BOLETIM ELETRÔNICO - Setembro de 2017

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 setembro/2017, o
MPC/DF recebeu 440 processos, elaborou 382 pareceres e 10 representações.
Afastamento de Procuradores:
Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira - 12 a 14/09/2017 - Compensação de dias trabalhado
no recesso regimental 2016/2017
Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira - 19 a 21/09/2017 - Compensação de dias trabalhado
no recesso regimental 2016/2017
Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira - 22 a 29/09/2017 - Licença Médica
Marcos Felipe Pinheiro Lima - 01 a 09/09/2017 - Licença Paternidade
Marcos Felipe Pinheiro Lima - 12 a 15/09/2017 - Férias
Demóstenes Tres Albuquerque - 01 a 06/09/2017 - Férias
Solicitações ao MPC/DF
Foram encaminhadas ao MPC/DF quinze solicitações. Sendo uma distribuída à 1ª
Procuradoria, nove distribuídas à 2ª Procuradoria, quatro distribuídas à 3ª Procuradoria e
uma a 4ª Procuradoria, segundo critérios de distribuição que privilegiaram a vinculação e
a segmentação, em observância ao princípio do promotor natural.
71/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para tratar do Projeto Cultural Na Praia,
relativo à concessão de incentivo fiscal.
Procurador(a): Márcia Ferreira Cunha Farias
74/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado referente ao Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência - CODDEDE
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque
Providência: Ofício n° 66/2017
73/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado referente à eleição de membro efetivo do
Conselho Fiscal da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN.
Excepcionalidade não prevista no PDV.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque
Providência: Ofício n° 65/2017
75/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado referente à falta de Recursos e Gestão no
tratamento de Pacientes Diabéticos do DF.
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Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Ofício n° 722/2017
Providência: Ofício n° 774/2017
Providência: Ofício n° 873/2017
72/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para acompanhar representação do IFC
referente ao Ponto Facultativo.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
76/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar sobre contratação de empresa de
empregado comissionado para prestar serviços à CLDF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque
77/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar afastamento do país, por parte
de Secretário de Comunicação Social do DF, sem que haja conhecimento de autorização publicada
no DODF.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
79/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para fins de implementação da Prioridade 04
do Planejamento Estratégico do MPC DF para 2018 referente a ferramentas de informação e
pesquisa via web. INFOSEG - Receita Federal - Acesso a base de dados
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
80/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar denúncia de paralisação de
atividades de médicos residentes da Cirurgia Geral do Hospital Regional de Taguatinga - HRT.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Ofício n° 767/2017
78/2017 - Trata-se de Procedimento interno autuado para efetivar estudos sobre possibilidades de
autuação de Procedimento Interno por meio eletrônico.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
81/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar denúncia de possíveis
irregularidades no custeio de passagens e diárias e curso de servidora exclusivamente
comissionada da Defensoria Pública do DF.
Procurador(a): Demostenes Tres Albuquerque
Providência: Despacho n° 55/2017
82/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar denúncia de possível morosidade
na convocação dos concursados da SESDF.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Ofício n° 837/2017
83/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar denúncia de possíveis
irregularidades na acumulação de cargos públicos da SESDF e do Corpo de Bombeiros do DF.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Ofício n° 788/2017
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Providência: Ofício n° 874/2017
84/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar denúncia de possíveis
irregularidades quanto à disponibilização do coletor de registro de frequência do ponto de
servidores do Hospital Regional de Taguatinga.
Procurador(a): Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira
Providência: Ofício n° 789/2017
Providência: Ofício n° 817/2017
Providência: Ofício n° 872/2017
85/2017 - Trata-se de Procedimento Interno autuado para apurar denúncia de possíveis
irregularidades no tratamento conferido ao pai de um aluno por um professor da Coordenação
Regional de Ensino de Taguatinga.
Procurador(a): Marcos Felipe Pinheiro Lima
Providência: Despacho n° 90/2017

Relatório
Procuradoria Geral
30/09/2017 - Relatório - PG Relatório de Atividades

Parecer
1ª Procuradoria
06/09/2017 - Parecer nº 783/2017 - MF - Processo nº 35580/2015
Pregão Eletrônico n.º 21/2015 - DETRAN/DF - contratação de empresa para prestação de serviços de
vigilância humana armada e desarmada e supervisão motorizada com Monitoramento Eletrônico,
incluindo instalação, configuração, manutenção e operação de sistema digital.

06/09/2017 - Parecer nº 785/2017 - MF - Processo nº 26221/2013
Auditoria Operacional. Acessibilidade em vias públicas e prédios públicos. Representação n.º 14/13-MF
- acessibilidade em calçadas.

06/09/2017 - Parecer nº 786/2017 - MF - Processo nº 19659/2013
Tomada de Contas Anual. Administração Regional do Riacho Fundo II – RA XXI. Exercício financeiro de
2012.
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06/09/2017 - Parecer nº 791/2017 - MF - Processo nº 30240/2012
Análise do Contrato n° 18/2012 da Governadoria da Casa Civil, celebrado por dispensa de licitação,
baseada no inciso X do art. 24 da Lei nº 8666/93, tendo por objeto a locação de imóvel de terceiro para
atender à Secretaria de Estado da Criança, à Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Economia
Solidária, à Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios, ao Grupo de Análise e Aprovação
de Parcelamentos do Solo e Projetos Habitacionais (Grupar), à Coordenadoria das Cidades, à Secretaria
de Estado de Esporte, à Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos e a Unidades da Procuradoria
Geral do DF, nos termos do Decreto nº 33.841, de 13 de agosto de 2012.

06/09/2017 - Parecer nº 795/2017 - MF - Processo nº 10988/2006
Tomada de Contas Especial – TCE. Secretaria de Estado de Transporte ST (atual Secretaria de Estado
de mobilidade do Distrito Federal - SEMOB). Apuração de responsabilidade pelo adiantamento de
valores de vale-transporte às empresas integrantes do STPC/DF sem previsão legal e ausência de glosa
nos pagamentos.

06/09/2017 - Parecer nº 801/2017 - MF - Processo nº 29331/2012
Representação da Secretaria de Estado de Saúde - SES. Acórdão n.º 2460/12, do Plenário do Tribunal
de Contas da União – TCU, exigindo do Distrito Federal o ressarcimento do prejuízo apurado no repasse
irregular de recursos ao Hospital Santa Juliana.

06/09/2017 - Parecer nº 802/2017 - MF - Processo nº 8894/2012
Acompanhamento das solicitações de prorrogação de prazo e envio das prestações e tomadas de contas
anuais, referentes aos anos anteriores a 2010, de relato do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins.

06/09/2017 - Parecer nº 803/2017 - MF - Processo nº 6090/2017
Pregão Eletrônico pelo SRP nº 007/2017 – SCG/SEPLAG para a contratação de serviços de impressão,
disponibilizando impressoras multifuncionais, com assistência técnica no local, instalação, sistema de
bilhetagem, orientação de utilização, fornecimento de consumíveis, exceto papel, para atender a
SEPLAG e demais secretarias interessadas.

06/09/2017 - Parecer nº 804/2017 - MF - Processo nº 32888/2016
Representação formulada pela empresa Ipanema Segurança Ltda., com pedido de medida cautelar,
questionando prestação de serviços sem cobertura contratual há mais de um ano (vigilância com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nas unidades da SES), com glosas indevidas
de valores sobre o faturamento, não concessão da atualização dos preços dos serviços em decorrência
de majoração do vale-transporte e das datas-bases de 2015 e 2016.

06/09/2017 - Parecer nº 809/2017 - MF - Processo nº 32409/2015
TCE instaurada pela então Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal –
STC/DF com a finalidade de apurar a responsabilidade por possíveis prejuízos decorrentes de acréscimo
de valor contratual sem justificativa, conforme tratados no subitem 3.1.9 do Relatório de Auditoria nº
19/2011 – DIRAS/CONT (objeto da TCA – Processo nº 3.485/2012, referente ao exercício 2009, da
SEJUS).
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06/09/2017 - Parecer nº 820/2017 - MF - Processo nº 7976/2017
Comunicação feita ao Ministério Público de Contas acerca de possíveis irregularidades no âmbito da
área jurídica das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A. – CEASA/DF.

3ª Procuradoria
04/09/2017 - Parecer nº 737/2017 - DA - Processo nº 9836/2011
Representação Conjunta nº 1/2011-CF. Irregularidade na concessão de benefício econômico do Pró-DF.
Audiência. Razões de justificativa. Sobrestamento dos autos. Audiência de outros responsáveis.
Celebração de contrato de concessão de direito real de uso e de compra e venda sem observância das
regras do programa que estabeleciam a obrigatoriedade de lavratura de contrato de promessa de
compra e venda. Pela rejeição das defesas. Declaração de revelia. Pela aplicação de sanção aos
responsáveis e determinações à Terracap.

04/09/2017 - Parecer nº 788/2017 - DA - Processo nº 34972/2010
Acompanhamento. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Contratos. Manutenção e
monitoramento da Ponte JK. Representação do MPCDF. Inspeção. Na assentada anterior: Decisão.
Determinações. Remessa de documentos e informações. A Corte considerou atendida, em parte, as
determinações exaradas, relevando o descumprimento. Improcedência da Representação do MPCDF no
que tange à existência de danos. Reconhecimento de falta de manutenção da Ponte JK. Risco à
segurança dos usuários. Ciência da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos e do
Governador do Distrito Federal. Necessidade saneamento das patologias apontadas na estrutura e cura
do patrimônio público. Novas determinações à NOVACAP. Necessidade de contratação de serviços de
reparo. Requerimento de esclarecimentos acerca da instalação de juntas de dilatação do tipo JEENE,
quando o projeto executivo previa juntas do tipo RAN-50S. Alerta sobre a necessidade de manutenção
contínua. Nesta fase: Corpo Técnico pelo atendimento integral das determinações aduzidas na
assentada anterior. MPCDF aquiesce.

05/09/2017 - Parecer nº 752/2017 - DA - Processo nº 1110/2002
Denúncia. Conversão em TCE. Irregularidade das contas. Imputação do débito ao responsável.
Notificação. Não recolhimento. Encaminhamento ao Ministério Público de Contas. Acompanhamento.
Ingresso de recurso de reconsideração. Intempestividade. Pelo não conhecimento.

05/09/2017 - Parecer nº 783/2017 - DA - Processo nº 26866/2017
Admissão de pessoal. Processo eletrônico. CLDF. Exame do Edital nº 03/2017, publicado no DODF em
21.08.2017. Concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo
de Técnico Legislativo, várias categorias. Período de inscrições: 14.09.2017 a 16.10.2017. Necessidade
de ajustes no Edital. Instrução sugere o conhecimento e diligência. Parecer convergente do MPC/DF,
com ressalva e adendo. Suspensão provisória do contrato, com reflexos no andamento do certame.

05/09/2017 - Parecer nº 789/2017 - DA - Processo nº 26840/2017
Admissão de pessoal. Processo eletrônico. CLDF. Exame do Edital nº 01/2017, publicado no DODF em
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21.08.2017. Concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo
de Consultor Legislativo. Período de inscrições: 14.09.2017 a 16.10.2017. Necessidade de ajustes no
Edital. Instrução sugere o conhecimento e diligência. Parecer convergente do MPC/DF, com ressalva e
adendo. Suspensão provisória do contrato, com reflexos no andamento do certame.

05/09/2017 - Parecer nº 793/2017 - DA - Processo nº 26358/2014
Representação nº 19/2014-DA. Convênios. Secretaria de Cultura e a Associação Ossos do Ofício.
Irregularidades. Ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar. Multa.

06/09/2017 - Parecer nº 794/2017 - DA - Processo nº 18502/2017
Auditoria de Regularidade. Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Avaliação da
aquisição, armazenamento e dispensação de OPME’s (órteses, próteses e materiais especiais) no âmbito
da SES/DF. Falhas, irregularidades, possíveis prejuízos e indícios de ilícitos penais. Audiência do titular
da SES/DF. Reiterado descumprimento das determinações Plenárias. Apresentação de Razões de
Justificativa. Instrução pugna por alerta à jurisdicionada e arquivamento dos autos. Parecer
convergente do Ministério Público de Contas. Informações e documentos trazidos aos autos
demonstram que as medidas e providências indicadas pelo Tribunal se encontram em curso no âmbito
da SES/DF.

06/09/2017 - Parecer nº 801/2017 - DA - Processo nº 16357/2015
Representação nº 13/2015–DA. TERRACAP. SEAGRI. Irregularidades relacionadas à regularização de
imóveis rurais. Independência das instâncias. Determinações

20/09/2017 - Parecer nº 588/2017 - DA - Processo nº 11784/2014
Auditoria de regularidade. PGA 2014. PGDF e DPDF. Pagamentos diversos. Sugestões. Remessa do
Relatório de Auditoria às Jurisdicionadas. Exame das manifestações pela SEFIPE e MPC/DF. Pedido de
sustentação oral das Auditadas. Deferimento. Sustentação oral requerida e deferida à OAB/DF, às
Associações ANAPE e ADEP/DF. Determinações. Recomendações. Embargos. Improvidos. Pedidos de
Reexame da PGDF e da DPDF. Conhecimento. Análises de méritos. Improvimentos. Pedido de Reexame
de servidora. Conhecimento. Análise de mérito. Instrução pelo provimento parcial. Parecer convergente
do MPC/DF.

4ª Procuradoria
20/09/2017 - Parecer nº 776/2017 - ML - Processo nº 12601/2017
Representação. Servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal –
SINDAFIS/DF. Decreto distrital. Nomeação de servidor para o cargo de Superintendente de
Fiscalização, Auditoria e Controle do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – IBRAM/DF. Indícios de ilegalidade. Decisão nº 2.532/2017. Conhecimento da exordial. Nesta
fase: análise de mérito. A unidade técnica sugere a procedência da representação e determinações à
jurisdicionada. Parecer do MPC/DF convergente.
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20/09/2017 - Parecer nº 782/2017 - ML - Processo nº 26603/2015
Tomada de Contas Anual. Exercício 2014. Administração Regional da Candangolândia – RA XIX. Exame
inicial. Área Técnica sugere o julgamento regular e regular com ressalvas das contas. Quitação aos
responsáveis em relação à gestão em exame, nos termos do art. 24 da LC nº 1/1994. Arquivamento do
feito. Parecer convergente do Parquet especializado.

25/09/2017 - Parecer nº 725/2017 - ML - Processo nº 7119/2017
Representação nº 5/2016-DA. Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Auditoria
Integrada. Sistemática de contratação de obras e sua execução. Designação irregular de fiscais. Decisão
nº 863/2017. Audiência dos responsáveis. Apresentação das razões de justificativa. Área Técnica sugere
a improcedência das justificativas e a aplicação de multa aos responsáveis. Parecer convergente do
MPC/DF.

25/09/2017 - Parecer nº 734/2017 - ML - Processo nº 12610/2017
Representação formulada por cidadão. Possível ilegalidade de ato da administração da Polícia Civil do
Distrito Federal. Denegação de averbação, como estritamente policial, de tempo de serviço prestado
junto à Procuradoria-Geral da Justiça Militar – PGJM, para fins de aposentadoria especial. LC nº
51/1985. Decisão reservada nº 36/2017. Conhecimento. Diligência. Análise do mérito. Unidade técnica
sugere a improcedência da exordial. Arquivamento dos autos. Entendimento convergente do MPC/DF.

26/09/2017 - Parecer nº 783/2017 - ML - Processo nº 1690/2008
Pregão eletrônico nº 571/2008-CECOM/SUPRI/SEPLAG. Aquisição de livros paradidáticos para a rede
pública de ensino do Distrito Federal, no âmbito do Projeto Aproximando as Diferenças. Análise do
edital. Decisão nº 4.892/2010. Aplicação de multa. Determinação para cancelamento do Pregão nº
571/2008-CECOM/SUPRI/SEPLAG e para instauração de processo administrativo disciplinar no âmbito
da SEE/DF. Pedido de reexame. Decisão nº 4.988/2011. Recurso não provido. Embargos de declaração.
Decisão nº 6.026/2011. Aclaratórios conhecidos e rejeitados. Novos embargos de declaração. Decisão
liminar n.º 043/2011 – P/AT. Não conhecimento. Ação declaratória de nulidade (processo nº
2012.01.1.071422-2-TJDFT). Decisão judicial transitada em julgado em 28/4/1015. Declaração de
nulidade da sanção aplicada por meio da decisão nº 4.892/2010-TCDF. Ofício nº 1.399/2014-GAB/SE.
Apresentação de informações pela SEE/DF e solicitação de esclarecimentos. A unidade técnica sugere
tomar conhecimento das informações encaminhadas, considerar cumprida a alínea “a” do item V da
decisão n.º 4.892/2010 e informar à jurisdicionada que esta corte não responde consulta in casu.
Retorno dos autos à SEACOMP para arquivamento do feito. Aquiescência do Parquet especializado, com
ajustes redacionais.

26/09/2017 - Parecer nº 798/2017 - ML - Processo nº 24758/2017
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Consulta. Possibilidade de utilização
de recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF na prestação de
serviços de manutenção, recolocação, recarga e eventual substituição de extintores de incêndios nas
unidades escolares e administrativas da Secretaria. A Unidade Técnica sugere o não conhecimento da
consulta em razão da ausência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade, art. 1º, XV, da LC nº
1/1994 c/c art. 264 do RI/TCDF. Parecer convergente do MPC/DF.
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29/09/2017 - Parecer nº 786/2016 - ML - Processo nº 14355/2013
Representação nº 1/2015-ML. Programa Brasília sem Fronteiras. Irregularidades em contratação por
inexigibilidade de licitação. SECTI/DF e Universidades de Ciências Aplicadas de Krems, do Arizona e de
Ciências Aplicadas de Haia. Decisão nº 844/2015. Conhecimento. Apresentação de justificativa pelos
responsáveis e pela jurisdicionada. Decisão nº 5.483/2015. Sobrestamento dos autos. Decisão nº
6.233/2016. Levantamento do sobrestamento. Procedência parcial da representação. Audiência dos
responsáveis. Apresentação das justificativas. Análise. Corpo técnico é pela procedência parcial das
razões de justificativa. Aplicação de penalidade. Aquiescência do Parquet de contas, com adendo.

29/09/2017 - Parecer nº 809/2017 - ML - Processo nº 18090/2017
Representação. Chamamento público nº 04/2016. Supostas irregularidades. Demanda judicializada
(processo nº 0706154-74.2017.8.07.0018/TJDFT). Suspensão liminar do certame (agi 070829353.2017.8.07.0000/TJDFT). Auditor de controle externo pela improcedência da representação e pelo
arquivamento dos autos. Diretor de acompanhamento pelo sobrestamento do feito até o deslinde da
ação judicial. Parecer do MPC/DF convergente com a proposta do diretor de acompanhamento.
Sobrestamento do feito.

Procuradoria Geral
05/09/2017 - Parecer nº 773/2017 - PG - Processo nº 2748/2012
Representação nº 04/2012 – CF do Ministério Público de Contas do DF, a respeito da contratação direta
da empresa INTERSYSTEMS do Brasil Ltda. pela Secretaria de Estado de Saúde. Decisões 1278/17.
Manifestação da Jurisdicionada. Corpo Técnico pela quitação e suficiência das informações prestadas.
Parecer parcialmente convergente. Diligência. Apresentação de estudo acerca da viabilidade de
migração e adequação do atual sistema informatizado de gestão hospitalar para o sistema apresentado
pelo Ministério da Saúde.

06/09/2017 - Parecer nº 772/2017 - PG - Processo nº 26309/2010
MPC, Ofício nº 194/2010-CF. Irregularidades na locação de veículos pelo DFTRANS. Decisão nº
6316/2016. Análise do Ofício nº 1.376/2013-GAB/ST. Informação nº 134/2017-1ªDIACOMP. Corpo
Técnico por considerar cumprida diligência do item 5 e 6.a da Decisão nº 4633/2013. Sobrestar
diligência do item 6.b da Decisão nº 4633/2013. Autorização de notificação de multa por edital. MPC
parcialmente convergente.

06/09/2017 - Parecer nº 806/2017 - PG - Processo nº 29917/2016
Contratação realizada pelo Banco de Brasília S.A. – BRB. Inexigibilidade de licitação. Decisão nº
4536/2016. Monitoramento para verificar a migração entre plataformas de mainframe Unisys e IBM.
Ofício nº 489/2017-MPC/PG. Inspeção. Recomendação ao BRB. MPC parcialmente convergente, com
acréscimo.

06/09/2017 - Parecer nº 807/2017 - PG - Processo nº 1130/2014
Auditoria Operacional. Oferta de profissionais de magistério. Irregularidades. Decisão nº 3.733/2015.
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Análise de Diligências. Plano de Ação. Revisão. Reiteração. Parecer divergente. Diligência

06/09/2017 - Parecer nº 823/2017 - PG - Processo nº 12865/2017
Pregão Eletrônico 027/2017, para registro de preços para futuro fornecimento dos serviços de
manutenção em instalações elétricas, telefônicas, lógica, hidrossanitárias e prediais em diversas
unidades do BRB. Exame do Edital. Despacho Singular 290/2017 - GCPM. Decisão 2366/2017.
Cumprimento parcial. Reiterações. MPC/DF aquiesce.

06/09/2017 - Parecer nº 825/2017 - PG - Processo nº 9947/2012
Procon: servidores comissionados exercendo atividade de concursados. Exonerações. Novas nomeações.
Alerta. Acompanhamento. Determinações. Fase atual: Cumprimento da decisão nº 2.645/2017.
Instrução: cumprimento e arquivamento. Parecer divergente. Determinação para imediata nomeação de
servidores concursados.

12/09/2017 - Parecer nº 829/2017 - PG - Processo nº 23074/2012
SES/DF. Representação Ministerial. Contrato de manutenção preventiva e corretiva de veículos
utilizados como ambulância. Possível superfaturamento. Decisão nº 6.659/2012: conhecimento e prazo
para manifestação da Jurisdicionada e da contratada e autorização para realização de procedimento
fiscalizatório. Inspeção. Identificação de irregularidades. Instrução: encaminhamento do Relatório
Prévio para manifestação do Gestor da SES/DF. Parecer convergente, com adendo.

19/09/2017 - Parecer nº 845/2017 - PG - Processo nº 27102/2017
Aposentadoria. Legalidade com ressalvas. Módulo – SIRAC. Parecer convergente.

22/09/2017 - Parecer nº 833/2017 - PG - Processo nº 15166/2011
Acompanhamento da execução dos Contratos n.ºs 021/2010, 05/2011 e 178/2011. Secretarias de Estado
de Trabalho (SETRAB), de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e de Saúde (SES) x XYS
Interatividade e Tecnologia Ltda. Audiência de responsáveis para apresentação de defesas. Multa.
Pedidos de Reexame, quitação e parcelamento. Corpo técnico pela improcedência dos recursos,
quitação e autorização de parcelamento. Parecer convergente.

22/09/2017 - Parecer nº 843/2017 - PG - Processo nº 1484/2004
TCA. Extinta Secretaria de Estado ação Social – SEAS, Fundo de Assistência Social – FAS/DF e Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA. Exercício Financeiro de 2003. Contas Regulares dos
gestores da SEAS/DF e audiência dos responsáveis pelos FAS/DF e FDCA/DF – Decisão nº 242/2006.
Análise das justificativas. Autorização para auditoria especifica para atestar a boa e regular dos
recursos repassados por meio do Convênio nº 05/2000 – Decisão nº 565/2007. Relatório de Auditoria de
Regularidade nº 2.0005.08 (Processo nº 28.002/08). Levantamento do sobrestamento – Decisão nº
2537/2017. Corpo Técnico pelo julgamento das contas irregulares para uns e regulares para outros e
arquivamento. Parecer parcialmente convergente.

22/09/2017 - Parecer nº 854/2017 - PG - Processo nº 22536/2013
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Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios (Sercond). Denúncia. Inspeção. Irregularidades
verificadas: falta de atuação e esvaziamento das competências, indícios de comparecimento dos
servidores ao ambiente de trabalho abaixo do normal. Procedência parcial da denúncia. Determinação à
Casa Civil e à Sercond para adoção de providências relativamente à aprovação do Regimento Interno da
Secretaria. Reiteração à Sercond acerca das determinações exaradas nos itens IV, “a” e “b” da Decisão
nº 5757/2013. Redirecionamento das sugestões anteriormente propostas, readequadas à nova realidade
administrativa do GDF, em face da reestruturação havida. Cumprimento do item IV da Decisão nº
5772/2015 e reiteração do item III à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e à
Secretaria de Estado da Gestão do Território e Habitação - SEGETH em face da alteração da estrutura
administrativa da SEGETH, por força do Decreto nº 37.224/16. Reiteração e audiência do titular da
SEGETH. Atual fase processual: exame da diligência e mérito das justificativas. Reinstrução. Unidade
Técnica: revelia sem apenação e determinação à Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações
Institucionais e Sociais do Distrito Federal para adoção das providências necessárias à aprovação e
publicação do Regimento Interno da SEGETH. Parecer parcialmente convergente. Aplicação de multa
pelo descumprimento de decisão da Corte e extensão da determinação também à SEGETH.

22/09/2017 - Parecer nº 899/2017 - PG - Processo nº 2721/2012
Representação 05/2012-CF e Representação interposta por Deputada Distrital. Decisão 5926/2015.
Determinação à FHB e conversão dos autos em TCE. Citação. Análise das Defesas, com proposta pela
improcedência e cientificação dos responsáveis. Aditivo de defesa. Análise pela improcedência. Pelo
sobrestamento do exame do mérito das defesas e do aditivo. Proposta de nova citação. Parecer
parcialmente convergente. Necessidade de desmembramento do processo em autos apartados, por
contrato. Sobrestamento das defesas em relação ao Contrato 78/2009 e nova citação. Prosseguimento
dos demais feitos em apartados. Pela improcedência das defesas relativas aos Contratos 36/2011,
99/2011 e 84/2012. Cientificação dos responsabilizados.

26/09/2017 - Parecer nº 836/2017 - PG - Processo nº 12234/2012
Prestação de Contas Anual. CEA/DF. Exame inicial. Proposta de audiência dos responsáveis. Parecer
Convergente.

27/09/2017 - Parecer nº 859/2017 - PG - Processo nº 14499/2017
Representação nº 16/2009-CF. Contrato de Gestão nº 001/2009-FAP/DF, firmado entre a Fundação de
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e a Organização Social Fundação Gonçalves Lêdo, para
operacionalização do Programa DF Digital. Informação nº 039/2015. Parecer nº 0339/2015-CF.
Despacho Singular nº 470/15-GCAM (fls. 2872/2876), pugnando pela oitiva da Fundação Gonçalves
Lêdo. Manifestação da FGL. Análise. Informação nº 203/2015. Parecer nº 0374/2016-CF. Decisão nº
5988/2016, adiada a discussão da matéria. Novos documentos. Pedido de sustentação oral. Despacho
Singular nº 159/2017-GCRR, determinando a apreciação de tais documentos pela Unidade Técnica e
pelo Parquet. Informação nº 156/2017. Pela improcedência dos argumentos. Ministério Público
aquiesce parcialmente.

27/09/2017 - Parecer nº 898/2017 - PG - Processo nº 35868/2011
Representação nº 23/2011-CF, sobre irregularidades acerca de falta de cobrança de ONALT e ODIR.
Diligência sobre a cobrança da ONALT. Débito inscrito em dívida ativa ou processo de inscrição.
Diligência atendida. Por nova determinação. Parecer convergente.
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27/09/2017 - Parecer nº 907/2017 - PG - Processo nº 34551/2011
Tomada de Contas Especial – TCE. Contrato de Gestão sem número, celebrado entre a CODEPLAN e o
Instituto Candango de Solidariedade, objeto do Processo n.º 121.000.086/2002. Decisão n.º 4135/2012.
Citação. Informação n.º 225/13. Instrução pela procedência de algumas defesas e improcedência das
demais. Despacho Singular n.º 199/2017-GCMA. Retorno dos autos à Unidade Técnica para reinstrução.
Diretrizes emanadas dos Processos n.ºs 949/2004 (Decisão n.º 2537/2017), 8.323/2007 (Decisão n.º
2830/2017) e 8.536/2007 (Decisão n.º 2831/2017). Pelo trancamento e arquivamento das presentes
contas especiais. Parecer divergente.

29/09/2017 - Parecer nº 897/2017 - PG - Processo nº 34683/2011
Tomada de Contas Especial – TCE. Contrato de Gestão n.º 01/2004, celebrado entre a CODEPLAN e o
Instituto Candango de Solidariedade, objeto do Processo n.º 017.000.129/2007. Decisão n.º 4140/2012.
Citação. Informação n.º 238/2013-DICONT1. Instrução pela procedência de uma das defesas e
improcedência das demais. Despacho Singular n.º 195/2017-GCMA. Retorno dos autos à Unidade
Técnica para reinstrução. Diretrizes emanadas dos Processos n.ºs 949/2004 (Decisão n.º 2537/2017),
8.323/2007 (Decisão n.º 2830/2017) e 8.536/2007 (Decisão n.º 2831/2017). Pelo trancamento e
arquivamento das presentes contas especiais. Parecer divergente.

29/09/2017 - Parecer nº 906/2017 - PG - Processo nº 34616/2011
Tomada de Contas Especial – TCE. Contrato de Gestão sem número, celebrado entre a CODEPLAN e o
Instituto Candango de Solidariedade, vigente entre 3/9/03 e 14/10/03, objeto do Processo n.º
017.000.125/2007. Decisão n.º 4136/2012. Citação. Informação n.º 211/2013-DICONT1. Instrução pela
procedência de duas defesas e improcedência das demais. Despacho Singular n.º 196/2017-GCMA.
Retorno dos autos à Unidade Técnica para reinstrução. Diretrizes emanadas dos Processos n.ºs
949/2004 (Decisão n.º 2537/2017), 8.323/2007 (Decisão n.º 2830/2017) e 8.536/2007 (Decisão n.º
2831/2017). Pelo trancamento e arquivamento das presentes contas especiais. Parecer divergente.

Representação
1ª Procuradoria
06/09/2017 - Representação nº 5/2017 - MF Em razão de possíveis irregularidades em processo de pagamento referente a Ensino à Distância - EaD
no âmbito da PMDF, bem como ausência de projeto básico, pesquisa de preços e licitação para a
contratação de serviços.

2ª Procuradoria
05/09/2017 - Representação nº 32/2017 - CF - Processo nº 29113/2017
Secretaria de Estado de Saúde. Neurocirurgia HBDF. Falta de insumos e equipamentos. Precariedade.
Necessidade de Fiscalização.
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06/09/2017 - Representação nº 34/2017 - CF - Processo nº 29393/2017
Apuração de possível irregularidade em razão de eventual participação na gestão de empresa privada,
bem como da licitude da acumulação de cargos ocupados na SES/DF e no Senado.

08/09/2017 - Representação nº 35/2017 - CF - Processo nº 29032/2017
Programa de Gestão Regional da Saúde - PRS no DF pela SES/DF. Criação (Decreto nº 37.515, de
26.07.2016) de (7) Regiões de Saúde (previstas no Decreto nº 37.057, de 14 de janeiro de 2016) e (4)
Unidades de Referência Distrital (UDR) da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, com vistas ao
desenvolvimento da Atenção Integral à Saúde.

08/09/2017 - Representação nº 36/2017 - CF - Processo nº 31843/2017
SES/DF. Programa de Residência Médica. Apuração de possíveis irregularidades relativas à
transferência de residente: concessão de repouso e de estágio, pagamento de bolsa, transferência e
acumulação.

11/09/2017 - Representação nº 37/2017 - CF - Processo nº 29750/2017
Hospital CBV – Centro Brasileiro da Visão. Atendimento ao atendimento ao paciente Irênio Feitosa
Guimarães. Contrato nº 240/2014 CBV x SES. Realização de cirurgias de retina mensal. Análise de
regularidade do credenciamento de uma única clínica para realização das cirurgias.

11/09/2017 - Representação nº 38/2017 - CF Corpo de Bombeiros Militar do DF. Pregão Eletrônico. Contratação de serviços médicos-veterinários.
Indícios de irregularidades. Suspensão do certame. Necessidade de Fiscalização.

3ª Procuradoria
28/09/2017 - Representação nº 10/2017 - DA - Processo nº 32459/2017
Representação nº 10/2017-DA - requer o exame de possível irregularidade praticada no âmbito da PCDF
em face do não-reconhecimento, para fins de aposentadoria especial de que trata a LC nº 51/85, do
período em que servidor integrante das carreiras da Polícia Civil do DF permaneceu à disposição do
MPDFT, na condição de “requisitado”, com atuação em Procuradoria Criminal.

4ª Procuradoria
20/09/2017 - Representação nº 6/2017 - ML O Ministério Público de Contas foi cientificado acerca de possíveis irregularidades na destinação de
verbas públicas para pagamento de servidores licenciados para desempenho de mandato classista,
havendo indícios de que o número de servidores afastados com ônus para a Administração Pública
excedesse o limite legal[1], sem que houvesse o ressarcimento dos valores pelos sindicatos
envolvidos[2]. [1] Previsto no art. 146, II, a e b da Lei Complementar nº 840/2011. [2] Na forma do art.
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146, parágrafo único, da Lei Complementar nº 840/2011.

Ofício
1ª Procuradoria
06/09/2017 - Ofício nº 81/2017 - MF Referente ao processo nº 35357/2007, encaminhado ao Conselheiro Paulo Tadeu Vale da Silva.

4ª Procuradoria
01/09/2017 - Ofício nº 115/2017 - ML PCDF - Solicita informações referente à contratação emergencial das sociedades empresárias Valid
Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S/A (Contrato nº 60/2016,
publicado no DODF nº 5, de 6/1/2017, p. 81) e Griaule S/A.

11/09/2017 - Ofício nº 118/2017 - ML PMDF - Solicita informações referente ao ingresso nos cursos iniciais das carreiras de Oficiais e Praças,
em razão do extrato de “Divulgação de resultado provisório de instituição para realização de exame
psicotécnico”,

21/09/2017 - Ofício nº 119/2017 - ML SEDESTMIDH - Extrato do Contrato de Prestação de Serviços nº 17/2017, publicada no DODF nº 137, p.
60, para a Contratação Emergencial por meio de Dispensa de Licitação de empresa especializada no
fornecimento de cestas de alimentos.

Procuradoria Geral
01/09/2017 - Ofício nº 691/2017 - PG Trata-se de questionamento quanto à aquisição de bens pela SES, enquanto existe centenas de móvies
sem uso estocados nos galpões da SES.

04/09/2017 - Ofício nº 696/2017 - PG Aditamento ao Ofício nº 658/2017-MPC/PG sobre controle de gasto mínimo em ações e serviços públicos.

06/09/2017 - Ofício nº 703/2017 - PG O MPC/DF solicita a atuação do TCDF para que a SES suspenda a opção dos servidores do HBDF para o
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IHBDF, bem como a cessão de servidores públicos para o referido instituto e requisite à SES/DF que
informe, objetivamente, o cumprimento da LRF, notadamente, os artigos 16 e 17.

06/09/2017 - Ofício nº 704/2017 - PG Trata-se representação do Sindical sobre o descumprimento da ADI 2008.00.2.005549-2 e da Decisão nº
4228/2013.

08/09/2017 - Ofício nº 708/2017 - PG Trata-se de denúncia recebida pelo MPC/DF sobre o descumprimento de carga horária associada a
segundo vínculo de servidora da SES.

18/09/2017 - Ofício nº 750/2017 - PG O MPC/DF solicita ao TCDF providências sobre a falta de concurso público na CODHAB, acarretando
dificuldades de execução de contratos relacionados com a política habitacional do DF.

20/09/2017 - Ofício nº 753/2017 - PG Trata-se da publicação da Lei distrital nº 5.869, de 24.05.2017, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a concessão de subvenção econômica para pessoas jurídicas de direito privado sem fins
lucrativos, microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de apoiar atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Recurso
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