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O Boletim Eletrônico é um meio de comunicação dinâmico e contínuo, disponibilizado aos
interessados, com a finalidade de divulgar matérias relevantes submetidas à apreciação do
Ministério Público de Contas. Contém pareceres, recursos e outros documentos elaborados
e divulgados pelos órgãos ministeriais no período de referência. Em dezembro/2017, o
MPC/DF recebeu 9 processos, elaborou 209 pareceres e  24 representações.

Afastamento de Procuradores:

Demóstenes Tres Albuquerque - 16 a 31/12/2017 - Recesso

Marcos Felipe Pinheiro Lima - 16 a 31/12/2017 - Recesso

Solicitações ao MPC/DF
Foram  encaminhadas  ao  MPC/DF  onze  solicitações.  Sendo  seis  distribuídas  à  2ª
Procuradoria, uma  distribuídas à 3ª Procuradoria, tres distribuídas à 4ª Procuradoria e
uma  distribuída  ao   GP1P,  segundo  critérios  de  distribuição  que  privilegiaram   a
vinculação e a  segmentação, em observância ao princípio do promotor natural.

110/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado em razão de IPs relacionados com acordos
pretéritos celebrados com a FAP/DF.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Representação n° 7/2018
Providência: Ofício n° 36/2018
Providência: Despacho n° 23/2018
Providência: Ofício n° 937/2017
Providência: Ofício n° 1001/2017
Providência: Ofício n° 84/2018
Providência: Ofício n° 87/2018
Providência: Ofício n° 88/2018
Providência: Ofício n° 89/2018
Providência: Ofício n° 90/2018

115/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar  possíveis irregularidades em
Pregão Eletrônico do DER/DF para contratação de empresa de serviço de apoio às operações de
trânsito e de sinalização viária.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque (substituto)
Providência: Despacho n° 8/2017

116/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar possíveis irregularidades nos
processos de locação de imóveis particulares destinados a albergar unidades do “Na Hora” no DF.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

117/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para analisar ação judicial implementada
com o objetivo de forçar a SES a promover tratamento cirúrgico de implante de eletrodos cerebrais
de gerador neuromodulação em paiciente da Rede Pública de saúde (Caso Beatriz). APENSO AO PI
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62/2016
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Ofício-Conjunto n° 1227/2017

118/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para tratar sobre ação do Comando Geral
da Polícia Militar do Distrito Federal referente à suspenção do Chamamento Público 01/2017.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Representação n° 47/2017

119/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar denúncia sobre atraso salarial
de servidores e defensores públicos no mês de novembro de 2017, bem como a existência de outras
irregularidades no âmbito da Defensoria Pública do DF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque

120/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar denúncia sobre prováveis atos
de improbidade administrativa ao contratar evento artístico por parte do GDF. (Show da Alcione.
Réveillon 2017).
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

122/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para tratar sobre possíveis irregularidades
na comercialização de Carteiras de Identidade Estudantil no âmbito de Unidades de Ensino da
Rede Pública do DF.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima

121/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para tratar sobre possíveis irregularidades
na conduta de servidores do Hospital Regional do Gama.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Ofício n° 31/2018

123/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para tratar sobre possíveis irregularidades
na realização do Pregão Eletrônico nº 13/2017 consuzido pela ADASA.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira

124/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar possíveis irregularidades no
Chamamento Público 1/2017 da Polícia Militar do DF para a seleção de Organização da Sociedade
Civil  para  operacionalizar  as  ações  do Pronto  Atendimento do Centro  Médico da PMDF.  Lei
Nacional 13.019/2014 regulamentada pelo Decreto Distrital 37.843/2016. GAMP, ISAC e IDTECH.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Representação n° 6/2018
Providência: Ofício n° 9/2018
Providência: Informação n° 14/2018

Parecer

Procuradoria Geral
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05/12/2017 - Parecer nº 111/2017 - 1P - Processo nº 4748/2017
Auditoria  de Regularidade.  Decisão nº  58/2016.  Plano Geral  de Ação 2017.  Novacap.  Locação de
veículos, máquinas e equipamentos. Relatório final de auditoria. Área Técnica opinou pela expedição de
determinações à jurisdicionada, além do chamamento em audiência dos servidores nominados na matriz
de responsabilização. Parecer convergente do MPC/DF, com adendo. Determinação à Novacap acerca
da necessidade de avaliar o cabimento de glosas em razão da parcial inexecução contratual de ajustes
relacionados ao serviço de rastreamento.

07/12/2017 - Parecer nº 217/2017 - 1P - Processo nº 247/2317
Fiscalização. Contrato Emergencial nº 17/2017 – SEDESTMIDH/DF, firmado com a CAL – Indústria e
Comércio de Alimentos LTDA. Prestação de serviços de fornecimento de cesta de alimentos. Análise de
regularidade. Requisitos legais. arts. 24, IV e 26, parágrafo único, I, II e III, da Lei nº 8.666/1993. Área
Técnica sugere a regularidade da contratação e o arquivamento dos autos. Parecer convergente do
Parquet especializado.

07/12/2017 - Parecer nº 228/2017 - 1P - Processo nº 34880/2016
Representação de Empresa. Pregão Eletrônico n.º 197/2016- SES/DF. Registro de preços para aquisição
de medicamentos. Desclassificação de proposta. Decisão nº 1.756/2017. Procedência da representação.
Novas determinações à jurisdicionada. Audiência dos responsáveis. Pedido de reexame apresentado
pela  Empresa  Art  Vita  Distribuidora  de  Medicamentos  e  Alimentos  LTDA.  Despacho  Singular  nº
326/2017-GCPM. Conhecimento e atribuição de efeito suspensivo ex lege. Análise do mérito do pedido
de reexame.  Unidade Técnica sugere o  desprovimento do apelo.  Parecer  convergente do Parquet
especializado.

08/12/2017 - Parecer nº 312/2017 - 1P - Processo nº 35160/2016
Pregão Eletrônico por SRP nº 199/2016-SES/DF. Serviços de manipulação e fornecimento de nutrição
parenteral. Análise de edital. Decisão nº 5.980/2016. Indício de sobrepreço. Determinação à SES/DF.
análise de diligência. A Área Técnica opinou atendimento parcial ao item II.a da Decisão nº 5.980/2016,
com determinação à SES/DF para que ajuste o edital e termo de referência. Parecer convergente do
MPC/DF, na essência.

11/12/2017 - Parecer nº 225/2017 - 1P - Processo nº 21253/2015
Representação.  Decisão  nº  3.399/2015.  Conhecimento.  Decisão  nº  2.310/2017.  Procedência  da
representação e diligências junto à jurisdicionada. Recurso. Decisão nº 3.048/2017. Conhecimento.
Efeito suspensivo. Decisão nº 3.258/2017. Análise das informações encaminhadas pela jurisdicionada
em cumprimento ao item II da Decisão nº 3.399/2015. Indícios de irregularidades no pagamento da
Gratificação de Movimentação – GMOV, da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde –
GIABS e da Gratificação de Titulação - GTIT.  Área Técnica propõe provimento parcial aos pedidos de
reexame interpostos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, pelo Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Brasília – SINDSAÚDE-DF e Sindicato
dos Enfermeiros do Distrito Federal – SINDENFERMEIRO.  Entendimento parcialmente convergente do
MPC/DF. Manutenção da decisão objurgada.

11/12/2017 - Parecer nº 226/2017 - 1P - Processo nº 21046/2014
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Concorrência  nº  7/2014.  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem do  Distrito  Federal  –  DER/DF.
Contratação  de  sociedade  empresária  especializada  para  execução  dos  serviços  de  supervisão  e
acompanhamento ambiental das obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação
de capacidade da Rodovia DF – 033 (Epia) e via suplementar – ligação Torto/Colorado. Contratos nºs
18/2014 e 21/2014 DER/DF x Trier Engenharia S/A. e Consórcio JM/Cidade. Decisão nº 6.253/2016.
Revisão dos reajustes concedidos naqueles ajustes. Marco inicial: data das propostas. Representações
formuladas  pelas  contratadas,  conhecidas  como  pedidos  de  reexame.  Decisões  nºs  1.962/2017  e
2.956/2017. Análise de mérito. Área Técnica sugere o provimento dos recursos. 3. Parecer divergente
do Parquet

11/12/2017 - Parecer nº 307/2017 - 1P - Processo nº 34575/2017
Estudos Especiais.  Decisão nº  4863/2017,  item V.  Possibilidade ou não de constar  em editais  de
concurso público  atribuição de pontos  para “experiência  profissional”.  Área Técnica entende pela
impossibilidade e sugere o arquivamento do processo. Parecer parcialmente convergente do Parquet
especializado. Precedentes do STF. Possibilidade mediante observância dos princípios da legalidade,
igualdade e impessoalidade. Pertinência e relevância para o desempenho das atribuições do cargo.
Possibilidade,  em tese,  de qualquer candidato alcançar a pontuação relativa à natureza do título.
Razoabilidade e proporcionalidade na atribuição dos pontos.

3ª Procuradoria

04/12/2017 - Parecer nº 1095/2017 - DA - Processo nº 33287/2013
Análise  de  Contrato.  Administração  Regional  de  Sobradinho  –  RA  V.  Prestação  de  serviços  de
organização de eventos no exercício de 2011. Superfaturamento na locação de tendas. Arquivamento do
processo. Pedido de Reexame. Pelo provimento do recurso e conversão dos autos em TCE.

04/12/2017 - Parecer nº 1097/2017 - DA - Processo nº 33838/2017
Representação. Serviço de Limpeza Urbana. Contrato emergencial. Cavo Serviços e Saneamento S.A.
Pedido cautelar. Decisão. Admissibilidade. Prazo para manifestação. Corpo Técnico, após exame das
manifestações, pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada e improcedência da Representação.
Arquivamento. MPCDF parcialmente discordante. Ilegalidades constatadas. Conhecimento prévio do
Projeto Básico por sociedade empresária interessada. Malferimento à isonomia. Projeto básico final não
aprovado pela autoridade competente. Inabilitação técnica ilegal e inconstitucional. Baixa relevância do
item no contexto do objeto contratual. Prática de ato antieconômico. Declaração de ilegalidade do
certame e determinação de anulação do contrato.

04/12/2017 - Parecer nº 1098/2017 - DA - Processo nº 27552/2017
Concorrência n.º 04/2017. Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF. Contratação de
serviços especializados de engenharia para a conclusão das obras da estação 106 Sul, passagem para
pedestres (sob os eixos W, L e Rodoviário) e acessos em superfície do Metrô-DF. Falhas constatadas no
instrumento convocatório. Denúncia de cidadão relativa à incoerência entre os prazos previstos no
Projeto Básico e o disposto no Cronograma Físico-Financeiro. Suspensão do certame até a adoção das
providências  indicadas pela  Corte de Contas.  Diligência saneadora.  Análise.  Cumprimento parcial.
Instrução pugna pela procedência da denúncia, por determinações à jurisdicionada, levantamento do
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sigilo e continuidade do certame. Parecer convergente do Ministério Público de Contas.

04/12/2017 - Parecer nº 1099/2017 - DA - Processo nº 16221/2012
Representação. RA XXIX. Irregularidades na ocupação de área de uso comum do povo. Atendimento
pela jurisdicionada ao determinado pelo Tribunal. Arquivamento.

05/12/2017 - Parecer nº 1101/2017 - DA - Processo nº 24015/2015
Auditoria  de  Regularidade.  Secretaria  de  Estado  do  Esporte,  Turismo e  Lazer.  Irregularidade  de
espaços  públicos  ocupados  por  terceiros.  Determinações.  Manifestação  da  jurisdicionada.  Corpo
Técnico  considera  parcialmente  atendidas  as  determinações  da  Corte.  Pelo  não  conhecimento  da
consulta  formulada.  Nova  determinação.  MPCDF  aquiesce  integralmente,  com  acréscimo.  Tema
enfrentado e orientado pela Corte em processo específico. Diligência aprazada. Quantificação de danos
necessária.

07/12/2017 - Parecer nº 1102/2017 - DA - Processo nº 851/2013
Tomada de Contas Especial. Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUS.
Pregão Presencial.  Representação do Ministério Público de Contas do DF.  Serviços contratados a
preços superiores comparados com ajuste anterior firmado com o Órgão. Prejuízo configurado. Citação.
A existência de ação civil pública não obsta o prosseguimento da TCE. Independência das instâncias.
Contraditório  e  ampla  defesa  garantidos  no  processo.  Observância  do  devido  processo  legal.
Participação de agente público e da contratada nas irregularidades apontadas. Débito solidário. Pela
rejeição das defesas e declaração de revelia. Pela cientificação dos responsáveis.

08/12/2017 - Parecer nº 1094/2017 - DA - Processo nº 16910/2011
Edital  de  Concorrência.  Obras  na  DF  047  (EPAR).  Determinações  não  cumpridas  integralmente.
Recomendações.

08/12/2017 - Parecer nº 1100/2017 - DA - Processo nº 4467/2016
Auditoria de Regularidade. Sistema de Bilhetagem Automática. Transporte Urbano do Distrito Federal –
DFTrans. Audiência. Razões de Justificativa apresentadas. Necessidade da oitiva de outros agentes.
Sobrestamento do exame de mérito. Novas audiências. Revelia. Análise de mérito. Instrução pugna pela
procedência  de  umas  Razões  de  Justificativa  e  improcedência  de  outras.  Aplicação  de  multa  aos
responsáveis. Parecer convergente do Ministério Público de Contas.

08/12/2017 - Parecer nº 1106/2017 - DA - Processo nº 17648/2013
Inspeção. Representações. Secretaria de Estado de Saúde. Locação de imóveis. Dispensa de licitação.
Irregularidades. Razões de justificativas. Corpo Técnico pela procedência, improcedência e revelia.
Procedência da Representação do MPCDF. Sugestão de aplicação de sanção. Instauração de Tomada de
Contas Especial. Audiência. MPCDF aquiesce parcialmente. Necessidade de audiência complementar.
Representação do MPCDF procedente e audiências.

08/12/2017 - Parecer nº 1107/2017 - DA - Processo nº 25661/2014
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Tomada de Contas Anual – TCA. Administração regional de Planaltina – RA VI. Exercício Financeiro de
2013. Razões de Justificativa. Unidade Técnica, pela procedência e julgamento das contas regulares e
regulares com ressalvas. Parecer divergente. Pelo julgamento das contas irregulares de uns e regulares
de outros gestores.

11/12/2017 - Parecer nº 1088/2017 - DA - Processo nº 27863/2015
Representação. Processo eletrônico. SES/DF. Representação nº 28/2015-CF oferecida pelo MPC/DF
acerca de possível irregularidade na edição do §5º do art. 8º da Portaria nº 199/2014 - SES/DF, que
possibilitou  o  cumprimento  de  jornada  de  trabalho  de  até  18h  (dezoito  horas)  contínuas  aos
profissionais de saúde.  Admissibilidade. Solicitação de esclarecimentos à Jurisdicionada e autorização
de  Inspeção.  Juntada  de  documento.  Conhecimento.  Solicitação  de  novos  esclarecimentos.
Cumprimento. Análise de mérito. Procedência da Representação. Determinações. Pedidos de Reexame
interpostos pelo SINDENFERMEIRO, pelo SINDATE e pelo Distrito  Federal.  Conhecimento.  Efeito
suspensivo. Análise de mérito. Instrução pelo não provimento dos Recursos. Parecer convergente do
MPC/DF.

11/12/2017 - Parecer nº 1110/2017 - DA - Processo nº 39569/2017
Representação. Ministério Público de Contas do DF. Renúncia de Receita. Indícios de inobservância dos
requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Admissibilidade. Pelo conhecimento.

12/12/2017 - Parecer nº 1111/2017 - DA - Processo nº 10843/2012
Tomada de  Contas  Anual  –  TCA.  Administração Regional  do  Riacho Fundo II  –  RA VI.  Exercício
Financeiro de 2013. Razões de Justificativa. Unidade Técnica, pela procedência parcial, julgamento das
contas irregulares, regulares com ressalvas e regulares. Parecer convergente, com ajustes.

12/12/2017 - Parecer nº 1113/2017 - DA - Processo nº 16357/2015
Representação nº 13/2015–DA. TERRACAP. SEAGRI. Irregularidades relacionadas à regularização de
imóveis rurais. Arguição de impedimento do Órgão ministerial. Alegação de inobservância do devido
processo legal. Pedido de reabertura do prazo para manifestação pelos interessados. Pelo indeferimento
do pedido.

4ª Procuradoria

12/12/2017 - Parecer nº 1057/2017 - ML - Processo nº 21326/2015
Tomada de Contas Anual. Exercício 2014. Administração Regional de Taguatinga – RA III. Exame inicial.
Área Técnica sugere a audiência dos gestores. MPC/DF aquiesce com a proposta de audiência com
ajustes e acréscimos. Falha na fiscalização da execução. Falhas relacionadas a processos licitatórios.

13/12/2017 - Parecer nº 1076/2017 - ML - Processo nº 29445/2016
Representação. Associação dos Servidores dos Sistemas CAU E CONFEA da Administração Pública
Direta  E  Indireta  Do  Governo  Do  Distrito  Federal  –  ASSICCADI,  com  pedido  cautelar.  Possível
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irregularidade na desvinculação dos técnicos de atividades de meio ambiente, especialidade agente de
unidade de conservação de parques, da tabela de remuneração de que trata a Lei nº 5.195/2013,
lotados no Instituto Brasília Ambiental – IBRAM/DF, que optaram por ficar à disposição do órgão gestor
da  carreira  planejamento  e  gestão  urbana  e  regional  do  DF  –  PGUR.  Decisão  nº  5.269/2016.
Conhecimento  da  representação.  Deferimento  da  medida  cautelar.  Diligências.  Solicitação  de
esclarecimentos da secretaria de estado de planejamento, orçamento e gestão do distrito federal –
SEPLAG/DF e do IBRAM/DF. Decisão nº 1.909/2017. Determinações de diligências à SEPLAG/DF e ao
IBRAM. Cumprimento. Apresentação de esclarecimentos. Análise de mérito da representação. Unidade
Técnica sugere a improcedência da inicial. Aquiescência do Parquet de contas.

Procuradoria Geral

04/12/2017 - Parecer nº 1119/2017 - PG - Processo nº 35734/2008
Auditoria em curso há quase 10 anos. Má gestão. Desassistência. Falta de providências concretas. Área
oftalmológica da SES/DF. Reiteração e multa. Atuação em apartado do Ofício 339/14.

05/12/2017 - Parecer nº 1120/2017 - PG - Processo nº 35431/2017
Cirurgias  de  vitrectomia.  Não  realização  na  rede  pública.  Existência  de  apenas  01  contrato  de
credenciamento, muito aquém da real demanda da rede. Existência de local, insumo e servidores para a
realização das cirurgias diretamente pela SES/DF. Ofensa dos princípios constitucionais da legalidade,
legitimidade das despesas públicas e eficiência. Conhecimento e determinação de fiscalização.

15/12/2017 - Parecer nº 1033/2017 - PG - Processo nº 26314/2016
Representação  08/2017-CF.  Decisão  1378/2017.  Procedência.  Corpo  Técnico  por  segregação  de
matérias  e  realização  de  inspeção.  Cota  aditiva  do  Diretor  por  inspeção.  MPC/DF  aquiesce  ao
entendimento do Corpo Técnico.

Representação

3ª Procuradoria

04/12/2017 - Representação nº 15/2017 - DA - Processo nº 40346/2017
Representação nº 15/2017-DA – requer ao Tribunal a realização de fiscalização acerca da ocorrência de
possíveis irregularidades no âmbito da Defensoria Pública do DF - DPDF alusivas ao deferimento de
função  gratificada  e  substituição  automática  a  servidor  licenciado  para  participação  de  curso  no
exterior.

12/12/2017 - Representação nº 16/2017 - DA - Processo nº 41458/2017
Representação nº 16/2017-DA – requer ao Tribunal a realização de fiscalização acerca da ocorrência de
possíveis  irregularidades  no  âmbito  da  Administração  Indireta  do  DF,  no  que  pertine  ao
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descumprimento de imposição legal prevista no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, caracterizado pelo não
preenchimento de postos de trabalho por pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados do RGPS,
observando-se o que dispõe a Lei federal nº 13.146/2015.

4ª Procuradoria

08/12/2017 - Representação nº 10/2017 - ML -
Para que o c. Plenário determine a apuração dos fatos a seguir descritos, acerca do alcance insuficiente
das metas que integram o Índice de Gestão Descentralizada para o Programa Bolsa Família (IGD-BF)
pelo Distrito Federal, especialmente em razão da incapacidade operacional das unidades que realizam
as atualizações cadastrais dos beneficiários do aludido programa assistencial.

15/12/2017 - Representação nº 11/2017 - ML -
Para que o c. Plenário determine a apuração dos fatos a seguir descritos, no tocante ao aluno que
desmaiou de fome em uma escola pública do Distrito Federal. Não obstante as diversas questões que
permeiam o fato, uma, em especial, chamou a atenção deste Parquet de Contas: a aparente falta de
proatividade do Governo do Distrito Federal no cumprimento do Decreto nº 23.819/2003.

15/12/2017 - Representação nº 9/2017 - ML -
 Para que o c. Plenário determine a apuração dos fatos a seguir descritos, acerca do extrato de contrato
de  prestação  de  serviços  nº  35/2017,  referente  ao  Processo  nº  150.002.567/2017,  destinado  à
contratação da cantora “Alcione” para a participação nos eventos relacionados ao projeto “Réveillon
2018”.

Procuradoria Geral

01/12/2017 - Representação nº 45/2017 - PG -
Representação. Judicialização da saúde e seus efeitos. Bloqueio de recursos da saúde. Apuração de
valores. Custos com multas e modo de pagamento. Montante gasto. Responsabilidade pessoal do gestor.
Soluções eficazes. Justiça e direito à Saúde.

06/12/2017 - Representação nº 46/2017 - PG -
SES/DF. Acumulação tripla de cargo. Bombeiro Militar x Auxiliar de Enfermagem e Enfermeiro.

08/12/2017 - Representação nº 47/2017 - PG -
Representação. Polícia Militar do DF. Seleção de Organização da Sociedade Civil para operacionalizar
as ações do Pronto Atendimento do Centro Médico da PMDF. Lei Nacional 13.019/2014 regulamentada
pelo Decreto Distrital 37.843/2016. Inviabilidade de utilização do dispositivo legal para esse tipo de
contratação.  Irregularidades  nas  empresas  que  participaram da  seleção  (GAMP e  ISAC).  Matéria
tratada no Processo 15.673/2016. Cautelar para suspender qualquer ato no processo. Necessidade de
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Fiscalização do processo.

29/12/2017 - Representação nº 39/2017 - PG -
Participação de empresas com sócios em comum na mesma licitação. Estudos.

29/12/2017 - Representação nº 44/2017 - PG -
Alegação de possível prejuízo aos cofres públicos quanto a ineficiência na aquisição de equipamentos
para tratamento de diabéticos no HRT

29/12/2017 - Representação nº 46/2017 - PG -
Processo 41393/2017 - Possível acumulação de cargo efetivo por servidor da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal.

29/12/2017 - Representação nº 47/2017 - PG -
Edital  de  Chamamento  Público  nº  01/2017.  Objeto:  celebração  de  termo  de  colaboração  com
Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, para, em parceria com a Polícia Militar do
Distrito Federal, executar o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações assistenciais e
não assistenciais de saúde no Serviço de Pronto Atendimento (PA) do Centro Médico da PMDF para
consecução das metas e indicadores de saúde em tempo integral (24 horas/dia). Possíveis irregularidad

29/12/2017 - Representação nº 48/2017 - PG -
Contratação da empresa ITJ Serviços Administrativos Ltda. ME.

29/12/2017 - Representação nº 49/2017 - PG -
Representação a respeito de possível desvio de finalidade dos recursos do Fundo Constitucional do
Distrito Federal – FCDF (instituído pela Lei nº 10.633

29/12/2017 - Representação nº 50/2017 - PG -
Ausência de inventário de bens móveis do HRT.

29/12/2017 - Representação nº 51/2017 - PG -
Representação  acerca  de  possíveis  impropriedades  e  inconstitucionalidades  da  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2018 – LDO

Ofício

2ª Procuradoria
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15/12/2017 - Ofício nº 950/2017 - CF -
"Denúncia” de que esta havendo morosidade na convocação de concursados, (Especialista em Saúde,
Especialidade Assistência Social – 2014 – Edital Normativo nº 01/2014 – SEAP/SES, publicação no
DODF nº 109, de 30 de maio de 2014)

Procuradoria Geral

01/12/2017 - Ofício nº 937/2017 - PG -
Suspeitas de irregularidade que envolveram o Convênio nº 11/10, celebrado pela Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal-FAP/DF

11/12/2017 - Ofício nº 958/2017 - PG -
Trata-se de Denúncia oferecida por cidadão, autuada nos termos da Resolução nº 207/10, com cópia das
peças originais, possível irregularidade no provimento de vagas do PROCON-DF.

11/12/2017 - Ofício nº 960/2017 - PG -
Ofício encaminhado ao TCDF sobre processo seletivo lançado pela SES para preenchimento de 425
vagas em seu programa de residência médica que abrange os hospitais de Base - HBDF, Materno
Infantil de Brasília - HMIB, Regional da Asa Norte - HRAN, Regional de Taguatinga - HRT, Regional de
Sobradinho - HRS, Regional do Gama - HRG, Regional de Ceilândia - HRC; Regional do Paranoá - HRPa,
Regional de Santa Maria - HRSM e São Vicente de Paula - HSVP.

14/12/2017 - Ofício nº 972/2017 - PG -
 Trata-se de Oficio encaminhado à Secretaria de Planjemento para esclarecer possíveis irregularidades
envolvendo atraso salarial de servidores e membros da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF
no mês de novembro de 2017    

14/12/2017 - Ofício nº 979/2017 - PG -
Oficio ao Secretário de Estado de Cidades para prestar  informações acerca da concessão de apoio
financeiro ou de renúncia fiscal ao evento/projeto denominado “NA PRAIA” ou “NA PRAIA CULTURAL”.

15/12/2017 - Ofício nº 962/2017 - PG -
 Representação acerca de irregularidades na execução de obras na pista do autódromo Nelson Piquet
por meio do Contrato 737/2009-ASJUR/PRES,

15/12/2017 - Ofício nº 963/2017 - PG -
 Matéria jornalística onde  notícia que o DF foi condenado a pagar R$ 1 milhão por superlotação em
p r e s í d i o s ) ,    e m  f a c e  d a  s i t u a ç ã o  c r í t i c a  d o  s i s t e m a  p e n i t e n c i á r i o  d o
DF.(https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/df-e-condenado-a-pagar-r-1-milhao-por-superlotacao-
em-presidios.ghtml).
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15/12/2017 - Ofício nº 978/2017 - PG -
Encaminha cópia da decisão judicial proferida no Processo 0713253-95.2017.8.07.0018 que deferiu
tutela provisória de urgência e determinou ao Distrito Federal que, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias,  adquira  ou  receba  em  comodato,  para  o  HBDF  pelo  menos  um  equipamento  denominado
vitreófago, adequado para atender as necessidades da rede, com todos os seus insumos hábeis para
pleno e imediato funcionamento.

19/12/2017 - Ofício nº 993/2017 - PG -
Ofício  encaminhado  à  Presidente  do  TCDF  sobre  denúncia  recebida  pelo  MPC/DF,   acerca  de
favorecimento no PE nº 13/2017 – ADASA (Processo nº 197001.312/2017).  

20/12/2017 - Ofício nº 997/2017 - PG -
Oficio encaminhado ao relator do Processo 10.366/2017-e, sobre  o Decreto nº 38.642, de 23.11.2017,
que estabelece normas para a celebração de acordos diretos com credores de precatórios, de que trata
o parágrafo único do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela
Emenda Constitucional nº 94/2016.

29/12/2017 - Ofício nº 926/2017 - PG -
- Precário funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU no Distrito Federal

Recurso


