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OFÍCIO Nº 225/2019-GPCF 
Brasília, 27 de novembro de 2019. 

 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA  
Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF 
BRASÍLIA-DF 
 
Referência: Processo nº 19945/2018-e 

 
 
Senhor Conselheiro, 
 
 
A imprensa divulgou as graves denúncias abaixo:  
  
- Vídeo: funcionários param e acompanhantes limpam hospital no DF 
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/video-

funcionarios-param-e-acompanhantes-limpam-hospital-no-df 
 
- Empresas alegam falta de pagamento e param serviços hospitalares: 
 
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/empresas-

alegam-falta-de-pagamento-e-param-servicos-hospitalares-no-df 
 
- Hospitais públicos estão sem limpeza há três dias: 
https://globoplay.globo.com/v/8088836/ 
 
Pesquisando no sistema informatizado, localizou-se o Processo 

nº 19945/2018-e , em que já tem Ofício nº 1005/2018-MPC/PG, de 7/12/2018, por 
meio do qual o Parquet  informa a ocorrência de atrasos sistemáticos no pagamento 
de empregados da prestadora Ipanema, lotados no Hospital Regional de 
Taguatinga-HRT. 

 
O processo não conta com parecer ou apreciação do plenário. 
 
Diligenciando, ainda, a respeito, chega-se a um total, somente em 

2019, de mais de R$ 41 milhões de reais em Ordens Bancárias, recebidas pela 
empresa. No mês de outubro foram pagos R$ 2.292.986,23, valor menor do que se 
registrou nos meses anteriores, além de não haverem sido emitidas ordens 
bancárias nos meses de agosto e setembro. Contudo, não temos como saber, via 
sistema, valores não pagos.  

 
 
 
 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/video-funcionarios-param-e-acompanhantes-limpam-hospital-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/video-funcionarios-param-e-acompanhantes-limpam-hospital-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/empresas-alegam-falta-de-pagamento-e-param-servicos-hospitalares-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/empresas-alegam-falta-de-pagamento-e-param-servicos-hospitalares-no-df
https://globoplay.globo.com/v/8088836/
https://etcdf.tc.df.gov.br/?a=processo&f=detalhes&idprocesso=156218&aba=AbaInformacao
callto:2.292.986,23
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Nessas condições, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal-
MPC/DF dá ciência dos fatos a .Exª, solicitando que seja ouvida a Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal-SES/DF, para que informe o motivo pelo qual 
está sendo registrada a interrupção dos serviços de limpeza na rede pública de 
saúde. 

 
  Atenciosamente, 
 
 

CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVERA PEREIRA 
Procuradora 


