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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Assessoria Especial da Presidência

 

ATA

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL - IPREV/DF

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois às 15h, considerando as
restrições causadas pela pandemia do Coronavírus (Covid-19) e visando assegurar a ampla par�cipação
popular, realizou-se de maneira virtual e transmi�da ao vivo por meio dos canais da Secretaria de
Economia e do Iprev/DF no Youtube, a primeira sessão de Audiência Pública do Ins�tuto de Previdência
dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, sob a presidência do Sr. Ney Ferraz Júnior, estando
presentes os seguintes par�cipantes: a Sra. Raquel Galvão Rodrigues da Silva, Diretora Jurídica; o Sr. Paulo
Ricardo Andrade Moita, Diretor de Administração e Finanças; a Sra. Ledamar Sousa Resende, Diretora de
Previdência; o Sr. Jefferson Nepomuceno Dutra, Diretor de Inves�mentos; a Sra. Sylvia Neves Alves,
Diretora de Governança, Projetos e Compliance  - Interina e Sra. Clara Daliane Silva da Costa, Chefe da
Unidade de Atuária. Registre-se que a Sra. Marina Gomes da Silva Nunes, Assessora Especial da
Presidência, par�cipou na qualidade de convidada. A Audiência teve como OBJETIVO: atender ações do
Pró-Gestão para cer�ficação do Iprev/DF. Item 1. Audiência Pública – Iprev/DF. Abertura. Abrindo as
a�vidades, o Diretor-Presidente, Sr. Ney Ferraz Júnior, comunicou a presença dos Diretores e da Chefe da
Unidade de Atuária e declarou aberta a sessão. Em seguida, concedeu a palavra à Diretora Ledamar
Resende para conduzir a Audiência Pública. Inicialmente, abordou as medidas u�lizadas para a ampla
divulgação nos sites dos órgãos e en�dades do Governo do Distrito Federal, nas redes sociais do GDF, no
Sistema Eletrônico de Informações (SEI-GDF), grupos de whatsapp, Agência Brasília de No�cias e demais
veículos de imprensa. Comentou sobre a abertura do Sistema de Ouvidoria OUV-DF, tanto pela internet
quanto pela Central de Atendimento 162 para envio de perguntas, crí�cas e sugestões da população.
Informou que a Audiência deverá observar a seguinte pauta: 1. Abertura; 2. Exposição das áreas Técnicas;
2.1. Governança; 2.2. Avaliação Atuarial; 2.3. Gestão Atuarial; 2.4. Polí�ca de Inves�mentos; 3. Respostas
às perguntas encaminhadas por intermédio do Sistema OUV-DF. Posteriormente, oportunizou a palavra à
Sra. Raquel Galvão para apresentação técnica da Governança. Item 2. Exposição das áreas Técnicas - 2.1
Governança. Com a palavra, a Diretora Raquel, iniciou explanando sobre o que é o Iprev/DF, abordou que
se têm o obje�vo de proteger e atender os servidores públicos de cargo efe�vo, contra os riscos
existentes na perda da capacidade labora�va. Informou que é o gestor da Previdência de mais de 149 mil
pessoas (vidas) no Distrito Federal. Contextualizou que o Iprev/DF possui o Conselho de Administração –
CONAD, com 7 (sete) membros indicados pelo Governo e 7 (sete) membros indicados pelas en�dades de
classe (sindicatos e associações representando os segurados). Todos os 14 (quatorze) membros �tulares
possuem suplentes; possui também o Conselho Fiscal – CONFIS, composto por 3 (três) membros �tulares.
Sendo 2 (dois) indicados pelas en�dades de classe e associações representando os segurados e 1 (um)
representante do Governo. Todos os três membros �tulares contam com suplentes; e o Comitê de
Inves�mentos e Análise de Risco - CIAR. Posteriormente, em relação ao quan�ta�vo de segurados e
beneficiários do RPPS/DF, dispôs que temos no A�vo Financeiro um total de 57.490 (cinquenta e sete mil
quatrocentos e noventa) aposentados e 12.960 (doze mil e novecentos e sessenta) pensionistas; e no
A�vo Previdenciário 5 (cinco) pensionistas. No aspecto Orçamentário, informou que no ano de 2021, na
Unidade Gestora – UG 320201, que é a Unidade que trabalha com a administração do Iprev/DF, o
orçamento autorizado foi de 29.367.158,00 (vinte e nove milhões trezentos e sessenta e sete mil cento e
cinquenta e oito reais) e o empenhado foi 26.545.348,47 (vinte e seis milhões quinhentos e quarenta e
cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos). No caso da Unidade Gestora - UG
320203, que é o fundo que arca com as aposentadorias e pensões dos segurados, o orçamento
autorizado foi de 5.248.906.733,83 (cinco bilhões duzentos e quarenta e oito milhões novecentos e seis
mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos) e foi empenhado 4.423.011.230,16 (quatro
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bilhões quatrocentos e vinte e três milhões onze mil duzentos e trinta reais e dezesseis centavos). Na UG
320201 foi realizada a gestão de 22 (vinte e dois) contratos. Posteriormente, apresentou slide com
riqueza de detalhes com as planilhas de bens móveis e almoxarifado até o 6º bimestre de 2021
respec�vamente (Sistema Geral de Patrimônio – SISGEPAT e Sistema Integrado de Gestão Governamental
– SIGGO). Explanou que no caso das despesas com bene�cios previdenciários do fundo financeiro, no
final do ano de 2021, o Iprev/DF teve o custo com as aposentadorias de 3.552.686.231,22 (três bilhões
quinhentos e cinquenta e dois milhões seiscentos e oitenta e seis mil duzentos e trinta e um reais e vinte
e dois centavos), no caso das pensões o custo foi de 865.149.165,22 (oitocentos e sessenta e cinco
milhões cento e quarenta e nove mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Esclareceu
que no caso do auxílio funeral, é requisitado no Iprev/DF, porém realizamos o pagamento mediante
reembolso do Tesouro, pois auxílio funeral não é bene�cio previdenciário. Contudo, por força da Lei
Complementar 840, o Iprev/DF faz o pagamento por uma questão de controle para ficar vinculada a
questão do bloqueio de conta. Dessa forma, foi realizado o pagamento do auxílio de 7.985.960,64 (sete
milhões novecentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) no
ano de 2021. Comunicou que o total das despesas com bene�cios previdenciários e assistenciais foi de
4.425.821.357,08 (quatro bilhões quatrocentos e vinte e cinco milhões oitocentos e vinte e um mil
trezentos e cinquenta e sete reais e oito centavos). Apresentou com riqueza de detalhes as despesas
administra�vas referentes ao material de consumo e serviços do Iprev/DF, como também as despesas
administra�vas da a�vidade meio. Disponibilizou as despesas com pessoal a�vo estatutário, despesas de
pessoal a�vo sem vínculo e pessoal requisitado de outros órgãos. Outro ponto abordado foi o relatório
das 4 (quatro) Unidades Gestoras SIGGO, sendo elas: Iprev/Taxa de Administração – UG: 320201; Fundo
Solidário Garan�dor - UG: 320202; Fundo Financeiro - UG: 320203; Fundo Capitalizado – UG: 320206.
Posteriormente, adentrou na área de bene�cios informando que foram concedidos diretamente pelo
Ins�tuto de Previdência 645 (seiscentos e quarenta e cinco) bene�cios previdenciários de aposentadoria
e 343 (trezentos e quarenta e três) de pensão. Dispôs que em comparação com o mesmo período do ano
de 2021, observa-se que houve um aumento expressivo de 228% em aposentadorias concedidas e 158%
nas pensões em comparação ao período anterior, fato jus�ficado pela assunção da concessão dos
bene�cios previdenciários da Secretaria de Saúde a par�r de novembro/2020, que duplicou o trabalho
até então feito pela Coordenação. Compar�lhou sobre a Homologação das Cer�dões de Tempo de
Contribuição – CTC, tendo sido homologadas pelo Ins�tuto de Previdência 168 (cento e sessenta e oito)
no 2º semestre de 2021.  Comunicou sobre as Contribuições Previdenciárias, informando que as
alíquotas de contribuição do RPPS/DF são determinadas por lei, tendo sua úl�ma alteração promovida
pela Lei Complementar nº 970/2020, de 08/07/2020, alterando os ar�gos 60 e 61 da Lei Complementar
nº 769/2008. Informou que o Iprev/DF precisa assegurar o pagamento das aposentadorias e pensões por
morte, os demais bene�cios não são mais competência do Ins�tuto.  Abordou que o recadastramento e a
prova de vida foram ins�tuídos no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto nº 39.276, de 06/08/2018 e
regulamentado pelas Portarias nº 199, de 06/09/2018 e nº 01 de 06/01/2020. Mas que devido a
pandemia, a prova de vida foi suspensa, conforme previsto na Portaria nº 23, de 05/05/2020 e revalidada
a sua suspensão através da Portaria nº 4, de 14 de janeiro de 2021. Informou que a prova de vida já
voltou a ser realizada desde janeiro de 2022. Esclareceu sobre a Segregação de Massa (Lei Complementar
nº 769/2008). Demonstrou, ainda, a evolução do quadro de segurados do Fundo Financeiro e
Capitalizado do RPPS-DF. Versou sobre a Compensação Previdenciária, seguidamente finalizou
apresentando slides com o saldo de compensação previdenciária - COMPREV. A Diretora Ledamar
Resende agradeceu as palavras da Diretora Raquel e convidou a servidora Clara Daliane, Chefe da
Unidade de Atuária, para falar sobre a Avaliação e Gestão Atuarial. Item 2.2. Avaliação Atuarial. A Sra.
Clara Daliane cumprimentou os presentes e relatou, com vasta experiência, por meio de slides, os
elementos da Avaliação Atuarial. Esclareceu que a Avaliação Atuarial tem uma posição de cada exercício.
Comentou sobre os resultados da avaliação, demonstrando, primeiramente, a provisão matemá�ca de
bene�cios concedidos – PMBC. Seguidamente, explanou sobre a provisão matemá�ca de bene�cios a
conceder – PMBAC. Abordou os resultados compara�vos entre avaliações, contemplando o plano
previdenciário que na avaliação atuarial de 2020 �nha a situação de 508.066.291,54 e, no ano de 2021
passou para 696.747.430,72, esclarecendo tal fator pelo aumento da massa de servidores a�vos do plano
previdenciário. Para o plano financeiro, conforme slides, �vemos redução do déficit atuarial que de
350.140.596.222,14 em 2020, fomos para 309.563.027.560,38 em 2021. Apresentando uma redução do
déficit de 11,5%. Item 2.3. Gestão Atuarial. Informou que na gestão atuarial, a elaboração do relatório
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tem o intuito de evidenciar a evolução da massa segurada e dos resultados atuariais do Iprev/DF, com a
prerroga�va de aplicar as melhores prá�cas de gestão nos RPPS. Comentou que as informações
envolvidas no estudo são os dados demonstrados das avaliações atuariais rela�vos aos úl�mos três
exercícios comparados com o que é executado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO
do Distrito Federal. Posteriormente, explanou sobre esta�s�cas de servidores a�vos, ina�vos e
pensionistas. Dentro da gestão atuarial comentou sobre os dados es�mados entre os anos na avaliação
atuarial, demonstrando o resultado do plano financeiro e previdenciário, bem como o resultado
previdenciário de 2.846.817.543,84. Seguidamente apresentou quadro dos dados executados entre os
anos das receitas e despesas previdenciárias (RREO). Versou sobre o quadro compara�vo de resultado
es�mado e resultado Executado, visando aprimorar o método. Finalizou agradecendo. Com a palavra a
Diretora Ledamar Resende, agradeceu a apresentação elucida�va da atuária. Dando con�nuidade,
concedeu a palavra ao Sr. Jefferson Nepomuceno Dutra, Diretor da Diretoria de Inves�mentos. Item 2.4.
Polí�ca de Inves�mentos. O sr. Jefferson Dutra fez considerações abordando que a Polí�ca Anual de um
RPPS é importante pois registra as diretrizes em relação ao risco/retorno da carteira de inves�mentos.
Comentou que a aprovação da Polí�ca no Iprev/DF passa por 4 (quatro) alçadas, com a devida
segregação. A confecção é realizada na Diretoria de Inves�mentos, posteriormente, é encaminhada para
aprovação da Diretoria Execu�va, passando seguidamente para deliberação e aprovação do Comitê de
Análise e Riscos, com a sua aprovação final realizada pelo Conselho de Administração. Retornando para
Diretoria de Inves�mentos para comunicação com a Secretaria de Previdência por meio do sistema
CadPrev, através do documento DPIN. Dispôs que também é incluída no site como forma de
transparência ao público. Comentou sobre a ocorrência de macro alocação mensal e micro alocação
diária sob demanda. Versou que o acompanhamento e a execução da Polí�ca de Inves�mentos ao longo
do ano, respeita fielmente os limites de alocação de acordo com a Resolução CMN 3.922/2010, conforme
minudenciado nos slides apresentados. Comentou sobre a gestão de riscos da carteira, citando os
principais riscos observados na Polí�ca do Ins�tuto, sendo eles o risco de mercado, risco de crédito e
risco de liquidez. Comentou sobre o Fundo Financeiro, informando que abrange todos os servidores e
ina�vos que ingressaram no serviço público do Distrito Federal até março de 2019. O Fundo devido ao
seu caráter não acumula�vo, não possui meta atuarial. Possui aplicação de liquidez diária. Explanou sobre
o Fundo Capitalizado, informando que na Polí�ca de Inves�mentos foi es�pulado para o ano de 2021 de
IPCA + 2,98%. Comentando que o Fundo está dentro dos parâmetros da Resolução nº 3.922. Ainda sobre
o Fundo Capitalizado exarou que possui nível de liquidez alto. Apresentou que no Fundo Solidário
Garan�dor – FSG que possui meta ao longo de 2021 de IPCA + 1,00%, demonstrou a composição do
Fundo com riqueza de detalhes. Comentou que a liquidez do FSG é bastante alta. Seguidamente,
apresentou os resultados da Polí�ca de Inves�mentos, comentando o quanto desafiador foi o cenário
econômico no ano de 2021, tendo em vista as consequências da crise da covid-19, resultando em uma
das maiores crises econômicas dos úl�mos anos. Ainda assim, informou que a carteira teve um resultado
posi�vo. Por fim comentou que por conta do mercado financeiro no ano tão desafiador não ter
apresentado rentabilidades acima da inflação, a carteira não alcançou a meta atuarial. Seguidamente,
apresentou um histórico das rentabilidades da carteira de 2017-2021, informando que de 2017 a 2020 as
metas foram alcançadas. Agradeceu a todos, voltando a palavra para Diretora Ledamar Resende que
agradeceu sobre a explanação de um tema de suma importância para o Ins�tuto de Previdência. Item 3.
Respostas às perguntas encaminhadas por intermédio do Sistema OUV-DF. Comentou que ao longo dos
úl�mos 30 (trinta) dias o sistema de ouvidoria do Distrito Federal foi colocado à disposição da população
para envio de perguntas, sugestões e crí�cas sobre o sistema de previdência. Informou que como tempo
estava chegando ao limite da transmissão, todas as perguntas que foram enviadas por meio da ouvidoria
serão respondidas por aquele canal e também via e-mail. Versando que todas as perguntas serão
respondias pois o compromisso do Iprev/DF é com a transparência. Colocando os servidores seguros e
uma aposentadoria tranquila. Passou à palavra ao Diretor-Presidente, o Sr. Ney Ferraz Júnior. O Diretor-
Presidente versou que após a apresentação dos Diretores, pode-se observar o quanto foi desafiador e o
quanto já conseguimos êxito nesses três anos que estamos à frente, mesmo em decorrência dos mais de
dois anos de uma pandemia que podemos dizer que mudou não só o Distrito Federal e o Brasil, como
mudou o mundo. E, mesmo assim o Ins�tuto não parou. Apresentou que criamos no decorrer dos anos, a
carreira do servidor, que era um desejo an�go, uma luta de muitos anos que conseguimos concluir com a
criação da lei e cargos e, tão logo em 2022, no mais tardar 2023, iremos realizar este concurso tão
almejado. Informou, que fizemos com êxito a Reforma da Previdência, obedecendo a emenda 103. Disse
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que é importante ressaltar que isso foi de extrema importância para os cálculos atuariais, gerando
também uma garan�a ao pagamento dos aposentados. Outro fato importante foi a assunção da Saúde,
dobrando a responsabilidade. Finalizou dizendo que isso tudo somado demonstra a dedicação e
empenho para com a aposentadoria dos servidores. Ressaltando a implementação da prova de vida
anual. Agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a ser tratado, declarou encerrada a Primeira
Audiência Pública do Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Eu, Marina Gomes da
Silva Nunes, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria
Execu�va.
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