






































































































TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

SESSÃO ORDINÁRIA Nº 4686 de 08/05/2014

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:............................
Processo: 13694/2011
Rubrica:........................

PROCESSO Nº 13694/2011

RELATOR : CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA

EMENTA : Auditoria de Regularidade nº 1.1108.12, realizada no âmbito do Departamento de
Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, com o objetivo de verificar, sob a ótica da legalidade
e  economicidade,  os  atos  praticados  pela  jurisdicionada  na  contratação  de  serviços  de
engenharia de trânsito, locação de imóvel e gestão da frota de veículos.

DECISÃO Nº 2044/2014

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, com o qual
concorda a  Revisora,  Conselheira  ANILCÉIA MACHADO,  decidiu:  I.  tomar
conhecimento: a) da Informação nº 59/2012 – SEAUDI/DIAUD1, fls. 264/265;
b) do Relatório Final de Auditoria, fls. 213/263, considerando prejudicado o
teor das Tabelas 01 e 02, fl. 231; c) da Informação nº 07/2013, fls. 277/280; d)
dos  documentos  acostados  nas  fls.  103/210  e  268/275;  e)  da  matriz  de
responsabilização  de  fls.  211/212;  f)  do  Parecer  nº  0133/2013-CF;  II  –
determinar  ao  DETRAN  que:  a)  adote  medidas  para  se  ter  a  relação
custo/benefício satisfatória no uso do helicóptero, elaborando, também, um
plano anual de sua utilização, bem como a estipulação de critérios de avaliação
de seu desempenho de modo a justificar os elevados custos que a aeronave
tem imposto ao DETRAN, sob pena de restar caracterizada a prática de atos
antieconômicos (Achado 3, fls. 235/240); b) adote medidas para adequar os
valores  faturados  em  relação  ao  consumo  de  energia  elétrica  da  rede
semafórica, tendo por base a individualização dos equipamentos e o seu efetivo
consumo (Achado 7, fls. 257/258); c) informar a esta Corte, no prazo de 30
(trinta) dias, os resultados das providências noticiadas no Ofício nº 23/GAB,
datado  de  07/01/2013;  III  –  autorizar:  a)  a  conversão  da  irregularidade
apontada no Achado 2 (Tabela 03 – fl. 234), em tomada de contas especial a
ser tratada em processo apartado, com base no artigo 46 da Lei Complementar
nº 1/1994, e a citação do responsável indicado na Tabela 04 – fl. 235, com
fundamento no artigo 13, II, da mesma Lei Complementar, para que, no prazo
de  30  dias,  apresente  defesa  ou  recolha  o  valor  integral  do  débito,
devidamente atualizado, tendo em conta, ainda, a possibilidade de aplicação
das sanções previstas nos artigos 56 e 60 da LC nº 1/94; b) a audiência do
responsável indicado na Tabela 06 – fl. 244, com fundamento no artigo 43, II,
da  Lei  Complementar  nº  1/1994,  c/c  o  artigo 182,  §  5º,  da Resolução nº
38/1990, para que apresente, no prazo de 30 dias, razões de justificativa pela
irregularidade apontada no Achado 4 (Tabela 05 -  243),  tendo em vista a
possibilidade de aplicação da sanção prevista no artigo 57, II, da LC nº 1/94; c)
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a conversão da irregularidade apontada no Achado 5 (Tabela 07 – fl. 250), em
tomada  de  contas  especial  a  ser  tratada  em  processo  apartado,  com
fundamento no artigo 46 da Lei Complementar nº 1/1994, e a citação dos
responsáveis indicados na Tabela 08, com fundamento no artigo 13, II,  da
mesma lei complementar, para que, no prazo de 30 dias, apresentem defesa ou
recolham o valor integral do débito, devidamente atualizado; IV – dar ciência
do Relatório Final de Auditoria, do relatório/voto do Relator e desta decisão ao
DETRAN e aos responsáveis indicados nas Tabelas 04, 06 e 08; V – autorizar o
retorno dos autos à Secretaria de Auditoria, para as providências cabíveis.

Presidiu  a  sessão,  durante  o  julgamento  deste  processo,  o  Conselheiro
MANOEL DE ANDRADE. Votaram a Conselheira ANILCÉIA MACHADO e os
Conselheiros PAULO TADEU e PAIVA MARTINS. Participou a representante
do MPjTCDF Procuradora MÁRCIA FERREIRA CUNHA FARIAS. Ausentes o
Senhor Presidente, Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO, e o Conselheiro
RENATO RAINHA.

SALA DAS SESSÕES, 08 de Maio de 2014

Olavo Medina
Secretário das Sessões

Anilcéia Luzia Machado
Presidente em exercício
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