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PRESIDENCIA
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SECRETARIA DAS SESSÓES

Ofício nº 7829/2018-GP

Brasília-DF, 06 de Setembro de 2018.

Senhor Presidente,

Em conformidade com o art. 59 da Portaria- TCDF nº 7/2017, publicada
no DODF de 05.01.17, cumpre-me dirigir a Vossa Senhoria para encaminhar, em anexo, cópia
do inteiro teor da Decisão nº 4092/2018, proferida por este Tribunal na Sessão Ordinária nº
5065, realizada em 23/08/2018, quando apreciou o Processo nº 22373/2015.

Na oportunidade, informo que o(s), documento(s) relacionado(s) ao
mencionado processo, quando disponíve1(is) para consulta, encontra(m)- -se no endereço
eletrônico do TCDF, http://www. tc. df. gov. br, pesquisando processo pelo número, na aba
"Peças"

Informo, ainda, qUe as futuras tramitações dos autos em exame poderão
ser acompanhadas mediante cadastramento no sistema TCDFPush (www. tc. df gov. br— Espaço
do Cidadão— Acompanhamento por e- mail).

Atenciosamente,

os rido Da Silva
Secretário das Sessões _

Ao Senhor

JOSÉ DEVAL DA SILVA
Presidente da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal — CEASA S.A.
Brasília - DF

luiz
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL TCDF/Secretaria das Sessões* Folha: ............................
SECRETARIA DAS sessoes Prºcessº: 22373 2015

Rubrica: ........................
Sessão Ordinária Nº 5065, de 23/08/2018

PROCESSO Nº 22373/2015

RELATOR : CONSELHEIRO INACIO MAGALHÃES FILHO

EMENTA : Prestação de contas anual dos Administradores e demais responsáveis da Centrais de
Abastecimento do Distrito Federal — CEASA/DF, referente ao exercício financeiro de 2014.

DECISÃO Nº 4092/2018 , ..
O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I — tomar conhecimento: a) da PCA da
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal — CEASA/DF, referente ao exercício financeiro de 2014, objeto do
Processo n.º 071.000.064/2015,-I b) da Informação nº 123/2018 - SECONT/2ªDICONT (fls. 11/17); c) do Parecer nº
660/2018 - ML (fls. 18/22); II — julgar a PCA dos dirigentes da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal —
CEASA/DF alusivas ao exercício de 2014 em regulares, com ressalvas, com fulcro no artigo 17, inciso II, da Lei
Complementar n.º 01/1994 para o Sr. Wilder da Silva Santos (Presidente no período de 01.01.2014 a 3112.2014)
e Sra. Roberta de Souza Brito Nazaré (Diretora Administrativa e Financeira no período de 01.01.2014 a
31.12/2014), tendo em conta as falhas identificadas nos subitens 1.1 — Designação de executor para mais de 03
(três) contratos; 1.2 — Ausência de aplicação de multa pela descontinuidade na prestação de serviços de natureza
continuada pela constante falta de funcionários; 1.3 —'Fragilidades encontradas na vigilância patrimonial e na

, segurança; 1.4 - Diversas irregularidades em processos de'contratação; 2.1 — Irregularidades no pagamento e
utilização das áreas por parte dos permissionários, produtores e varejistas; 2.2 — Aumento "disfarçado" de área de
permissão de uso utilizando-se caminhões estacionados em frente aos boxes; 2.3 — Fragilidade no controle dos
produtores e varejistas que utilizam a "pedra"; 4.1 — Ausência de documentos e informações obrigatórias no .
processo de prestação de contas e 4.2 — Outras não conformidades apuradas no processo de prestação de contas
nº- 071.000.064/2015, tcdos do Relatório de Auditoria n.º 59/2017- DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF (fls.
353/1361 do Processo nº 071.000.064/2015; III — considerar, em conformidadecom bs termos da Decisão
Extraordinária Administrativa n.º 50/1998, com o art. 24, incisos I e II, da Lei Complementar n.º 01/1994, os
responsáveis indicados no item II retro, quites com o Erário Distrital, no que tange a PCA em exame; IV — com
base no art. 19 da LC n.º 01/1994, determinar aos atuais gestores da Centrais de Abastecimento do Distrito
Federal — CEASA/DF, a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas no
item II retro, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes; V — aprovar, expedir e mandar publicar o
acórdão apresentado pelo Relator; VI - autorizar: a) a devolução do Processo nº. 071.000,064/2015 a Centrais de
Abastecimento do Distrito Federal — CEASA/DF; b) o retorno dos autos a Secretaria de Contas - Secom/TCDF,
para adoção das providências pertinentes e posterior arquivamento.

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros MANOEL DE
ANDRADE, INÁCIO MAGALHÃES FILHO,'PAULO TADEU e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do
MPjTCDF, Procurador DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE. Ausentes os Conselheiros RENATORAINHA e PANA MARTINS, '

SALA DAS sessões, 23 dé Agosto de 2018

' , . Mªºhªdº
'1 I' sidente
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, ACÓRDÃO Nº 289/2018

TRIBUNAL os cocmsgcàââiãfº FEºERN- . .N ,
PUBLICÓDOIA) P? A A s) 32 Ementa: Prestação de Contas Anual dos ordenadores

aªª ªº“? º'" ( de despesas e demais responsáveis da Centrais de' .. Abastecimento do Distrito Federal — CEASA/DF.
] "' Exercício de 2014. Contas julgadas regulares com

,g B&W? $$$ Saasõªª ressalvas. Quitação aos _ responsáveis.(5 f ' , Recomendações de providências corretivas.

Processo TCDF nº 22.373/2015 (1 vol.). Apensos nºs 071 .000.06412015 (2 vols.)
NomelFunçãolPerlodo: Wilder da Silva Santos. Presidente. no periodo de 1º.1 a 31.12.14 e Roberta de
Souza Brito Nazaré, Diretora AdminiStrativa e Diretora Financeiramo periodo de 1º.1 a 31.12.14. '
Órgão: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal —' CEASA/DF. '
Relator: Conselheiro Inácio Magalhães Filho.
Unidade Técnica: Secretaria de Contas. .
Representante do MPITCDF: Procurador Marcos Felipe Pinheiro Lima.
Síntese de Impropriedades/falhas apuradas:-—eubitens 1.1 — Designação de executar“ para mais de 3
(três) contratos, 1.2 — Ausência de apllcaçao de multa pela descontinuidade na prestação de serviçºs de
natureza continuada pela constante falta de funcionários, 1.3 - Fragilidades encontradas na vigilância
patrimonial e na segurança, 1.4 — Diversas irregularidades em processos de contratação, 2.1 —
Irregularidades no pagamento e utilização das áreas por parte dos permissionários, produtores e
varejistas, 2.2 - Aumento “disfarçado" de área de permissão de uso utilizando-se caminhões estacionados
em frente aos boxes, 2.3 — Fragilidade no controle dos produtores e varejistas que utilizam a "pedra", 4.1-
Ausência de documentos e infomações obrigatórias no processo de prestação de contas e 4.2 - Outras
não confonnidades apuradas no processo de prestação de contas nº 071.000.064/2015,- todos do
Relatório de Auditoria nº 59/2017— DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF (fls. 353/361 do Processo nº071.000.064/2015. “ A —
Determlnações (LC/DF n.', 01/1994, art. 19): determinação aos atuais ordenadones de despesas, e
demais reSponsáveis da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal — CEASA/DF, a adoção de
medidas, conforme apontado no Relatório de Auditoria nº 59/2017— DIGOV/COlPG/COGEl/SUBCl/CGDF,
visando à prevenção de outras impropriedades—semelhantes no futuro.

Vistos. relatados e discutidos os autos. considerando a manifestação emitida“ pelo Controle
Interno no seu Certificado de Auditoria eo que mais consta do processo bem assim tendo em vista as
conclusões da unidade técnica e do Ministério Públicojunto à Corte. acordam ºs Conselheiros, nos
termos do VOTO proferido pelo Relator. Conselheiro Inacio Magalhaes Filho. com fundamento nos árts.
17. inciso II, 19 e 24, inciso II. da Lei Complementar do DF n.º 01, de 9 de maio de 1994. julgar regulares
com ressalvas as contas em apreço e dar quitação aos responsáveis indicados. **

ATA da Sessão Ordinária nº 5065. de 23 de agosto de 2018. '
Presentes os Conselheiros: Manoel de Andrade, Inácio Magalhaes. Paulo Tadeu e Márcio Michel.
Decisão tomada: por unanimidade.
Representante do MPjTCDF presente: Procurador Demóstenes Tres Albuquerque.

ih &
DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE

Procurador do Ministério Público
junto à Corte

ALHÃrss FILHO f*—
tro—Relator

vaske
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