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

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas e 29 minutos, no Ins tuto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, situado no Setor Comercial Sul Quadra 09,
Torre  B,  5º  andar,  Edi cio  Parque  Cidade Corporate,  realizou-se  a  septuagésima primeira  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,  convocada  com  o  fim  de  realizar  o  acompanhamento  dos  balancetes,
demonstra vos, relatórios, planilhas, atos e fatos alusivos aos meses de janeiro, fevereiro e março e
maio do exercício  de 2021.   A  reunião foi  presidida pelo senhor  Adamor de Queiroz Maciel,  que
convidou a mim, Giovanna Karinne Silva Ribeiro, para secretariar a sessão. Par ciparam da reunião os
seguintes Conselheiros Titulares: Adamor de Queiroz Maciel,  Marcos Alberto Gonçalves Borges  e
Andrea  Maria  Oliveira  Gomes.  Registra-se  que  não  houve  a  par cipação  de  conselheiros
suplentes. Registra-se ainda, que par ciparam da reunião, na qualidade de convidados, o Diretor de
Inves mentos,  Jefferson  Nepomuceno  Dutra  e  a  Coordenadora Financeira,  Célia  Maria  Ribeiro  de
Sales. Verificada a existência de quórum, o presidente iniciou a reunião pelo item I  da pauta, que
concerne à leitura da Ata e do Extrato da Ata da 70ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do
Iprev/DF. Após a leitura, os documentos foram lidos e aprovados pelo colegiado e posteriormente
foram inseridos  no Sistema Eletrônico  de Informações  –  SEI/GDF visando posterior  publicação do
Extrato em Diário Oficial do Distrito Federal. Item II – Eleição da Presidência e Vice-Presidência do
Conselho Fiscal. O presidente Adamor de Queiroz introduz a discussão, pontuando que, apesar do
debate e votação serem realizados nesta ocasião, a efe va posse do novo Presidente será a contar do
mês de julho de 2021, conforme acordado pelos conselheiros precedentemente. Nesse sen do, após
debate, deliberou-se pela eleição do Conselheiro Marcos Alberto Gonçalves Borges para a presidência
e da Conselheira Andrea Maria Oliveira Gomes para a vice-presidência do Conselho Fiscal, a contar do
mês de julho de 2021. Item III – Acompanhamento das contas – Exercício 2021. No que diz respeito
ao Processo SEI-GDF nº 00413-00000845/2021-31, em análise específica ao balancete contábil da UG
320201,  o  presidente  Adamor  de  Queiroz  comenta  em  relação  a  mudanças  estruturais  na
apresentação do balancete. Ademais, pontua dúvida no quesito “movimento até o mês”, uma vez que
o saldo que está sendo refle do em cada conta, em especial nas contas em que o saldo se encontra o
saldo zerado, mediante amostragem aleatória, representam, até o final do exercício, um saldo que não
é real.  Sobre o  tema,  a  Coordenadora Financeira,  Célia  Sales,  explica que acredita que o  Sistema
Integral de Gestão Governamental – SIGGO, esteja com problema nos saldos. Elucida que os extratos
de  inves mentos,  repassados  pelas  administradoras,  são  encaminhados  em  até  60  dias  após  a
movimentação,  impossibilitando  o  lançamento  simultâneo  das  operações  no  sistema.  Por  fim,
esclarece a existência de dificuldade no lançamento do mês, sem o extrato sico, situação que está
sendo saneada junto a Diretoria de Inves mentos. Ato con nuo, o presidente Adamor de Queiroz
solicita elaboração de nota técnica que consubstancie explicação do saldo de janeiro para fevereiro,
considerando a movimentação realizada entre meses. Prontamente, a Coordenadora Financeira, Célia
Sales ressalta que na UG em discussão, é realizado todos os pagamentos do Ins tuto, e informa que a
nota  técnica  será  providenciada.  Seguidamente,  o  presidente  Adamor  de  Queiroz  solicita  o
encaminhamento e disponibilização do processo que consubstancia a Polí ca Anual de Inves mentos
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do Ins tuto. Ainda, comenta acerca dos saldos consolidados nos relatórios mensais de inves mentos,
expondo que se apresentaram diferenças nos 3 fundos, entre o que consta no relatório e o que está
registrado na contabilidade, por essa razão, solicita a elaboração de nota explica va. Sobre o assunto,
o Diretor de Inves mentos, Jefferson Dutra, informa que o ajuste dos saldos se encontra em discussão
e ajustes junto a Diretoria de Administração e Finanças. Em seguida, o presidente Adamor de Queiroz
solicita a elaboração de planilha que contemple o início e fim de cada edital  de credenciamento.
Prontamente, o Diretor Jefferson Dutra informa que será elaborado. Ainda, o presidente Adamor de
Queiroz solicita a relação de todos os imóveis incorporados ao Fundo Solidário Garan dor em planilha,
de modo que contenha especificação sobre: escrituração, se estão ocupados, e quais passaram por
processo  de  avaliação  da  Companhia  Imobiliária  de  Brasília  –  TERRACAP.  Prontamente,  o  Diretor
Jefferson Dutra informa que será disponibilizado,  e informa, no que diz respeito a reavaliação dos
imóveis,  que tal demanda encontra-se em negociação junto a TERRACAP. Logo após,  o presidente
Adamor  de  Queiroz  solicita  a  disponibilização  do  Processo  SEI-GDF  nº  00413-00004518/2020-77,
referente a contratação de empresa com vistas a precificação dos a vos do Banco de Brasília – BRB.
Posteriormente, o presidente Adamor de Queiroz reitera seu pedido quanto a elaboração de notas
explica vas rela vas aos saldos dos meses de março e abril, bem como a u lização de recursos da taxa
de  administração  para  manutenção  dos  imóveis.  O  Diretor  Jefferson  Dutra  informa  que  será
providenciado. Item IV – Informes e assuntos gerais. O Presidente Adamor solicita a disponibilização
dos balancetes referente ao mês de maio, bem como a juntada da ata da reunião refere a decisão da
conclusão do parecer de prestação de contas ao respec vo processo. Na oportunidade, a Secretaria
Execu va informou a realização de 47ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a realizar-se
em 22 de junho de 2021,  para apreciação do Parecer de Prestação de Contas elaborado por este
Conselho Fiscal. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a sessão às 12 horas e 44
minutos e eu, Giovanna Karinne Silva Ribeiro, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será
disponibilizada no Processo SEI-GDF nº 00413-00000305/2021-57 por meio do sistema SEI/GDF para
ser assinada eletronicamente pelos conselheiros tulares presentes na reunião e publicada no DODF.

Assinaturas:

ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES
Conselheira Titular

MARCOS ALBERTO GONÇALVES BORGES
Conselheiro Titular

ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL
Presidente

Documento assinado eletronicamente por ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL - Matr.263867-3,
Presidente do Conselho Fiscal, em 01/07/2021, às 18:13, 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 MARCOS ALBERTO GONCALVES BORGES -
Matr.0278683-4, Membro do Conselho Fiscal, em 03/07/2021, às 14:03, 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 ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES- Matr.2786486,
Membro do Conselho Fiscal, em 28/07/2021, às 09:44, 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= 63673423 código CRC= D2C7A01B.
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