se que o conselheiro Fábio
Rodrigues Pereira, Seco Adjunto da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do DF,
solicitou que lhe fosse enviada a cópia do referido ofício objetivando tomar providências
cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a sessão às 12 horas e 25
minutos. Eu, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos, lavrei a presente ata que após lida
e aprovada, será assinada pelos Conselheiros.

Q~~w)Ríllfl~
PAOLA AIRES C~AVLIMA PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

FERNAND
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LISTA DE PRESENÇA DA 54!! REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONAD

Data: 01/1!/2016
Horário: 09h
local: Auditório da Sede do Instituto de Previdência do Distrito Federal - IPREV/DF

Conselheiros Titulares Representantes dos sezurados
. Nome Assinatura

1) Fernando Antônio de Aquino Pavie ." . rtV
2) Marcos Rogério Ferreira Guedes A1r ~ , \

3) Sílvio Zerbini Borges I = > _--:;:. j. 0- =>
4) Alberto Nascimento Lima C

I- r: ~

5) Ricardo Andrade Vasconcellos - fIt1 \I \.1

6) Ibrahim Yusef Mahmud Ali r: <c,_p " -----' (~ '--
7) Lairton Galaschi Ripoll Júnior J"",,~lV--(/n -o.

I

Nome Assinatura
1) Josimar Oliveira Silva FA",rOU 1\ (' .\/
2) Elza Aparecida Reis Almeida .TAf~cJ:L ~0\;~<Cl ot c '- -p. . I~ V\;\ lP~
3) Emmanuel Cícero Dias Cardoso FAOOU 0 \ I

4) Francisco Alves de Sousa FALTOU
5) Paulo Marcelo Cruz Calixto F~LTOU
6) Rogério da Costa Silva FALTOU
7) Rogério Galvão de Carvalho FALTOU

Conselheiros Suplentes Representantes dos seaurados
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LISTA DE PRESENÇA DA 54!! REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONAD

Data: Ol/1!J2016
Horário: 09h
Local: Auditório da Sede do Instituto de Previdência do Distrito Federal - IPREV/DF

Procurador Geral do Distrito Federal
Paola Aires Corrêa Lima
Eduardo Muniz Machado Cavalcanti

Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Wilson José de Paula ~
João Antônio Fleury Teixeira l OU

Secretário de Estado da Casa Civil, de Relações Institucionais e Sociais do Governo do Distrito
Federal

Paulo Cavalcanti de Oliveira

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Fábio Rodrigues Pereira

Re resentante do Tribunal de Contas do Distrito Fe

Sérgio Agripino Cândido da Silva

Presidente - IPREV
Adler Anaximandro de Cruz e Alves
Allan LuizOliveira Barros

R L . I ti d D' trit ~ d Ieoresen an e a amara eats alva o IS" o e era
Sandro de Morais Vieira IN\LTOU
Inaldo José de Oliveira ~ -

~
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores do o

Distrito Federal - CONAD/lPREV/DF

Conselho de Administração - CONADIIPREVIDF

CONVOCATÓRIA N° 09/2016/1PREV-DF

Brasília/DF, 25 de outubro de 2016.

Excelentíssimos (as) Senhores (as),

o Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência
dos Servidores do Distrito Federal, Senhor Alberto Nascimento Lima, no uso de
suas atribuições, CONVOCA os membros do Conselho de Administração para
a 54a reunião extraordinária a ser realizada no dia 1° de novembro de 2016,
(terça-feira).

HORÁRIO: 09h
LOCAL: Auditório da SEDE DO IPREV - SCS QUADRA 09 TORRE B

1° SUBSOLO, EDIFíCIO PARQUE CIDADE CORPORATE, com a seguinte
pauta:

1- leitura da ata da 53a reunião extraordinária;
2- taxa de administração;
3- informes gerais.

Atenciosamente,

ALBERT A CIMENTO LIMA
Presidente do CONADIIPREV-DF

INSTifuro DE PREVIDtNClA DOS SERVlDORES DO DISTRITO FEDER,\l
SCS QUADRA (;9. TORRE 13 I" SUBSOLO. ED1FÍClO PARQUE CIDADE CORPORA rr

CEP: 70308-200 - BRASíUA'DF
FONE: 3226-64 J 8
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO FISCAL

ATA DA VIGESIMA PRJMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis. às 09 horas e 30 minutos. no
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. situado no SCS Quadra 09, Bloco
13. I" Subsolo. Edifício Parque Cidade Corporal e Bmsilie/Dlt. realizou-se a trigésima quinta
reunião extraordinária do Conselho Fiscal do Instituto dc Previdência dos Servidores do
Distrito Federal - CONFIS/IPREV/DF. instituído pela Lei Complementar n'' 769, de 30 de
junho de 2008, como Órgão responsável por supervisionar a execução das políticas do
Conselho de Administração c o desempenho das boas práticas de govcrnança da unidade
gcstora única do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, voltado ao
acompanhamento e a fiscalização do funcionamento da entidade e seus planos de beneficies.
presidida pelo Senhor Adamor de Queiroz Macicl. Estiveram presentes os Conselheiros
Titulares: Senhor Adamor de Queiroz Maciel, representante dos beneficiários e Caio Abbort.
representante do Governo do DF. O Presidente iniciou a reunião pelo Item I da pauta -
Prestação de contas referente ao exercício do ano de 2015. Sobre o assunto. registra-se que
após leitura do Parecer conclusivo da prestação de contas.Zül S. assinado apenas pelo con-
selheiro Adamor Macicl haja vista que a designação do conselheiro Caio Abbort foi pu-
blicada somente em 11/10/2016 c embora tenha examinado o documento e concordado com
os termos, nào panicipou da análise do rol de documentos que justificaram o parecer. Quanto
3 consclhcira suplente. t::.licte Santos da Silva que participou da analise documental, está com
a rcspectividadc de suplência ao conselheiro titular Adamor de Qucircz Maciel sob a análise
da PGDF. Item 11 - Prestação de contas referente ao exercício do ano de 2016. Os ccn-
selheiros analisaram os Processos de N°.:; 413.000056/2014; 413.000109/2013;
413.000104/2015, que tratam respectivamente do contrato de telefonia; Plano de Aplicação
de Recursos (Política de Investimentos) e Estudo Atunrial. Analisaram ainda os demons-
trativos de repasses previdencíános concemenres à parte patronal dos planos capitalizado e
financeiro do Iprev/DF - exercicio/Zül ô; execução orçamentária; Anexo 10, referente ao
comparativo da receita orçada com a arrecadada, o acompanhamento do quadro dc de-
talhamento de despesa c a carteira de investimentos de janeiro a novcrnbro/2016. Quanto ao
balanço patrimonial, financeiro c contábil, a documentação nào foi drsponibihzada para
análise. lIem III - recomposição do Conselho l-isca! com a Posse dos 110VOS Conselheiros
designados pelo Decreto N° 37.699 de 10/10/2016. Os conselheiros Jomar Mendes Gaspary
c Barào MelIo da Silva. designados como suplentes. nào compareceram à reunião para a
posse. Item III - informes gerais. O presidente informou ao membro presente acerca dos
expedientes referentes aos 100 primeiros dias de gestão da atual presidência. bem como
sobre o memorando circular eletrônico - IPREV/PRESIIDF n'' 10/2016. comunicando que o
GDF encaminhará Projeto de Lei Complementar à Câmara Legislativa do DF. propondo nova
utilização de parte do Superávit do Fundo Capitalizado, rotalizando R$ 493.56-l.5RO.00.
Infonnou sobre a publicação do Decreto N° 37.814 dc 02/12/2016, no DODF N° 227 de
0511212016, do Crédito Suplementar que trata da transferência de recursos entre o plano
capitalizado e financeiro. a fim de subsidiar a rolha de pagamento dos servidores distritais .
Sobre o assunto, os conselheiros manifestaram preocupação, uma vez que a recomposição
dos recursos se dará por meio de participação acionaria no Banco de Brasilia S/A. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às 18 horas e 7 minutos e eu Ana
Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos lavrei a ata que após lida, foi aprovada pelos
Conselheiros.

ATA DA QUfNQUAGESIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDE, CIA

DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis às 09 horas e 30 minutos. no
auditório da Sede do lnsntuto de Previdência do Distrito Federal. situado no Setor Comercial
Sul. Quadra 09, Bloco B I" Subsolo do Edifício Parque Cidade Corpcratc. realizou-se a
qüinquagésima quana reunião extraordinária do Conselho de Administração do Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal - CONAD/IPREVIDF. instituído pela Lei
Complementar no 769, de 30 de junho de 200H. como órgão superior que integra a estrutura
do Regime Próprio de Prcv idéncia Social do Disu-ito Federal. sob a presidência do Senhor

•
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Albcrto Nascimento Lima, presidente do Conselho que convidou a rrum. Ana Claudia
Rodrigues de Sousa dos Santos para secretariar a sessão. Participaram da reunião os se-
guintes Conselheiros Titulares: Dru. Paola Aires COTTl!a Lima - Procurudora da PODF. Paulo
Cavalcanti de Oliveira. representante do TCDF: Adlcr Anaximandro de Cru/ e Alves.
Presidente do IprevlDF e os representantes dos beneficiárics: Femando Antônio de Aquino
Pavio; Marcos Rogerio Ferreira Guedes: Sílvio Zerbini Surges: Albeno Nascimento Lima:
Ricardo Andrade Vasconcellos; lbrahim Yusef Mahmud Ali, c Lairton Galaschi Ripol! JUl1iOT.
Conselheiros Suplentes: Marcelo Herbert de Lima - SeI:. Adjunto da SEPLAGIDF: Wilson
José dc Paula - Seco Adjunto da SEFAZlDF; Fabio Rodrigucs Pereira - Seco Adjunto da Casa
Civil de Relações Institucionais e Sociais do Governo do DF, e Inaldo José de Oliveira -
representante da CLDF. Representando os bcneficiários: Elza Aparecida Reis Alrncida. Após
verificar a existência de quórurn. o presidente iniciou a reunião pelo Item I - leitura da ata
da S3" reunião extraordinária. A ata foi lida, aprovada e assinada. Em seguida o Presidente
passou a palavra ao conselheiro Adlcr de Cruz c Alves, o qual apresentou por meio de slides.
o Panorama Geral Previdenciário atualizado até o mês de novembro do corrente ano e
composto pelos seguintes pontos: total de bcneflciários: projeções de beneficiários: análise
do Fundo Financeiro: análise do Fundo Capitalizado: análise do Superávit do Fundo Ca-
pitalizado; Rentabilidade total da Carteira X Meta atuaria I com rentabilidade acumulada 2016
- posição 30/09/2016; evolução do patrimônio posição 30/09 2016: carteira de investimentos
- rentabilidade mensal: investimentos por instituição financeira em 31/0S20 16 e enqua-
dramcnto com estrategtas de aíocuçõcs. Sobre os assuntos o conselheiro Adlcr respondeu
perguntas e esclareceu dúvidas. Item Il - Taxa de Admmistração. O Presidente relatou sobre
a importância da taxa de administração para custeio do órgào gcstor único do RPPS, falou
qur já foi apresentado resultado de pesquisa realizada pelo lprevDf com o apoio do
Ministério da Previdência acerca dos estados que possuem taxa de adminisuucão. por meio
da qual pode se concluir que apenas o Distrito Federal e o estado de Pemambuco continuam
discutindo a criação ou não da referida taxa. e passou a oportunidade ao conselheiro Adler
para discorrer sobre o assunto. O conselheiro iniciou dizendo que a posição do CONAD
acerca da criação da taxa, não será a ultima instância. esclarecendo que a deliberação do
colegiado se dará no sentido de autorizar ou não O IPREVroF a encaminhar solicitação à
Câmara Legislativa para a criação da taxa dc administração c acrescentou que a forma como
ela será criada poderá sofrer alguma alteração. Discorreu sobre o estudo atuarial feito em
relação ao Fundo Capitalizado, o qual constatou que o custo normal do plano capitalizado
calculado por meio de avaliação atuarial é de 26,8% e atualmente o lPREV/DF pratica
27.55%, sendo l l % referente à contribuição dos segurados e 16.55% da contribuição pa-
tronal. logo. considerando o custo normal praticado. e o custo normal calculado. a avaliação
atuarial aponta que existe uma folga que poderá ser utilizada para o custeio da taxa de
administração. O conselheiro Sílvio Borges mencionou que o Brasil esta passando por uma
questão de má gestão e manifestou-se contrário a criação da taxa por entender que uma
autarquia deve ser custeada pelo Tesouro. O conselheiro lbrahim Ali questionou e solicitou
esclarecimentos acerca do percenrual. O conselheiro Marcos Gucdes manifestou preocupação
quanto às prestações de contas do IPREV/DF. referente aos anos anteriores que foram
aprovadas com ressalvas e informou que em razão disso. não se sentia confortável para votar.
O Presidente relatou sobre a importância em deliberar sobre a temática e em seguida.
colocou o item em votação. Após votação. a proposta de criação da taxa de administração
com percentual de 1% sobre fi folha de pagamento do GDF foi aprovada. Obteve 12 votos
favoráveis e dois votos contrários que partiram dos conselheiros Senhor Sílvio Borges. o qual

declarou que esta taxa corrcsponde a 3% do que é arrecadado anualmente pelo IPREVIDF c
Senhor lbrahim Ali que declarou não concordar com a proposta de pcrccntual de 1%,
sugerindo 0.5% (meio por cento). Item 11I- Assuntos gerais. O Presidente apresentou o
processo N° 413.000136/2016, que trata da elaboração de Projeto de Lei com vistas a alterar
o artigo 3<>da Lei 4585 de 13 de julho de 2011, no que diz respeito à classificação de órgãos
de deliberação coletiva, para o qual a Govcmança do DF justificou em seu despacho que por
mérito, o Conselho deveria ser classificado com um grau superior, no entanto. por razões
orçamentárias, não será possível. Registra-se que o referido processo ficará arquivado nu
DIREX - Diretoria Executiva do IPREVIDF. Visando a atualização dos registros funcionais.
bem como a atualização no SIAC/SIGGO do módulo Rol de Responsáveis. o Presidente
falou sobre a necessidade c importància da entrega da certidão negativa de débitos de todos
os conselheiros á Gercncia de Gestão de Pessoas do Instituto. Sobre o assunto. ficou
deliberado que a Secretaria Executiva do CONAD poderia proceder com a emissão e entrega
da referida certidão. Em seguida. o Presidente ofereceu os seguintes informes: sobre a
recomposição do patrimônio do lPREV/DF. falou acerca da publicação da lei 5729/2016 que
autoriza a TERRACAP a doar imóveis que menciona, ao Distrito Federal. Informou que após
reunião deste Conselho com o Governador, foi publicado o Decreto ° 37.699 de
10/10/2016, que designou membros para compor o Conselho Fiscal do IPREV/DF. Sobre a
consulta à PGDF no que diz respeito à preclusâo ou não da competência do CONAD em
apreciar contas de exercícios anteriores, informou que fui autuado processo sob o N"
413.000135/2016. Registra-se que a Ora. Paola Lima avisou que o parecer a respeito da
consulta já está finalizado. Em seguida o Presidente disponibilizou e comentou sobre a
publicação das seguintes portarias: N° 36 de 24/IOf2016, que dispõe sobre o Programa de
Educação Prcvidenciária do IPREVIDF; NU 37 de 06/10/2016 quc dispõe sobre a nova
estrutura. composição e funcionamento do Comitê de Investimento e Análise de Riscos -
('lAR do IPREV/DF c portaria N° 39 de 24/1012016, que instituiu o Código de Ética c
Conduta e a Comissão de Ética e Conduta do IPREV/DF. Atendendo à solicitação do
conselheiro Ricardo vasconccltos. o Presidente fez a leitura da Decisão 39l)3/2016. pro-
''Cdente da Sessão Ordinária n04887, de 02/08/2016 da Secretaria das Sessões do TCDF,
visando registrar e notificar sobre as impropriedades citadas. cum o objetivo de que sejam
adoradas medidas necessárias para que sejam con-igidas c passou a palavra ao conselheiro
Sílvio Borges. Servidor da Secretaria de Saúde do DF, o qual relatou que todas as vezes que
foi convocado a participar das reuniões, sua função como plantonista do hospital de Base era
questionada e que no ano de 2015 foi autuado um processo referente ao acúrnulo de cargo
público onde foi questionado o acúrnulo de cargo de conselheiro do CONA D. Portanto,
solicitou que seja feita uma intervenção por parte do IPREV/DF, por meio de oficio ao chefe
da Unidade de odontologia - cirurgia buco rnaxilu facial/CBMF do Hospital de Base do DF.
tendo em vista, que sempre que foi convocado para participar das reuniões. entregou oficio
contendo em anexo. cópia do § r do artigo 11-+ da Lei 769/2008 que trata da vedacâo de
imputação de falta ao serviço dos conselheiros, bem como declaração. ambos assinados pelo
Presidente do Conselho. Sobre o assunto, foi deliberado que será enviada por meio da
Diretoria Jurídica do IPREVIDF consulta à PGDF. Registra-se que o conselheiro Fábio
Rodrigues Pereira, Seco Adjunto da Casa Civil. Relações Institucionais e Sociais do DF.
solicitou que lhe fosse enviada a cópia do referido oficio objetivandc tomar providências
cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado. o Presidente encerrou a sessão às 12 horas c 25
minutos. Eu, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos. lavrei a presente ata que após lida
e aprovada, será assinada pelos Conselheiros.

SECRETARI.6:eDE~ESTADODE'F'AZENDA'
PORTARIA N" 265. DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

Altera os Anexos I, II e IV da Portaria n" 72, de 27 de abril de 2015. que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de calculo de subsutuição tributária do ICMS nas operações
com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto n" 18.955 - RlCMS, de 22 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Em Exercício. conforme disposto no ano 2". inciso I. do Decreto n" 33.551. de 29 de fevereiro de 2012. no uso de
suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 8°. ~ 6u

• da lei Complementar n° 87. de 13 de setembro de 1996, no art. 6°. & 6°, da Lei n" 1.254. de 08 de novembro de 1996.
nos artigos 34. § 11. e 323. ambos do Decreto n" IR.QS5. de 22 de dezembro de 1997, RESOLVE: .
Art. 1° Os Anexos L 11 e IV da Portaria n" 72, de 27 dc abril de 2015. ficam alterados na forma do Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WILSO JOSE DE PAULA
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A ·EXO ÚNICO À PORTARIA N" 265. DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.
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