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Leandro Grass, brasileiro, casado, Deputado Distrital, portador do 

R.G 2.168.161 e do CPF 000.143.601-52, com domicílio profissional no Edifício Sede da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, Gabinete 13, situado na Praça Municipal - Quadra 

2 - Lote 5 - CEP: 70.094-902 vem, respeitosamente, com amparo no art. 230, inciso III, 

c/c 1º, XIX, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 

apresentar a presente  

 

REPRESENTAÇÃO 

 

Em face de possíveis ilegalidades praticadas pela Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal, relativa à suspensão de realização de exames de bioquímica no âmbito 

do Hospital Regional do Gama, conforme fatos e fundamentos anexos. 
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I – DOS FATOS  

 

No último dia 21 de setembro, tomei conhecimento do Despacho 

exarado pelo Dr. Guilherme Avelar, diretor do Hospital Regional do Gama, que 

mencionou, de forma categórica, que o contrato para fornecimento de reagentes para 

exames de bioquímica foi encerrado. 

Isso acarreta, por óbvio, uma série de prejuízos para tratamentos 

naquele nosocômio, o que é particularmente grave em razão da pandemia, que pressiona, 

por certo, o sistema de saúde da cidade. Com o encerramento do contrato, o Diretor do 

Hospital afirma a suspensão dos exames de rotina do HRG e da atenção primária, até 

que se normalize a situação. Eis o inteiro teor do referido despacho: 

 

Diante do exposto pelo HRG/NUPAC 70415539, que informa 

que contrato para fornecimento de reagentes para exames de 

bioquímica foi encerrado. 

Considerando o exarado pela GAMAD 70431657, que sugere 

priorizar os priorizar os exames para pacientes gravíssimos da 

UTI, diálise, box de emergências e bloco  respiratório, faz-se 

necessário a suspensão dos exames de rotina do HRG 

e da atenção primaria, até que se normalize a situação, 

(...). 

Encaminhamos para as providências pertinentes, informando 

que os exames serão priorizados os exames para pacientes 

gravíssimos da UTI, diálise e bloco respiratório, até a 

normalização do contrato. 

 

Dr. Guilherme Augusto G. Avelar 

Diretor do HRG/SRSSU 

 

É um cenário bastante grave. Não parece nada razoável que um 

hospital do Distrito Federal, gerido pela Secretaria de Estado de Saúde, deixe encerrar 

um contrato de reagentes para exames de bioquímica, que são imprescindíveis para a 

saúde de nossa cidade e especialmente da região do Gama e das regiões adjacentes, que 

fazem o uso daquela unidade. 

Com efeito, é preciso que tal situação seja resolvida o quanto antes, 

sem prejuízo da investigação das razões pelas quais os exames não serão realizados. 
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Reitere-se, há urgência na regularização dos serviços, razão pela qual faz-se necessária 

a manifestação desta Corte, uma vez que a questão se refere a contratos entabulados 

pela Administração Pública, sobretudo nos termos de economicidade e razoabilidade nos 

gastos públicos.  

Sendo assim, traz-se à Corte de Contas fato grave, que envolve o 

disposto no artigo 78, V, “d”, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma que sejam 

tomadas providências para regularização da situação e para aferir as responsabilidades, 

caso assim entenda. 

 

II - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS 

 

II.1 – Da violação ao artigo 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito 

Federal 

 

    O caso concreto, consoante já destacado nos fatos, é notoriamente 

grave. Suspende-se a realização de exames de rotina e de atenção primária pelo simples 

fato de que o contrato de reagentes se encerrou. 

   Isso não pode ser a justificativa do gestor. O contrato público tem 

vigência. E a vigência é conhecida a partir de sua assinatura. Sendo assim, não é 

justificável que um contrato escoa o seu prazo de validade sem que a Administração 

Pública nada faça para que o fornecimento de materiais não seja paralisado. 

   Cumpre destacar que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu 

artigo 204, dispõe sobre a universalidade dos serviços de saúde. A despeito do 

conhecimento de Vossas Excelências acerca do referido dispositivo, é preciso destacá-lo, 

tamanha a sua relevância para o caso em destaque: 

 

Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

assegurado mediante políticas sociais, econômicas e 

ambientais que visem: 

I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da 

coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; 

II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação: 

   O encerramento contratual, sem qualquer medida para a 

continuidade dos exames, reduz o acesso da população aos serviços de saúde. E mais, 
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prejudica sobremaneira o tratamento dos cidadãos e cidadãs que precisam dos exames 

para que não haja prejuízo à sua saúde, na forma do artigo 204 e seguintes da Lei 

Orgânica do Distrito Federal. 

   Note-se que o despacho do Diretor do Hospital Regional do Gama 

sequer informa se há previsão para a regularização dos exames. Entendo e sei que o 

gestor deve empregar todos os esforços para a resolução do problema. Contudo, é 

inaceitável que a ausência de reagentes químicos impeça a realização desses exames. 

   Assim, é preciso saber quais as razões para tanto, quais são os 

termos contratuais, se há licitação em andamento, se era possível ou não prorrogar o 

contrato, sem prejuízo para a Administração Pública, de modo que a população do Distrito 

Federal não sofra com a descontinuidade do serviço. 

    Sendo assim, requer-se à Corte que apure o caso, diante de suas 

competências legais e regimentais, de modo a determinar a imediata regularização dos 

serviços de exames realizados no âmbito do Hospital Regional do Gama.  

  

III – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA APURAÇÃO DAS 

ILEGALIDADES ORA APONTADAS 

 

    Cumpre destacar que, diante das evidentes ilegalidades, é certo que 

a Corte detém competência para apreciar e julgar a presente representação. Nesse 

particular, destaque-se o que dispõe o Regimento Interno: 

 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle 

externo, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do 

Distrito Federal e da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio 

de 1994, compete: 

(...) 

XIX - apurar e decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por 

cidadão, partido político, associação ou sindicato, bem como sobre 

representações em geral, versando sobre irregularidades e 

ilegalidades de atos sujeitos ao seu controle; 

(...) 

 “Art. 230. O Tribunal receberá representações sobre ilegalidades, 

irregularidades ou abusos identificados no exercício da 

administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial dos órgãos e entidades sujeitos à sua jurisdição ou na 
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aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal, ou 

por este, mediante ajuste de qualquer natureza”. 

 

    Como já demonstrado, a solução de continuidade na realização dos 

exames no Hospital Regional do Gama enseja uma série de prejuízos à população local, 

além dos prejuízos relativos aos tratamentos em andamento e aqueles que não 

começaram em razão da falta dos reagentes.  

    Compreendo o momento de pandemia. No entanto, não pode ser 

esse o motivo para o desacerto no planejamento das ações de saúde do Distrito Federal. 

A situação fática contida no Despacho do Diretor do HRG demonstra a necessidade 

urgente de atuação da Corte na fiscalização dos atos que estão sujeitos ao seu controle, 

razão pela qual a presente representação comporta conhecimento e provimento. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

    Demonstrada pois, a competência, dessa Corte, bem como os 

indícios concernentes à irregularidade apontada, requer-se: 

 

a) Confirmadas as irregularidades apontadas, seja julgada 

procedente a presente representação, tomando-se as 

providências necessárias para determinar a regularização da 

realização dos exames de rotina e de atenção primária no âmbito 

do Hospital Regional do Gama; 

b) Caso assim entenda, seja determinada a realização de inspeção 

nos contratos para realização de exames no âmbito do Hospital 

Regional do Gama ou, caso entenda ser cabível, amplie tal 

inspeção para todos os contratos da rede pública de saúde. 

    

Termos em que pede deferimento. 

 

Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. 

 

 

LEANDRO GRASS  

Deputado Distrital/ Rede Sustentabilidade 
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I – Documentos anexos 

1) Despacho do Diretor do Hospital Regional do Gama – Processo SEI nº 00060-

00425151/2021-96 


