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PORTARIA Nº 96, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019
Altera a Portaria nº 543, de 04 de dezembro de 2018, que regulamenta o procedimento de recadastramento
anual dos servidores públicos ativos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito
Federal, e dos Empregados Públicos de Empresas dependentes do Tesouro do Distrito Federal, de que trata
o Decreto nº 39.276 de 06 de agosto de 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 105, Parágrafo Único, Inciso V, da
Lei Orgânica do Distrito Federal, com base no Art. 11 do Decreto nº 39.276, de 06 de agosto de 2018, e
considerando disposto no processo 00002-00008110/2018-09, resolve:
Art. 1º O Parágrafo único do Artigo 3º da Portaria nº 543, de 04 de dezembro de 2018, alterada pela
Portaria nº 575, de 28 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 3º ......................
Parágrafo único. O recadastramento anual de servidores distritais será iniciado no mês de agosto de
2019."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

GERÊNCIA DE GESTÃO DO MALHA FISCAL
NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO DE

TRIBUTOS INDIRETOS

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 01, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
Assunto: Restituição/Compensação.
A CHEFE DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO DE
TRIBUTOS INDIRETOS DA GERÊNCIA DE GESTÃO DO MALHA FISCAL DA COORDENAÇÃO
DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE
FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições regimentais previstas
no Decreto n.º 35.565/2014, tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço
SUREC n.º 01, DE 10/01/2018, subdelegada pela Ordem de Serviço COFIT nº 52/2018, fundamentado na
Lei Complementar nº 04/94 - CT/DF e pelo Decreto n.º 33.269/2011, resolve INDEFERIR o pedido de
restituição/compensação do contribuinte abaixo relacionado, na seguinte ordem de processo, interessado,
tributo e motivo: SEI 00040-00055226/2018-36, FALKLAND TECNOLOGIA EM
TELECOMUNICAÇÕES S.A., ICMS, homologando o indeferimento do pleito, sugerido no Despacho nº.
35/2018 -NUCEL/GEMAE/COFIT, que após análise técnica das alegações lastreadas em seu modus
operandi, visando justificar a inexistência dos comprovantes solicitados, bem como a impossibilidade de
produzir comprovantes de prestações contestadas por clientes, por se tratar de operadora intermediária de
telefonia, apresentadas para atendimento da notificação nº 023/2018, conclui pela não comprovação da
efetiva devolução aos clientes do ICMS que a requerente pretende estornar. O (s) interessado (s) tem (têm)
o prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação, para recorrer da presente decisão, conforme § 3º do art.
121 do Decreto nº 33.269/2011.

DENISE PACHECO SANDIM

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 02, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019
Assunto: Restituição/Compensação.
A CHEFE DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO DE
TRIBUTOS INDIRETOS DA GERÊNCIA DE GESTÃO DO MALHA FISCAL DA COORDENAÇÃO
DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE
FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições regimentais previstas
no Decreto n.º 35.565/2014, tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço
SUREC n.º 01, DE 10/01/2018, subdelegada pela Ordem de Serviço COFIT nº 52/2018, fundamentado na
Lei Complementar nº 04/94 - CT/DF e pelo Decreto n.º 33.269/2011, resolve INDEFERIR o pedido de
restituição/compensação do contribuinte abaixo relacionado, na seguinte ordem de processo, interessado,
tributo e motivo: SEI 0040-004367/2013, OI/SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ICMS, homologando
o indeferimento do pleito, sugerido no Despacho nº. 35/2018 -NUCEL/GEMAE/COFIT, que após análise
técnica da documentação apresentada em atendimento à Notificação n° 24/2018, constatou que os registros
previstos nos itens 2.4.1 e 2.4.2 do Ato Cotepe/ICMS nº 24/2010 do arquivo
76535764032690201209EN.TXT, entregue em 25/09/2018, apresenta informações divergentes das
informações constantes dos arquivos do "Convênio ICMS 115/03" declarados pelo contribuinte e
armazenados na SEF (itens importantes na composição da chave: modelo/série/nº NF/item na nota/data
emissão). O (s) interessado (s) tem (têm) o prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação, para recorrer
da presente decisão, conforme § 3º do art. 121 do Decreto nº 33.269/2011.

DENISE PACHECO SANDIM

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 03, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019
Assunto: Restituição/Compensação.
A CHEFE DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO DE
TRIBUTOS INDIRETOS DA GERÊNCIA DE GESTÃO DO MALHA FISCAL DA COORDENAÇÃO
DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DASECRETARIA DE
FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições regimentais previstas
no Decreto n.º 35.565/2014, tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço
SUREC n.º 01, DE 10/01/2018, subdelegada pela Ordem de Serviço COFIT nº 52/2018, fundamentado na
Lei Complementar nº 04/94 - CT/DF e pelo Decreto n.º 33.269/2011, resolve INDEFERIR o pedido de
restituição/compensação do contribuinte abaixo relacionado, na seguinte ordem de processo, interessado,
tributo e motivo: SEI - 0125-000942/2013, INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ICMS,
homologando o indeferimento do pleito, sugerido no Despacho nº. 46/2018 -NUCEL/GEMAE/COFIT, por
não atendimento da Notificação de n° 26/2018, pelo transcurso de 54 dias da ciência, que solicitou a
apresentação de CD contendo arquivo eletrônico conforme previsto na Cláusula terceira, § 4º, caput e
incisos do Convênio ICMS nº 126/98 com a identificação e leiaute de acordo com o descrito no item 2.3.1
do anexo I do Ato Cotepe 24/201 e também o Recibo de Entrega do arquivo eletrônico do item 1 conforme
previsto na Cláusula terceira, § 3º, II, "c" do Convênio ICMS nº 126/98 de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo II no Ato Cotepe 24/2010. O (s) interessado (s) tem (têm) o prazo de 30 (trinta)
dias, contado da publicação, para recorrer da presente decisão, conforme § 3º do art. 121 do Decreto nº
3 3 . 2 6 9 / 2 0 11 .

DENISE PACHECO SANDIM

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 04, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019
Assunto: Restituição/Compensação.
A CHEFE DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO DE
TRIBUTOS INDIRETOS DA GERÊNCIA DE GESTÃO DO MALHA FISCAL DA COORDENAÇÃO
DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE
FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições regimentais previstas
no Decreto n.º 35.565/2014, tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço
SUREC n.º 01, DE 10/01/2018, subdelegada pela Ordem de Serviço COFIT nº 52/2018, fundamentado na
Lei Complementar nº 04/94 - CT/DF e pelo Decreto n.º 33.269/2011, resolve INDEFERIR o pedido de

restituição/compensação do contribuinte abaixo relacionado, na seguinte ordem de processo, interessado,
tributo e motivo: SEI-0125-001671-2013, INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ICMS,
homologando o indeferimento do pleito, sugerido no Despacho nº. 47/2018 -NUCEL/GEMAE/COFIT, por
não atendimento da Notificação de n° 26/2018, pelo transcurso de 54 dias da ciência, que solicitou a
apresentação de CD contendo arquivo eletrônico conforme previsto na Cláusula terceira, § 4º, caput e
incisos do Convênio ICMS nº 126/98 com a identificação e leiaute de acordo com o descrito no item 2.3.1
do anexo I do Ato Cotepe 24/201 e também o Recibo de Entrega do arquivo eletrônico do item 1 conforme
previsto na Cláusula terceira, § 3º, II, "c" do Convênio ICMS nº 126/98 de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo II no Ato Cotepe 24/2010.O (s) interessado (s) tem (têm) o prazo de 30 (trinta) dias,
contado da publicação, para recorrer da presente decisão, conforme § 3º do art. 121 do Decreto nº
3 3 . 2 6 9 / 2 0 11 .

DENISE PACHECO SANDIM

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
AGÊNCIA EMPRESARIAL DA RECEITA

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 04, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019
Assunto: Restituição/Compensação
O GERENTE DA AGÊNCIA EMPRESARIAL DA RECEITA DA COORDENAÇÃO DE
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas no
Decreto nº 35.565, de 25/06/2014, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de
Serviço SUREC nº 01, de 10/01/2018, observada a Ordem de Serviço COATE/SUREC nº 01, de
17/01/2018, fundamentado na Lei Complementar nº 04/94 CT/DF e no Decreto nº 33.269/2011, resolve
INDEFERIR os pedidos de restituições/compensações dos contribuintes abaixo relacionados, na seguinte
ordem de Processo/Protocolo, Interessado, CPF/CNPJ, Tributo, Exercício (s) e Motivo: 20181226-346251,
Vanessa de Araujo Lago Rodrigues da Silva, 720.771.151-49, sugerimos o indeferimento do pedido de
restituição pelo seguinte motivo: conforme art. 2º da Lei nº 3.830/2006 , o imposto pago pela CEF em
17/05/2018 e o pago pela requerente em 21/08/2018 são devidos, tendo em vista que ocorreram duas
transmissões de propriedade do imóvel: através da consolidação da propriedade fiduciária em favor da
Caixa Econômica Federal, e do retorno da propriedade a Layla Renata Dias Fonseca, conforme consta na
Certidão de Ônus e Ofício da CEF à Secretaria de Fazenda anexados. O interessado (s) tem (tem) o prazo
de 30 (trinta) dias, contando da publicação, para recorrer da presente decisão, conforme §3º do art. 121 do
Decreto nº 33.269/2011.

TÚLIO FLAVO SIQUEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 9 horas e 25 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 quarta 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 de conselheiros representantes 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 o Senhor José Doria Pupo Neto, Diretor da Diretoria de Investimentos do Iprev/DF, participou
da reunião na qualidade de convidado. Após verificar a existência de quórum, o presidente iniciou a
reunião tecendo comentários positivos e agradecimentos quanto à brilhante atuação dos conselheiros
Caio Abbott e Barão Mello da Silva no exercício de seus mandatos. Item I - Leitura da ata da 53ª
reunião extraordinária. O documento foi assinado e será publicado no DODF. Item II - Prestação de
Contas do exercício de 2018. Os conselheiros receberam o Senhor José Neto, o qual prestou os
esclarecimentos necessários acerca dos investimentos do Iprev/DF, em especial no Banco de Brasília.
Em seguida, após análise dos processos disponíveis no Sistema Eletrônico de Informação do Governo
do Distrito Federal - SEI/GDF, os conselheiros aprovaram as seguintes deliberações: sobre os
processos nºs 00413-00000202/2019-72; 00413-00004343/2018-83; 00413-00003929/2018-21 -
Relatórios de acompanhamento do Estoque da Compensação Previdenciária; 00413-00004247/2018-35
- Portaria 464 de 19/11/2018 do Ministério da Fazenda que dispõe sobre as normas aplicáveis às
avaliações atuariais, recomendaram que os processos sejam restituídos às Unidades de Origens. Quanto
ao processo nº 00413-00003795/2018-48, contendo os balancetes contábeis do 4º trimestre de 2018,
será restituído à Unidade de origem em razão de que o Parecer do CONFIS/Iprev/DF será elaborado
em função do balanço de 2018. Em ato contínuo e após discussão, o colegiado decidiu oficiar às
Diretorias do Iprev/DF, via SEI/GDF, solicitando as seguintes informações e documentos:
esclarecimentos sobre a Carteira de Investimentos com data base do saldo de dezembro de 2018 bem
como sobre os Fundos que apresentaram rentabilidade negativa; esclarecimentos quanto aos trâmites
no que diz respeito às questões jurídicas sobre o Fundo BRB, QAM, FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ
I; esclarecimentos sobre os questionamentos contidos no Parecer do balancete trimestral de
30/09/2018; Relatório da Comissão de Inventário patrimonial e de almoxarifado; Relatório de gestão
de resultado do Plano Anual de Atividades do exercício de 2018 e esclarecimentos sobre a atual
situação dos imóveis que serão incorporados ao patrimônio do Iprev/DF. Item III -outros assuntos. Os
conselheiros analisaram e discutiram sobre as publicações no DODF que dizem respeito ao Iprev/DF
e logo depois o presidente encerrou a sessão às 11 horas e 45 minutos e Eu, Ana Claudia Rodrigues
de Sousa dos Santos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será disponibilizada no processo
nº 00413-00000436/2019-10, por meio do sistema SEI/GDF para ser assinada eletronicamente pelos
conselheiros participantes da reunião.


