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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

 

Aos onze de novembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniu-se presencialmente a Diretoria
Colegiada da Empresa, sob a Presidência de João Raimundo de Oliveira, presentes os Senhores
Diretores: Vítor César Ba�sta Aveiro - Diretor Técnico e Jorge Maurício Rodrigues da Silva - Diretor
Administra�vo e Financeiro. Na abertura o sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou para o
primeiro assunto a ser tratado. O sr. Presidente abriu a palavra ao sr. Diretor Administra�vo e Financeiro,
que iniciou com os assuntos deliberados na úl�ma reunião. O sr. Jorge Maurício informou sobre a
existência de algumas ações judiciais devido os desvios de função existentes na Empresa. O sr. Presidente
solicitou então que fosse feito o levantamento dos casos existentes, no intuito de buscas as devidas
soluções. Ques�onou também sobre a necessidade da readaptação dos motoristas e cobradores que
estão retornando. Em con�nuidade ressaltou que as folhas de pagamentos nunca foram auditadas, e que
pediria uma auditoria nas mesmas. Relatou a existência do processo do empregado Danilo que  situação
desencadeou pedidos de anuênios sobre as gra�ficações, nesse caso o sr. Presidente informou que ao
chegar encontrou o processo e encaminhou à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Em
seguida, informou que pediu levantamento ao sr. Gerente Financeiro, sr. José Ailton, solicitando
informações sobre os contratados adi�vados. O sr. Presidente alertou que pelo Regimento Interno está
dentro da Gerência Financeira o controle dos contratos e a capacitação dos executores, porém não é
feita, tendo a necessidade de verificar um(a) empregado(a) para cuidar do assunto, devido a área de
contratos de extrema importância. Na oportunidade, o sr. Presidente solicitou que seja feito o
acompanhamento do prazo de encerramento dos contratos e convênios. Dando prosseguimento,
informou que se reuniu com o executor, sr. Adyr, com o sr. Carlos Prado, responsável pelo patrimônio, e
com a sr. Simone da empresa contratada BRY, a respeito do patrimônio, sendo que a linguagem dos
sistemas são diferentes, e que o executor e a BRY estão alinhando as linguagens, a meta é que daqui a
uma semana já exis�rá prévia do inventário. Outra situação é o sistema LÍDER u�lizado pela Seção de
Contabilidade (SECON), tendo em vista que o contrato com a BRY está contemplando o sistema, pagando
em duplicidade o serviço. O sr. Presidente orientou o sr. Jorge Maurício a chamar a chefe da SECON e
determinar o uso do sistema da BRY, para não causar problema para empresa. O sr. Jorge Maurício
comunicou que já iniciou o processo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sendo o
prazo de 40 dias para iniciar a Comissão. Quanto ao suprimentos de fundos já foi estartado e autorizado
para o chefe da Seção de Serviços Gerais e Almoxarifado e o da Diretoria Técnica encontra-se na
presidência. Passando a palavra ao Diretor Técnico, sr. Vítor Aveiro, que iniciou esclarecendo quanto aos
desvios de funções de sua Diretoria. Dando seguimento, no�ciou que os empregados já iniciaram a
capacitação no SEST/SENAT. O sr. Presidente comunicou sobre o treinamento específico dos motoristas
do DF Acessível. Em seguida, informou que recebeu um e-mail da empresa que ofertaria os chassis dos
micro-ônibus, e não tem mais condições de entregá-los, pois a demanda está grande, considerando que a
TCB não emi�u Nota de Empenho e que a empresa não manteria os noventa dias para entrega. O sr. Vítor
Aveiro informou que não tem sindicâncias abertas na área, aproveitando o assunto o sr. Jorge Maurício
inteirou que a sua Diretoria também não possui. O sr. Vítor Aveiro anunciou que em dezembro pretende
alterar o procedimento de operação quanto os atrasos sinalizados no sistema que monitora o Sistema de
Transporte Público Cole�vo do Distrito Federal (STPC), emi�ndo relatórios alertando sobre saídas
antecipadas e atrasadas, sendo mais rigoroso, mantendo a obediência e cumprimentos das Ordens de
Serviços. O sr. Presidente ques�onou se a alteração na ro�na geraria custos extras no contrato da BRY,
sendo informado de que não ocasionaria. O sr. Vítor Aveiro comunicou que o Departamento de Trânsito
(DETRAN) já encaminhou os nadas constas. Comunicou que a cobertura do estacionamento ainda está
sem posicionamento da Murano, caso a empresa não execute, o sr. Vítor Aveiro solicitará ao serralheiro
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da empresa para consertar as estruturas. Passando a palavra para o sr. Presidente que indagou sobre o
processo de Reconhecimento de Dívida da Murano, e em paralelo um processo de sindicância, pois não
existe sen�do em executar o pagamento do reconhecimento antes do relatório circunstanciado da
comissão. Momento em que o sr. Vítor Aveiro esclareceu a mo�vação de ter assinado o reconhecimento
de dívida, por estar como Diretor-Presidente Subs�tuto. O sr. Vítor Aveiro aproveitou a palavra e
ques�onou se existe uma posição sobre a Viação Piracicabana, sendo informado pelo sr. Presidente que
na próxima terça-feira (16) está agendada reunião para tratar do assunto. O sr. Presidente solicitou ao
Gerente Financeiro a informação sobre qual valor necessário de suplementação orçamentária até o final
de ano. O sr. Vítor Aveiro informou que o convênio com o BRB já está aguardando a elaboração do
instrumento contratual por parte do Banco e disponibilização para assinatura. O sr. Diretor Técnico
informou sobre a ro�na de encaminhamento do processo com os relatórios de operação, dentre outros.
O sr. Presidente solicitou que seja encaminhado à Superintendência de Planejamento e Projetos
Especiais e às Diretorias. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às dezessete
horas e trinta e quatro minutos, agradecendo a presença de todos.

 

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente

 

VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO

Diretor Técnico

 

JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA

Diretor Administra�vo e Financeiro 
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de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 74146573 código CRC= A0215158.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON QUADRA 6 LOTE ÚNICO BLOCO A - Bairro ASA NORTE - CEP 70610-660 - DF

(61) 3344-2769



18/11/2021 16:30 SEI/GDF - 74146573 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=84236146&infra_siste… 3/3

00095-00001768/2019-52 Doc. SEI/GDF 74146573


