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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 4, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019
Regulamenta os procedimentos financeiros internos acerca da devolução e rejeição de crédito pelas
instituições financeiras, em decorrência de inconsistências de dados bancários e cadastrais do favorecido,
cadastramento de contas indevidas e da ausência de dados bancários nos cadastros constantes nos
Relatórios SIGRH (PAGRPG07 e PAGRPG08 - Relação de Pagamentos por Caixa).
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 105, inciso III da Lei Orgânica do Distrito
Federal, pela Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e disposições contidas na Lei
Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, que instituiu o IPREV-DF como órgão gestor do Regime
Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, e conforme a Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, e o Decreto n° 32.598, de 15 de dezembro de 2010, resolve:
Art. 1º Regulamentar os procedimentos financeiros internos a serem adotados por este IPREV-DF nos
casos de devolução e rejeição de crédito pelas instituições financeiras, em decorrência de inconsistências
de dados bancários e cadastrais do favorecido, cadastramento de contas indevidas e ausência de dados
bancários nos cadastros constantes nos Relatórios SIGRH (PAGRPG07 e PAGRPG08 - Relação de
Pagamentos por Caixa).
Art. 2º Nos casos em que os créditos de pagamento dos servidores inativos e pensionistas forem devolvidos
ou rejeitados pelas instituições financeiras, em decorrência das situações descritas no art. 1º, caberá à
respectiva área setorial de Recursos Humanos a análise, a instrução e o ajuste das informações, a fim de
que sejam saneadas as pendências impeditivas de pagamento.

Art. 3º Os créditos cujas inconsistências forem identificadas e saneadas até o último dia do fechamento da
folha de pagamento subsequente, enviada oficialmente por meio do Sistema Eletrônico de Informações -
SEI ao IPREV-DF, dentro da mesma competência, serão reencaminhados para pagamento às instituições

bancárias, através de ofício específico e direcionado, emitido pela autoridade competente.
Art. 4º Os créditos que não puderem ser saneados e enviados no prazo definido no art. 3º deverão, depois
de corrigidos, ser incluídos na próxima folha de pagamento, a qual seguirá seu rito de liquidação e
pagamento ordinário.
Art. 5º Os créditos cadastrados sem os dados bancários correspondentes, constantes dos Relatórios SIGRH
(PAGRPG07 e PAGRPG08 - Relação de Pagamentos por Caixa), somente permanecerão empenhados no
IPREV-DF por 2 (dois) meses consecutivos, devendo os demais créditos ser imediatamente cancelados
após sua devolução ou rejeição pela instituição bancária, com o retorno dos respectivos saldos às fontes de
origem.
§ 1º Os créditos que ultrapassarem o prazo estabelecido no caput deverão ser retirados de folha.
§ 2º Após 3 (três) meses de permanência sem saneamento, os empenhos referentes à Relação de
Pagamentos por Caixa deverão ser cancelados e seus saldos retornados às fontes de origem.
Art. 6º Os créditos referentes ao pagamento dos servidores inativos e pensionistas, devolvidos ou rejeitados
pelas instituições financeiras em decorrência das situações descritas no art. 1º, por mais de 3 (três) vezes
consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, deverão ser retirados de folha até que sejam definitivamente saneadas
as pendências impeditivas de pagamento.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES

CONSELHO FISCAL

ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 9 horas e 40 minutos, no Instituto
de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, situado no SCS Quadra 09, Bloco B, 1º Andar,
Edifício Parque Cidade Corporate Brasília/DF, realizou-se a quinquagésima segunda reunião
extraordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal -
CONFIS/Iprev/DF, instituído pela Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, como órgão
responsável por supervisionar a execução das políticas do Conselho de Administração e o desempenho
das boas práticas de governança da unidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social
do Distrito Federal, voltado ao acompanhamento e a fiscalização do funcionamento da entidade e seus
planos de benefícios. A reunião foi presidida pelo Senhor Maurílio de Freitas que designou a mim,
Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos para secretariar a sessão. Participaram da reunião os
seguintes Conselheiros Titulares: Maurílio de Freitas e Adamor de Queiroz Maciel. Registra-se que
nesta reunião não houve a participação do conselheiro representante do governo, em razão do disposto
no Art. 4º do Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019, o qual destituiu das funções, todos os
membros de Conselhos representantes do Governo do Distrito Federal. Registra-se também que a
Senhora Ledamar Sousa Resende, participou da reunião na qualidade de convidada, tendo em vista
que por força da Portaria nº 259, de 18/12/2018, está substituindo o Diretor Presidente do Iprev/DF,
a qual esclareceu o impedimento legal da participação do representante do Governo do Distrito
Federal. Após verificar a existência de quórum, o presidente iniciou a reunião pelo Item I da pauta.
Leitura da ata da 29ª reunião ordinária publicada do DODF. Item II - Prestação de Contas do
exercício de 2018. Após discussão, os conselheiros deliberaram por solicitar os seguintes documentos:
Demonstrativo de Repasses Previdenciários - Fundo Financeiro Iprev/DF - parte Patronal referente ao
4º trimestre do exercício de 2018; Relatório de atividades do Iprev referente ao ano de 2018;
Relatório de atividades da Controladoria/Iprev de 2018; Relatório referente à Carteira de Investimentos
consolidado - Fundo Solidário Garantidor; Relatório de Acompanhamento das premissas e hipóteses
atuariais e teste de aderência com base na Nota Técnica Atuarial. Item III - outros assuntos. Os
conselheiros analisaram e discutiram sobre as publicações no DODF que dizem respeito ao Iprev/DF
e aprovaram o calendário para as reuniões do ano de 2019. Nada mais havendo a ser tratado o
presidente encerrou a sessão às 11 horas e 35 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-
00004691/2018-51, por meio do sistema SEI/GDF para ser assinada eletronicamente pelos conselheiros
participantes da reunião.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
I - DATA, HORA E LOCAL. Em 04 de dezembro de dois mil e dezoito, às 10 horas e 10 minutos,
no auditório da Sede do Instituto de Previdência do Distrito Federal, situado no Setor Comercial Sul,
Quadra 09, Bloco B, 1º ANDAR do Edifício Parque Cidade; Corporate. II - COMPOSIÇÃO DA
MESA: Conselheiros Titulares representantes do Governo: Inaldo José de Oliveira, Paulo Cavalcanti
de Oliveira e Adler Anaximandro de Cruz e Alves. Conselheiros Suplentes representantes do Governo:
Marcelo Soares Alves, Amim Macedo Queiroz, Rossini Dias de Souza, Eduardo Muniz Machado
Cavalcanti e Henrique Barros Pereira Ramos. Conselheiros Titulares representantes dos segurados,
participantes ou beneficiários indicados pelas entidades representativas dos servidores ativos, inativos
ou pensionistas do Distrito Federal: Fernando Antônio de Aquino Pavie; Marcos Rogério Ferreira
Guedes; Emmanuel Cícero Dias Cardoso; Alberto Nascimento Lima; Ricardo Andrade Vasconcellos;
Ibrahim Yusef Mahmud Ali, e Lairton Galaschi Ripoll Junior. III - REGISTROS: em razão da
ausência dos conselheiros titulares, os conselheiros: Marcelo Alves, Amim Queiroz, Rossini de Souza,
e Eduardo Cavalcanti participaram desta reunião na qualidade de conselheiros titulares. Registra-se
também que a Senhora Regina Célia Dias, Diretora da Diretoria de Investimentos do Iprev/DF,
participou desta reunião na qualidade de convidada. IV - CONVOCAÇÃO: na forma do artigo 14 -
subseção II do Regimento Interno do CONAD. V - ORDEM DO DIA: leitura da ata e extrato da

ata da 71ª reunião extraordinária; deliberação acerca do Plano Anual de Atividades contendo as metas
institucionais para o exercício de 2019; apreciação do calendário de reuniões para o exercício de 2019
e informes gerais. DELIBERAÇÃO. A ata e o extrato foram lidos, aprovados e assinados; o Plano
Anual de Atividades e o calendário foram aprovados. Em seguida O Conselheiro Rossini de Souza
reiterou a importância da participação de representantes do Iprev/DF nos conselhos das Estatais e
solicitou que o assunto fosse posto em pauta para posterior discussão. ENCERRAMENTO: O
Presidente encerrou a sessão às 11 horas e 54 minutos e Eu, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos
Santos, lavrei a ata que foi lida, assinada, inserida no processo nº 00413-00004269/2018-03 por meio
do sistema SEI/GDF e publicada no site do Iprev/DF: www.iprev.df.gov.br. Este extrato será publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal.

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

GERÊNCIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS
NÚCLEO DE BENEFÍCIOS FISCAIS II

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 16, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019
Isenção de ITCD - Lei nº 1.343/1996 e/ou 3.804/2006
O CHEFE DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS FISCAIS II DA GERÊNCIA DE CONTROLE E
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA
SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições regimentais previstas no Decreto nº 38.527, de
03/10/2017, e nos termos da O.S. SUREC n.º 01, de 10/01/2018, bem como O.S. COTRI n.º 01, de
11/01/2018, as quais subdelegam a competência prevista em lei para a concessão de benefícios fiscais, e
ainda, com amparo na Lei nº 1.343/1996 e/ou Lei nº 3.804/2006, decide: INDEFERIR o pedido de isenção
do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD relacionado
na seguinte ordem: PROCESSO/WEB, INTERESSADO(A), DE CUJUS, DATA DO ÓBITO,
ENDEREÇO, INSCRIÇÃO, HERDEIROS, MOTIVO DO INDEFERIMENTO: 20181221-345396,
Odenice Antonia De Assis Correa, José Hernandes De Assis, 29/10/2004, 14,2845% do imovel Setor Leste
QD 42 LT 15 - Gama, 17350131, Diana Lima De Assis, Igor Lima De Assis, Lucas Danilo De Assis, Paula
Lima De Assis e Yuri Lima De Assis, o de cujus não utilizava o imóvel, objeto da transmissão, como sua
residência; 20190114-1297, Lara Montenegro Pinheiro Mendes Klimach, Thalles Mendes Klimach, entre
os dias 03/02/2013 E 04/02/2013, 50% do imóvel SHCE-S Quadra 501 BLOCO B AP 403 e 100% do
imóvel Parque Jardim São Paulo, QD 06, LOTE 29, Luziânia - GO e 100% veículo placa JGI7732,
19626819, Lara Montenegro Pinheiro Mendes, o valor dos bens inventariados ultrapassa o valor máximo
permitido em lei para a concessão da isenção; 20190121-5338, Agamenon Cortez De Alencar, Rosália
Rodrigues Cortez e Do Sr. Francisco Cortez De Alencar, 19/04/1997 e 27/07/2018, QNO quadra 06
conjunto L lote 08, 30339278, Agamenon Cortez De Alencar, Quanto ao primeiro óbito: Em função da
data do óbito, o regime de isenção aplicável ao caso é o previsto na Lei nº 1.343/1996. O de cujus não
residia no imóvel objeto da partilha, contrariando o disposto no inciso I, do artigo 1º da Lei 1.343/96.
(Local de residência quando do óbito: QNO quadra 06 conjunto L lote 06, conforme certidão de óbito
anexa). e quanto ao segundo óbito: o herdeiro, na data do fato gerador do tributo, possuía débitos inscritos
em dívida ativa junto à Fazenda Pública do DF (art. 173 da LODF); 20181214-342620, Paulo Noé De
Alcântara, Nelson Gomes Silva, 24/06/2005, Quadra 49 casa 100 Setor Leste, 17361680, Paulo Noé De
Alcântara, Considerando que o "de cujus" não era mais proprietário do imóvel conforme documentos
constantes dos autos, logo não utilizava o imóvel como sua residência requisito primordial descrito no
inciso I do art. 1º da Lei nº 1343 de 27/12/1996; 20190115-1579, Katiane Maria Faria Soares, Miguel Faria
de Carvalho, 12/04/2012, QDA 09 CJ A LT 06 ST SUL - Gama, 17219256, Priscilla Faria de Carvalho,
Katiane Maria Faria Soares e Rebeca Costa Santos, Considerando que o patrimônio transmitido pelo de
cujus ultrapassa o limite estabelecido na legislação para gozo da isenção. O(s) interessado(s) tem (têm) o
prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência, para recorrer da presente decisão, sem efeito suspensivo, ao
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, conforme o disposto no art. 98 do Decreto nº
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