




A maior rede
de proteção social
do Brasil também
é obra do GDF.
760 MIL PESSOAS
BENEFICIADAS.

No momento mais difícil da vida dos brasileiros, o GDF não poupou
esforços para reduzir as diﬁculdades e levar mais conforto, dignidade
e solidariedade às famílias que mais precisam. Programas como
o Prato Cheio, Pão e Leite, DF Social, Cartão Gás, Cartão Creche,
Cesta Verde, Cartão Material Escolar, além das milhares de refeições
servidas diariamente nos Restaurantes Comunitários por apenas
R$ 1,00, garantem ao GDF posição de destaque no amparo aos mais
necessitados. E o melhor é que agora é garantido por lei. Mas o GDF quer
mais: programas como o Qualiﬁca DF e RenovaDF preparam milhares de
pessoas para o mercado de trabalho.

Taylane Placido
Moradora de Ceilândia
recebe o Cartão Gás
e Cartão Prato Cheio

PONTO DE VISTA

Administrar é também
prestar contas
Somos o gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS-DF).
Temos como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento
dos benefícios previdenciários atuais e futuros de todos os servidores titulares de cargos efetivos ativos,
inativos e seus pensionistas, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo do Distrito Federal,
incluídos o Tribunal de Contas do Distrito Federal, as autarquias e as fundações.
Trabalhamos para a construção de um futuro previdenciário seguro e queremos ser reconhecidos pela
excelência na gestão previdenciária do Distrito Federal.
Integridade, confiabilidade, sustentabilidade e transparência são os valores que regem nossa atuação.
É nesse contexto que estamos comemorando o fato de havermos alcançado, em 10 de maio, o Nível
II do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios da Previdência Social (Pró-Gestão RPPS). Com a certificação, o Iprev–DF passa a ser reconhecido nacionalmente pelas suas práticas de gestão, tanto no que se refere a controles internos, quanto a governança
corporativa e educação previdenciária.
Inequivocamente, trata-se de uma significativa conquista. Todavia, esse é apenas o primeiro passo. Não
podemos descurar. É preciso ter segurança, compromisso e transparência para com os atuais e futuros
aposentados e pensionistas, bem como para com toda a sociedade.
Em fevereiro, ainda em meio à pandemia de COVID, realizamos a primeira audiência pública de nossa
história. Apresentamos à sociedade a avaliação atuarial, o relatório de gestão atuarial do exercício de
2021, os resultados da política de investimentos, o relatório de governança do sistema previdenciário dos
servidores do Distrito Federal, e também buscamos colher as manifestações da população, das entidades
representativas dos Servidores ativos, inativos e pensionistas do Distrito Federal e dos demais interessados.
Agora, em parceria com o Banco de Brasília (BRB), lançamos o aplicativo Prova de Vida GDF. Por meio desse
aplicativo, aposentados e pensionistas do Governo do Distrito Federal poderão fazer sua prova de vida sem
a necessidade de comparecer a uma agência do BRB no mês de seu aniversário. Com isso, buscamos
oferece-lhes uma alternativa simples, ágil e segura.
Instituída pelo Decreto nº 39.276/2018, a prova de vida tem como objetivo coibir fraudes e irregularidades.
Queremos facilitar a vida dos aposentados e pensionistas, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter zelo com
os recursos do erário. Aposentados e pensionistas que deixarem de fazer a prova de vida no mês em que
estiverem aniversariando serão notificados para que apresentem a documentação exigida, sob pena de
suspensão do pagamento do benefício, conforme determina a lei.
Não é obra do acaso a eficiência ser um dos princípios informadores de toda a atividade da Administração
Pública. É nosso dever procurar sempre a solução que mais bem atenda ao interesse público.

Ney Ferraz Júnior
Presidente do Iprev–DF
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A maior rede
de proteção social
do Brasil também
é obra do GDF.
760 MIL PESSOAS
BENEFICIADAS.

Maria Julieta Ferreira
Frequentadora do Restaurante
Comunitário de Ceilândia

No momento mais difícil da vida dos brasileiros, o GDF não poupou
esforços para reduzir as diﬁculdades e levar mais conforto, dignidade
e solidariedade às famílias que mais precisam. Programas como
o Prato Cheio, Pão e Leite, DF Social, Cartão Gás, Cartão Creche,
Cesta Verde, Cartão Material Escolar, além das milhares de refeições
servidas diariamente nos Restaurantes Comunitários por apenas
R$ 1,00, garantem ao GDF posição de destaque no amparo aos mais
necessitados. E o melhor é que agora é garantido por lei. Mas o GDF quer
mais: programas como o Qualiﬁca DF e RenovaDF preparam milhares de
pessoas para o mercado de trabalho.

Nossa primeira
audiência pública
POPULAÇÃO PARTICIPA POR MEIO DO SISTEMA
OUV-DF E CENTRAL DE ATENDIMENTO 162
Você sabe como o Governo do Distrito Federal tem atuado
para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões de
seus servidores? Em 25 de fevereiro último, o Iprev–DF realizou a primeira audiência pública ao longo de seus 30 anos de
história.
Por causa da pandemia de COVID e dos cuidados com a saúde
pública, a audiência pública ocorreu em ambiente virtual e foi
transmitida por meio dos canais oficiais do Iprev–DF e da
Secretaria de Economia (SEEC) no YouTube.
“Administrar é também prestar contas. Apresentamos à
sociedade a avaliação atuarial, o relatório de gestão atuarial
do exercício de 2021, os resultados da política de investimentos e o relatório de governança do sistema previdenciário dos
servidores do Distrito Federal, e também buscamos colher
as manifestações da população, das entidades representativas dos Servidores ativos, inativos e pensionistas do Distrito
Federal e dos demais interessados”, explica o presidente do
Iprev–DF, Ney Ferraz Júnior.

TRANSPARÊNCIA
Para possibilitar a participação popular, o Iprev–DF publicou
em seu site os relatórios e informações apresentadas na audiência pública e iniciou o processo de divulgação com um mês
de antecedência. A divulgação foi feita por intermédio do Diário
Oficial do DF, dos sites e redes sociais do GDF, do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-GDF) e dos veículos de imprensa.
Também foi solicitado o apoio da Secretaria de Economia
(SEEC) e da Ouvidoria-Geral da Controladoria-Geral do DF e
utilizado o mesmo conjunto de ações e ferramentas empregadas anualmente na apresentação, discussão e elaboração
das leis orçamentárias.
Dessa forma, desde o dia 26 de janeiro, os cidadãos puderam
acessar o Sistema de Ouvidoria OUV-DF, tanto pela internet
quanto pela Central de Atendimento 162, para enviar perguntas, críticas e sugestões. “A atuação conjunta dos órgãos do
GDF amplia a divulgação e oferece ao cidadão a possibilidade
de participar”, afirma Ney Ferraz.
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Prova de vida já pode
ser feita pelo celular
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“Com o aplicativo,
estamos oferecendo
uma opção para que
possam fazer essa
comprovação sem
ter que se deslocar
até o BRB”
Ney Ferraz Júnior,
presidente do Iprev-DF

Servidores públicos aposentados e pensionistas
do Distrito Federal já podem fazer sua prova de
vida de forma remota, pela tela do celular ou do
computador. O Banco de Brasília (BRB), em parceria com o Iprev-DF, lançou o aplicativo Prova
de Vida GDF, que se utiliza de tecnologia de reconhecimento facial e verificação da documentação apresentada para realizar a prova de vida em
ambiente virtual. O aplicativo já pode ser baixado
nas lojas App Store (Sistema IOS) e Google Play
(Sistema Android).
“Aposentados e pensionistas do GDF devem fazer
prova de vida anualmente, no mês do seu aniversário, nas agências do BRB e de forma presencial.
Com o aplicativo, estamos oferecendo uma opção
para que eles possam fazer essa comprovação
sem ter que se deslocar até o BRB”, explica o presidente do Iprev-DF, Ney Ferraz Júnior.
De acordo com Ney Ferraz, a evolução do serviço é uma determinação do governador Ibaneis
Rocha. “Queremos facilitar a vida dos aposentados e pensionistas, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter zelo com os recursos do erário. É preciso
ter segurança, compromisso e transparência, para
que os aposentados e pensionistas continuem a
receber em dia”, enfatiza.
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COMBATE A FRAUDES
O DF tem cerca de 67 mil aposentados e pensionistas.
A prova de vida foi instituída para evitar pagamentos
indevidos e preservar os cofres públicos. “Em 2019,
foram excluídos 50 segurados da folha de pagamento,
gerando uma economia mensal de R$ 259, 723,30”,
informa a diretora de Previdência do Iprev-DF, Ledamar
Resende.
São considerados indevidos os pagamentos depositados pelo GDF na conta bancária do titular do benefício
após o óbito. Movimentações bancárias realizadas por
herdeiros ou terceiros dos valores depositados indevidamente constituem enriquecimento sem causa e
podem configurar fraude previdenciária a ser apurada
pelo Ministério Público.
A devolução aos cofres públicos de valores creditados
indevidamente é devida. O artigo 36 da Lei Federal
nº 13.846, de 18.06.2019, estabelece que “os valores
creditados indevidamente em razão de óbito, em favor
de pessoa natural falecida, em instituições integrantes
do sistema financeiro nacional por pessoa jurídica de
direito público interno deverão ser restituídos”.
Inicialmente, para obter a devolução, a Administração
Pública deve informar à instituição financeira o valor
exato a ser restituído e comprovar o óbito. Após o
recebimento do requerimento de devolução, o banco
bloqueará os valores disponíveis e fará a restituição. Na hipótese de não haver saldo suficiente para
a restituição, o banco devolverá o valor disponível e
comunicará a inexistência ou insuficiência de saldo
à Administração Pública. Consideram-se disponíveis
os valores existentes na conta corrente do beneficiário ou nas aplicações automáticas de recursos a ela
vinculadas.
O requerimento para que o banco devolva valores
creditados indevidamente não afasta outros mecanismos de restituição para a Administração Pública. No
Judiciário, a pretensão de ressarcir os cofres públicos
deve ser exercida por meio de ação de procedimento
comum, mesmo que ainda não tenha sido aberto o
inventário e nomeado inventariante. Até a partilha,
o espólio responde pela devolução. Após a partilha,
respondem os herdeiros, respeitada a proporção e o
limite da herança recebida.
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SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS
Em 2020 e 2021, a prova de vida teve que ser suspensa
por causa da pandemia da Covid-19. Com o avanço da
vacinação e o cenário de superação da pandemia, o
DF retomou a prova de vida em 2022. Mas o comparecimento tem sido abaixo do esperado.
De janeiro a 30 de maiol, 27.672 aposentados e
pensionistas deveriam ter feito a prova de vida. No
entanto, 13.776 não compareceram, representando
49,78% do total. Ou seja, a cada 10 beneficiários,
cinco não compareceram.
“Os números atuais estão ruins”, alerta Ney Ferraz.
“Como ainda estamos saindo de uma pandemia e
lidamos são pessoas idosas, primeiro estamos disponibilizando os meios para que a prova de vida possa
ser feita sem oferecer riscos à saúde de nossos segu-
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rados. Mais adiante, avaliaremos os resultados alcançados e adotaremos as medidas cabíveis”.
Além do aplicativo, o Iprev–DF disponibiliza uma
equipe para fazer a prova de vida na residência dos
beneficiários que não tiverem condições de deslocamento, ou até mesmo nos hospitais, nos casos
de internação.
A visita domiciliar pode ser solicitada por meio do
e-mail: agendamento@iprev.df.gov.br. É preciso anexar o atestado médico que comprove a condição de
impossibilidade de locomoção e a idade do segurado.
Se os números de provas de vida não realizadas continuarem ruins, o Iprev–DF terá que começar a suspender os pagamentos de aposentadorias e pensões.
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VEJA COMO É FEITA A PROVA
DE VIDA PELO CELULAR:

NOVO APP

BAIXE AGORA

Iprev–DF conquista certiﬁcado
Pró-Gestão RPPS Nível II

CERTIFICADO
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O Iprev–DF alcançou, em 10 de maio último, o Nível II do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão
dos Regimes Próprios da Previdência Social (Pró-Gestão RPPS)
e pode atuar no mercado financeiro como Investidor Qualificado RPPS. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, atualmente existem no Brasil mais de 2.100 RPPS, que
contam com quase 10 milhões de segurados, entre servidores
ativos, aposentados e pensionistas, e são responsáveis pela
gestão de recursos acumulados superiores a R$ 270 bilhões.

“Buscamos as melhores práticas de gestão previdenciária, maior controle dos nossos ativos e passivos, e mais
transparência no relacionamento com os segurados e a
sociedade”, acrescenta Sylvia Neves Alves, diretora de
Governança, Projetos e Compliance do Iprev–DF.

Com a certificação, o Iprev–DF passa a ser reconhecido nacionalmente pelas suas práticas de gestão e a ter acesso a alternativas e limites de alocação que possibilitem maiores rentabilidades aos recursos que aplica no mercado financeiro, de
acordo com o que estabelece a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.963, de 25 de novembro de 2021.

Instituído pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o Programa
de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos
Regimes Próprios da Previdência Social (Pró-Gestão RPPS) visa
a implantação de boas práticas de gestão que estão reunidas
em três pilares:

A certificação foi concedida após auditoria independente avaliar
as práticas de gestão do Iprev–DF no que se refere a controles
internos, governança corporativa e educação previdenciária. O
Iprev–DF tem hoje 149.736 segurados (entre servidores ativos,
aposentados e pensionistas) e é responsável pela gestão de recursos superiores a R$ 4 bilhões.
Investidor Proﬁssional – “A certificação do Pró-Gestão RPPS é importantíssima pois nos credencia como investidor qualificado junto ao
mercado financeiro. Isso representa acesso a inúmeros fundos
vedados ao investidor de nível geral”, explica Jefferson Nepomuceno,
diretor de Investimentos do Iprev–DF. Contudo, o fato de sua carteira de investimentos superar R$ 4 bilhões leva o Iprev–DF a ter que
observar as obrigações impostas ao Investidor Profissional RPPS:
possuir Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) vigente,
comprovar o funcionamento de seu Comitê de Investimentos, aplicar
recursos acima de R$ 1 bilhão e alcançar condições satisfatórias de
gestão, atestadas pela certificação do Pró-Gestão.
“É preciso ter presente que os parâmetros de credenciamento
contemplam, entre outros, o histórico e a experiência de atuação,
o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição,
a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético
de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. Em função dos elevados níveis de governança que atingimos
e do volume de recursos que gerimos, estamos em uma condição
peculiar”, destaca Jefferson Nepomuceno.
Sustentabilidade – Veridiana Ribas, coordenadora de Gestão
por Resultados da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance do Iprev–DF, explica que a certificação Pró-Gestão
RPPS permite adquirir conhecimentos que impactam positivamente na organização de atividades e processos; no aumento
da motivação interna; no incremento da produtividade; na redução de custos e de retrabalho; na transparência e facilidade no
acesso à informação; na perpetuação de boas práticas; e no
reconhecimento do mercado no qual atua.
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ENTENDA O QUE É O
PRÓ-GESTÃO RPPS

1. Controles internos
Conjunto de políticas e procedimentos que uma organização
utiliza para assegurar o cumprimento das obrigações legais e
a conquista dos seus objetivos estratégicos. Têm por objetivo
garantir que:
•
riscos sejam mantidos dentro de patamares aceitáveis;
demonstrações contábeis e financeiras reﬂitam adequada•
mente suas operações;
procedimentos administrativos sejam operacionaliza•
dos em conformidade com padrões de ética, segurança
e economia.
2. Governança corporativa
Diz respeito ao conjunto de processos, políticas e normas aplicados por uma organização com o objetivo de consolidar boas
práticas de gestão e garantir a proteção dos interesses de todos
aqueles que com ela se relacionam. Transparência, equidade,
prestação de contas (accountability) e responsabilidade são
alguns dos princípios fundamentais ligados à governança corporativa.
A melhoria da governança do RPPS tem por finalidade assegurar
o cumprimento de sua missão institucional, garantindo:
•
preservação dos direitos dos segurados;
•
proteção dos interesses do ente federativo;
•
adequada gestão do patrimônio; e
conformidade com os requisitos legais estabelecidos pelos
•
órgãos de regulação.
3. Educação previdenciária
Relaciona-se a toda atividade de capacitação e treinamento ofertados aos profissionais e segurados ligados ao RPPS. Dentro
dessas ações também estão incluídas atividades de divulgação
das informações relativas aos resultados da gestão e ações
voltadas para a melhoria da qualidade de vida do segurado, tais
como promoção da saúde, educação financeira e planejamento
para aposentadoria.
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14 anos
de IPREV

Certificação Pró-Gestão RPPS (NÍvel II)

App Prova de Vida

2022
Lei nº 6777/2020 dispõe sobre a carreira
de Atividades Previdenciárias do Instituto
de Previdência dos Servidores do Distrito
Federal – Iprev/DF

Lei Complementar nº 970/2020, que
ajusta alíquota da Contribuição Previdenciária dos servidores ativos, inativos
e pensionistas do Governo do Distrito
Federal, de acordo com a Emenda
Constitucional 103/2019

2020

Decreto nº 40.706/2020
dispõe sobre a estrutura
administrativa do Iprev/DF

Parceria
CGU/CGDF/Iprev/DF
Início das operações
do Fundo Solidário
Garantidor – FSG
Recadastramento/
Prova de Vida dos segurados

Nasce o Iprev/DF,

criado pela LC n° 769, de 30 de junho
de 2008, que também reorganiza e
unifica o RPPS/DF.
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2019

2017

2008

LC nº 932/2017 institui o regime de
previdência complementar do Distrito
Federal, reestruturando o RPPS e
alterando a LC nº 769/2008

@iprevdf

A maior rede
de proteção social
do Brasil também
é obra do GDF.
760 MIL PESSOAS
BENEFICIADAS.

Beatriz Marinho
Moradora da Estrutural
recebe o Cartão
Material Escolar

No momento mais difícil da vida dos brasileiros, o GDF não poupou
esforços para reduzir as diﬁculdades e levar mais conforto, dignidade
e solidariedade às famílias que mais precisam. Programas como
o Prato Cheio, Pão e Leite, DF Social, Cartão Gás, Cartão Creche,
Cesta Verde, Cartão Material Escolar, além das milhares de refeições
servidas diariamente nos Restaurantes Comunitários por apenas
R$ 1,00, garantem ao GDF posição de destaque no amparo aos mais
necessitados. E o melhor é que agora é garantido por lei. Mas o GDF quer
mais: programas como o Qualiﬁca DF e RenovaDF preparam milhares de
pessoas para o mercado de trabalho.

