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INTRODUÇÃO
O presente relatório objetiva apresentar as contas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal-CBMDF ao E. Tribunal de Contas da União - TCU, relativo à administração do dinheiro,
bens e valores públicos a que se obriga nos termos do art. 21, inciso XIV c/c art. 70 da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições da instrução Normativa TCU 63/2010 e da
Decisão Normativa - TCU nº 170, de 19 de setembro de 2018.
Em face da nova proposta feita pelo TCU, neste relatório, foi adotado o modelo
internacionalmente aplicado ao Relato Integrado, desenvolvida pelo IIRC (Internacional Integrated
Reporting Council). Assim, neste novo formato, o relatório de gestão do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal consolidou todas as informações dos setores internos envolvidos e com o
enfoque de permitir o exame do alcance dos resultados no cumprimento da missão institucional, por
parte da sociedade do Distrito Federal (Accountability).
Neste sentido, conforme as diretrizes para elaboração de relatório de gestão, a estrutura
e os elementos de conteúdo obedeceram ao especificado na cartilha para elaboração do Relatório
de Gestão na forma de Relato Integrado. Destarte, o relatório inicia-se com a mensagem do
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal responsável pelo exercício de
2018, na qual é exposta, de forma sucinta, a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros
destinados ao CBMDF e como contribuíram para atingir os objetivos estratégicos propostos para
o período, traduzindo a estratégia institucional em benefícios diretos e indiretos para a comunidade.
Na sequência, a abordagem traz uma visão geral da organização, analisando os
ambientes externos e internos, aproveitando as oportunidades e minimizando as ameaças. Na
avaliação do ambiente interno, teremos a identificação do CBMDF como unidade jurisdicionada,
sua missão, visão e valores, os quais são a base que dividem a estrutura organizacional própria
em órgãos de direção, órgãos de apoio e órgão de execução, conforme previsto na Lei nº 8.255 de
21 de novembro de 1991, Decretos nºs 7.163/2010 e 31.817/2010 e normativas correlatas.
Apresenta-se ainda o modelo de negócio aplicado ao CBMDF, cuja sustentação financeira
está intimamente relacionada ao repasse de recursos da União e do Governo do Distrito Federal,
possibilitando a entrega dos seguintes serviços à comunidade: prevenção e extinção de incêndios,
busca e salvamento, perícia de incêndio, prestação de socorro em casos de sinistros, atividades de
segurança contra incêndio e pânico, prevenção e proteção ambiental, atividades de defesa civil,
atendimento pré-hospitalar e outras ações de segurança pública.
No capítulo destinado à Governança e planejamento estratégico, são apresentados os
principais objetivos estratégicos do CBMDF por meio do mapa estratégico 2017-2024 e do Plano
Estratégico 2017-2024, o qual é explicado na sequência.
Na descrição da estrutura de governança foi destacado o papel dos órgãos vinculados
diretamente à Governança Corporativa: o Comando-Geral, Subcomando-Geral, Estado-MaiorGeral, Controladoria e o Comando Operacional objetivam garantir o cumprimento das atividades
de governança aplicáveis aos Órgãos e Entidades da Administração Pública.
Em relação aos principais canais de comunicação com a sociedade, foi descrito
o funcionamento do Departamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico e suas Diretorias
subordinadas, atuando dentro da área de prevenção de incêndios na realização de perícias
com vistas à retroalimentação do sistema de segurança contra incêndio e pânico, contribuindo para
o aperfeiçoamento da segurança das edificações, bem como o aprimoramento das
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Normas Técnicas, apresentado para tanto os resultados inerentes a essa área. Ainda
neste item foi demonstrada a importância dos canais de comunicação direta com
a comunidade, como a Ouvidoria, por meio da qual as demandas são registradas e
encaminhadas para os diversos setores da Corporação, a fim de que tenham um
tratamento adequado por parte de cada setorial.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal já deu início à
implementação da Gestão de Riscos na Corporação. O processo está sendo
iniciado pela minuta de criação do Comitê de Gestão de Riscos no CBMDF. Os
passos seguintes serão a criação da Política de Gestão de Riscos, a implantação
do projeto piloto no DEALF, a elaboração do Manual de Gestão de Riscos Metodologia Aplicada. Essas ações darão suporte ao processo de implementação
da Gestão de Riscos nos demais setores do CBMDF.
Nos resultados da gestão são apresentados os resultados alcançados
por meio do esforço conjunto do Comando Operacional ,Controladoria, Departamento
de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia e o
Departamento de
Segurança
Contra Incêndio. Serão
apresentados os
dados concernentes à prevenção
e combate aos incêndio florestais; busca, salvamento e resgate; prevenção e extinção
de
incêndio urbano; efetividade da ouvidoria no trato com assuntos relativos
a reclamações e denúncias; fiscalização,
análise
e avaliação da administração
orçamentária,
financeira,
contábil, patrimonial, pessoal
e operacional;
assuntos administrativos-disciplinares; atividades de ensino; estudo e análise de
projetos e vistorias relacionados à segurança contra incêndio e pânico.
Os indicadores de desempenho medidos apresentam os resultados relativos
aos seguintes fatores: demanda reprimida; tempo resposta, área de vegetação
preservada; incêndios periciados;
ações preventivas; disponibilidade da frota
alvo; número de funcionalidade de sistemas; demanda reprimida do suporte de TI;
execução do Plano Geral de Cursos, dentre outros.
Na alocação de recursos é descrita, pela Diretoria de Orçamento e Finanças
e pela Diretoria de Saúde, as informações concernentes à execução orçamentária e
financeira do exercício, desempenho orçamentário, execução por modalidade de
licitação, execução e restos a pagar, suprimentos de fundos e fatores intervenientes,
informações sobre a realização das receitas e análise crítica.
A Diretoria de Gestão de Pessoal apresenta dados relativos à distribuição
do pessoal ativo por gênero, faixa etária, distribuição do efetivo dos oficiais e praças,
força de trabalho, custo do pessoal. A Diretoria de Inativos e Pensionistas apresenta
os dados relativos ao pessoal inativo e pensionista do CBMDF, apresentando a
distribuição dos militares inativos por posto e graduação,
evolução de
gastos, quantitativo de militares inativos e pensionistas. Complementarmente,
a Diretoria de Saúde apresenta a sua força
de trabalho, evolução do
número de atendimentos, procedimentos realizados e a pesquisa de grau de
satisfação dos usuários.
A Diretoria de Contratações e Aquisições demonstra, por meio de tabela, as
principais ações realizadas e as aquisições e contratações diretas com respectivos
valores.
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Na atividade de gestão financeira, a Diretoria de Orçamento
e
Finanças apresenta os dados relativos a despesas com investimentos dentro de
um contexto de austeridade, restrições e impedimentos impostos pela Governança
do Distrito Federal.
Com relação à gestão tecnológica,
a
Diretoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação fala sobre o PDTIC como instrumento indispensável
para a gestão dos recursos de TIC e cita os principais sistemas utilizados e
desenvolvidos por aquela Diretoria e finaliza com as aquisições realizadas no
ano de 2018.
Em relação à gestão de custos, a Diretoria de Orçamento e Finanças
apresenta as considerações referentes em não desenvolver, no momento, projetos
específicos voltados para a prática de procedimentos rotineiros estabelecedores da
gestão de custos, contudo é exposto o quadro de distribuição dos custos por programa
e ação governamentais e custos por ação.
Sobre a sustentabilidade ambiental, a Assessoria técnico-administrativa
especifica as principais realizações por meio de participação na Comissão A3P e
ações realizadas nas áreas de resíduos comuns sólidos, conservação e manutenção,
participação em eventos e a implementação de projetos como o Papa-cartão e outros.
Na
penúltima
parte,
a
Diretoria de Orçamento e Finanças e a
Diretoria de Saúde apresentam as demonstrações contábeis exigidas pelo
regramento aplicado à apresentação dos dados e informações do Relatório de Gestão.
No item que trata das informações relevantes, a Assessoria dos Programas
Sociais
apresenta
os
vários
programas
desenvolvidos com ações
comunitárias voltadas para a sociedade como: Programa de Aleitamento Materno,
Programa Bombeiro Mirim, Programa Bombeiro Amigo e os resultados da parceria com
a Secretaria de Saúde no combate à Dengue.
Em linhas gerais, este é o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que
atua em várias frentes, sempre com o foco na entrega de serviços e produtos
de qualidade para a comunidade, seja ela do Distrito Federal ou de outra unidade
da Federação, atuando dentro dos limites da legalidade, austeridade administrativa e
efetividade na aplicação dos recursos públicos em prol do cidadão.
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:
Vidas alheias e riquezas salvar!
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1 MENSAGEM DO COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Figura 1 - Comandante-Geral do CBMDF

Fonte: CBMDF, 2019

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal (CBMDF) tem suas origens na Cidade
do Rio de Janeiro, Capital do Brasil Colônia, em
1793.Em 12 de agosto de 1797, o então Estado
Colonial organiza a atividade de bombeiro.
A
época,
seus
integrantes
eram
denominados Artífices do Fogo por serem
militares pertencentes ao Arsenal de Guerra.
Anos depois, em 2 de julho de 1856, o
Imperador Dom Pedro II criou o Corpo de
Bombeiros da Corte, o primeiro do Brasil. Com
a transferência da Capital Federal do Rio de
Janeiro para Brasília em 21 de abril de 1960,
um contingente do Corpo de Bombeiros é
transferido, dando continuidade, agora no
Planalto Central.

O CBMDF tem como missão a proteção de vidas, do patrimônio e do meio ambiente,
por meio da prevenção, combate e investigação de incêndios urbanos e florestais,
salvamento, atendimento pré-hospitalar e ações de defesa civil.
Neste cenário e ao longo desses 162 anos, acumulamos histórias de inúmeros
salvamentos, resgates de vidas, ações de defesa civil e combate a incêndios. Histórias
de superações de obstáculos que fortaleceram e fortalecem a vidas dos bombeiros
militares. Obstáculos que muitas vezes deixaram marcas, que levaram ao estresse
pós-traumático, oriundas das ações emergenciais exercidas e trazidas pela profissão.
Tivemos a perda de vários companheiros bombeiros militares na tentativa de
salvar vidas, assim honrando o nosso lema: vidas alheias e riquezas salvar, nem que
seja com o risco de perecer, entregando a própria vida em prol do irmão.
Deste modo, o CBMDF com o firme propósito de provocar um aumento da
eficiência, eficácia e efetividade das atividades desenvolvidas pela Corporação tem
realizado o mapeamento dos processos de todas as unidades de sua estrutura. Este
dispositivo perpassa pelo Planejamento Estratégico Institucional, pelo Plano de Aplicação
de Recursos Financeiros (PARF), tudo interagindo com os dispositivos legais: Lei de
Diretrizes Orçamentária, Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual. Garantindo
assim, um comprometimento da alta gestão corporativa e consolidando para estabelecer
uma contribuição, visando à redução de etapas e entraves burocráticos desnecessários às
rotinas operacionais e administrativas.
Diante deste cenário, o CBMDF garantiu importantes ações em 2018, dentre as quais
pode-se destacar o plano de manutenção dos quartéis operacionais, a manutenção e
conservação de edificações, equipamentos e veículos, reforma de unidades operacionais,
aquisição de viaturas e equipamentos proteção e socorro e a contratações de materiais e
serviços. A Corporação tem buscado ainda, por meio da pesquisa aplicada, oportunidades
para aprimorar os processos e procedimentos.
Portanto, o objetivo do Relatório Integrado 2018 é compartilhar com a sociedade
o desenvolvimento das ações desenvolvidos pelo CBMDF, visando o fortalecimento e
qualificação da instituição frente às demandas da sociedade.
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2 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
2.1 Identificação da unidade prestadora de contas

Quadro 1 - Identificação da unidade jurisdicionada

Fonte: SELOF/EMG/CBMDF, 2019.
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2.2 Missão
Figura 2 - Missão

Fonte: Plano Estratégico 2017-2024
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2.3 Visão
Figura 3 - Visão

Fonte: Plano Estratégico 2017-2024
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2.4 Valores
Figura 4 - Valores

Fonte: Plano Estratégico 2017-2024
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2.4 Valores
Figura 5 - Valores (Continuação)

Fonte: Plano Estratégico 2017-2024
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2.5 Estrutura Organizacional

Figura 6 - Organograma do CBMDF

Fonte:SELOF/EMG, 2019.

Lei nº 8.255 de 20 de novembro de 1991

(...)
Art. 4º O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
será estruturado em órgãos de direção, órgãos de apoio e
órgãos de execução.
Art. 5º Os órgãos de direção são encarregados do
comando e da administração geral, incumbindo-se
do
planejamento, visando à organização da
corporação em
todos os níveis, às necessidades de pessoal e de material e
ao emprego do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal para o cumprimento de suas missões, com
atribuições, ainda, de acionar, coordenar, controlar e
fiscalizar a atuação dos órgãos de apoio e de execução.

Art. 6º Os órgãos de apoio atendem
às
necessidades de pessoal, de material e de serviços de
toda a corporação,
realizando tão-somente as suas
atividades-meio
Art. 7º Os órgãos
de execução realizam as
atividades-fins, cumprindo as missões e as destinações
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
mediante a execução de diretrizes e ordens emanadas
dos órgãos de direção e a utilização dos recursos de
pessoal, de material e de serviços dados pelos órgãos
de apoio.
(...)
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2.6 Ambiente externo

É primordial uma preparação adequada do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para os
novos desafios que se formam no ambiente externo. A
Corporação precisa diagnosticar seu ambiente externo, ou
seja, as conjunturas políticas, econômicas e sociais e
preparar-se para realizar sua missão constitucional com
efetividade, nas diversas possibilidades que a incerteza do
futuro nos traz, mediante objetivos, iniciativas e projetos
focados na visão de futuro estabelecida.

Para tanto, é essencial desenvolver os aspectos
políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e
legais. Incluindo a análise política e econômica do Poder
Legislativo e do Poder Executivo Federal. Esta análise
perpassa pelo quadro de Oportunidades do Ambiente
Externo da Corporação e quadro dos stakeholders e seus
interesses vinculados aos diversos órgãos da Corporação

Figura 7 - Análise do ambiente externo
-Pós crise, esforço para resgatar a credibilidade política nacional e local.
-Assessoria parlamentar ativa na esfera federal.
-Monitoramento legislativo relativa à legislação federal de segurança contra incêndio.
- Esforço para resgatar a credibilidade econômica nacional e local.
- Possibilidade de verbas oriundas de emendas parlamentares,
que podem ser destinadas aos projetos da Corporação.
- Possibilidade de cooperação com órgãos federais e locais, por meio de verbas atreladas aos convênios e
aos projetos, como prestação de serviço compartilhado com o SAMU e órgãos de proteção ambiental.

- Uso de novas tecnologias na área de segurança que foram
apropriadas durante os últimos grandes eventos esportivos
realizados em diversos Estados brasileiros.

- A Corporação é reconhecida como instituição que preza pela
sustentabilidade ambiente (A3P)
.- Oportunidade de intercâmbio com órgãos de proteção ambiental.
- Intensa mobilização social para evitar perdas sociais
conquistadas ao longo da história social brasileira.
-A Corporação tem o maior índice de confiança da sociedade entre
todas as instituições brasileiras.
-A ampliação da interação do CBMDF com a sociedade por meio
dos Projetos Sociais.
- Amparo constitucional, amparo da
legislação federal e local, garantem a
perenidade da Corporação
- Incremento das relações da Corporação com Órgãos Ambientais e com o SAMU.
- Incremento das relações com parlamentares para buscar de recursos financeiros de emendas.
- Incremento da competência para elaboração de projetos básicos pertinentes às possíveis verbas oriundas
de emendas parlamentares.
- Oportunidade para consolidar o Escritório de Projetos implantado recentemente na Corporação.
Fonte: CBMDF, 2019
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A análise do ambiente externo evita que
a Corporação
seja
surpreendida.
Percebem-se
oportunidades que enriquecem de
informações
o processo decisório. Oportunidade que corresponde
a uma condição ou circunstância conveniente, útil e
benéfica. As características do Distrito Federal destacam
os órgãos e empresas públicas locais e federais, bem
como destaca um mercado de segurança contra
incêndio para pequenas indústrias ou áreas de petróleo,
gás e energia, condôminos comerciais e residenciais.
O portfólio de clientes de Serviços de Segurança
Contra Incêndio, além dos Órgãos Públicos Distritais,
muitas Empresas e de muitos Órgãos Públicos Federais,
há uma comunidade própria do Distrito Federal, das
Cidades Satélites e do Entorno, sendo que guardam
características peculiares.
A população é oriunda de várias Unidades da
Federação. As cidades do entorno constituem um bolsão
de necessitados notadamente de segurança, de
assistência médica, e de estabelecimentos de ensino.
Assim também, tem-se outras variáveis sociais:
índice de acidentes de trânsito acima da média brasileira,
índice de incêndios florestais acima da média brasileira e
índice de incêndios urbanos abaixo da média brasileira.
Neste contexto, a avaliação do ambiente externo
passa necessariamente pelas variáveis: tecnológicas,
econômicos, políticos, legais, físicas e naturais, como
também a identificação dos stakeholders (agentes
envolvidos e interessados na gestão do CBMDF).
No aspecto tecnológico, compreende-se que em
função dos grandes eventos no Brasil, abriram-se as
portas para a variáveis tecnológicas, assim as empresas
e tecnologias estrangeiras de alto padrão tecnológico, tipo
serviços e equipamentos para aeroportos, inclusive de
serviços de segurança contra incêndio.

No aspecto das variáveis econômicas, o país
enfrenta um momento de crise brasileira em todos os
níveis e áreas econômicas. Já no aspecto de variáveis
políticas, o momento é de crise brasileira em todos os
níveis e áreas políticas.
Quanto a legalidade verifica-se o aspecto das
variáveis legais que estão firmemente fixadas, com
tendência a impactar a Área da Segurança Contra
Incêndio em função dos grandes incêndios, e tem
mobilizado várias categorias profissionais
para
reformulação das leis.
Entende-se que a geografia de planalto e o clima
seco de maio a setembro marcam sobremaneira as
variáveis físicas e características do Distrito Federal,
como das Cidades Satélites e do seu Entorno. Tem-se
em destaque as mudanças climáticas: como a
elevação gradual da temperatura, a alteração no
volume das chuvas, os níveis de reservas de água para
consumo, e as consequentes medidas para prevenir
crise hídrica local.
Destaca-se ainda a elaboração dos cursos de
Sistemas de Comando de Incidentes, Atendimento PréHospitalar e Gestão de Projetos, elaborados por
militares do CBMDF e disponibilizados para todo o
Brasil pela Secretaria Nacional de Segurança Pública
do Ministério da Justiça, por meio da plataforma de
Ensino a Distância.
Assim também no cenário internacional, o
CBMDF tem fomentado seu desenvolvimento em todas
as áreas de conhecimento técnico profissional. Em sua
interação com outras nações, tem buscado: o
primoramento técnico-profissional, as visitas técnicas, a
aquisição de materiais e viaturas, a participação em
eventos internacionais, ex: feiras, simpósios e visitas. O
CBMDF mantém bom relacionamento e intercambio
técnico-profissional com instituições estrangeiras.
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2.7 Modelo de Negócios
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição
permanente, essencial à segurança pública e às atividades de
defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e
disciplina, força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, destinase à execução de serviços de perícia, prevenção e combate
a incêndios, busca e salvamento, e de atendimento pré-hospitalar
e de prestação de socorros nos casos de sinistros, inundações,
desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que
seja necessária a preservação da incolumidade das pessoas e do
patrimônio (Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal,
Lei nº 7.479, de 2 de junho de 1986).
Em conformidade com a Lei nº 8.255, de 20 de novembro de
1991, para que as destinações inerentes ao Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal tenham êxito, o mesmo foi organizado e
estruturado em órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de
execução.
Os órgãos de direção são aqueles encarregados do
comando e da administração geral, visando planejamento da
organização da Corporação nos níveis de pessoal, material e do
emprego do CBMDF para o cumprimento de suas missões.

Os
órgãos de apoio são para o atendimento das
necessidades de pessoal, de material e de serviços de toda a
Corporação.
E, os órgãos de execução realizam as atividades-fins,
cumprindo assim as missões e as destinações do CBMDF.
Para manutenção dos serviços acima aos cidadãos, o
CBMDF é mantido pela União nos termos do inciso XIV do art.
21 da Constituição Federal. Nesse sentido, foi instituído pela
Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, o Fundo
Constitucional
do
Distrito Federal temos o Fundo
Constitucional do Distrito Federal, de natureza contábil, com a
finalidade de prover os recursos necessários à organização e
manutenção do CBMDF, das Polícias Civil e Militar do Distrito
Federal.
Além desses, o CBMDF recebe ainda recursos do
Governo do Distrito Federal por meio da Lei Orçamentária
Anual e do Fundo de Modernização e Reequipamento do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - FUNCBM,
criado pela Lei Complementar Distrital nº 750, de 28 de
dezembro de 2007.

Figura 8 - Modelo de negócios do CBMDF

Recursos da União e Governo do Distrito Federal

Fonte: Sites oficiais, 2019.

Fonte: CBMDF, 2019.
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3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
3.1 Governança e gestão
3.1.1 Relação entre Governança e Gestão aplicada ao CBMDF
Figura 9 - Governança e gestão

Fonte: Referencial Básico de Governança - Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (TCU, 2014).
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal entende que a governança produz a
estratégia que será planejada, executada, controlada
e adaptada pela gestão, que por sua vez, gera
informação por meio de prestação de contas à
governança, melhorando a qualidade do processo
decisório e sua efetividade. A governança provê

direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a
atuação da gestão, com vistas ao atendimento das
necessidades e expectativas dos cidadãos e demais
partes interessadas. A gestão, por sua vez, parte da
premissa de que já existe um direcionamento
superior e que aos agentes públicos cabe garantir
que ele seja executado da melhor maneira possível
em termos de eficiência (TCU, 2014).

3.1.2 A Governança no CBMDF
O CBMDF, embora possua uma estrutura
peculiar, se comparado aos demais órgãos da
Administração Pública, tem envidado diversos
esforços no sentido de adequar-se à propositura da IN
MP/CGU nº 01, sobretudo no tocante à matização
de práticas relacionadas à Governança.
Seu
alicerce fundamental é previsto na Constituição
Federal, conforme dispõe a literalidade do inciso XIV,
do art. 21, inciso XXI, do art. 22, parágrafo 4º, do art.
32 e do art. 144 da referida Carta.
Para a execução de suas missões, o CBMDF
possui uma estrutura dividida em órgãos de direção,
órgãos de apoio e órgãos de execução (art. 4º, da Lei
nº 8.255/ 1991), os quais se encontram também
definidos na referida lei, destacam-se os seguintes
órgãos
vinculados diretamente à Governança
Corporativa:
- Comando-Geral: responsável pela administração,
comando e emprego da Corporação;
- Subcomando-Geral:responsável pela coordenação,
fiscalização e controle das rotinas administrativas
da Corporação, acionando os órgãos de direção-geral,
direção setorial, de apoio e de execução
no
cumprimento de suas atividades;

- Estado-Maior-Geral: responsável pela elaboração
da política, pelo planejamento estratégico e pela
orientação do preparo e do emprego da Corporação,
visando ao cumprimento da destinação constitucional
e legal;
- Controladoria: órgão
de assessoramento
direto e imediato do Comandante-Geral quanto
aos assuntos e providências relacionados com a
defesa do patrimônio público, auditoria, correição,
ouvidoria, orientação e fiscalização, e averiguação
e
análise das atividades de administração
orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão de
pessoas;
- Comando Operacional: com Estado-maior
próprio e subordinado ao Comandante-Geral tem
a seu cargo o planejamento, a coordenação e
o emprego das unidades e subunidades subordinadas,
com a finalidade de executar atividades de prevenção,
guarda e segurança, combate a incêndio, busca e
salvamento, atendimento pré-hospitalar e defesa
civil, além de outras, em uma determinada
área operacional;
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Assim, os Órgãos acima descritos compõem a
estrutura de Governança da Corporação e objetivam
cumprir com o Referencial Básico de Governança,
aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública,
amplamente divulgado pelo Tribunal de Contas da União –
TCU.
Levando
em
consideração
as
definições
contempladas no Referencial Básico de Governança
elaborado pelo TCU, e como não existe Conselho de
Administração no CBMDF, as Instâncias internas de
Governança são compostas pela Administração Executiva.

(autoridade máxima, e dirigentes superiores) e a Instância
interna de apoio à Governança, representada na Corporação
pelo Estado-Maior-Geral, Controladoria e seus órgãos
subordinados.
No que concerne às Instâncias internas de apoio à
Governança, o Corpo de Bombeiros possui hoje, além das
Comissões Permanentes que possuem atribuições nas
áreas de Governança, a Controladoria do CBMDF, que
possui outros três órgãos subordinados.

Figura 10 - Relação entre os mecanismos e as estruturas de Governança no CBMDF

Fonte: SUPLE/CBMDF, 2019, adaptado de Referencial Básico d e Governança - Aplicável a Órgãos e Entidades da
Administração Pública (TCU, 2014).
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3.1.3 A Gestão no CBMDF
Figura 11 - Sistema gerencial: Vínculo entre a estratégia e a operação

Fonte: KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P.. A Execução Premium. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p.8.

O CBMDF aplica o modelo de seis estágios,
proposto por Kaplan e Norton, que compõem o sistema
gerencial abrangente e integrado, que liga a formulação e o
planejamento da estratégia a sua execução. Cada um dos
seis estágios possui uma série de processos que visam
vincular a estratégia à operação. Até o término da
execução do Plano Estratégico 2013-2016 nossa estratégia
era executada por meio de iniciativas que eram monitoradas
por meio de seus respectivos indicadores estratégicos.

Com o avanço da maturidade estratégica
institucional foram agregadas novas ferramentas de
gestão,
como o desenvolvimento de
uma
metodologia própria de gerenciamento de projetos.
A partir de então, optou-se pela projetização
das iniciativas estratégicas e o monitoramento dos
projetos por meio das ferramentas disponíveis no
CBMDF .

3.1.4 O Monitoramento e o Controle
Figura 12 - Monitoramento e o Controle

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.
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3.1.5 Evolução das ferramentas de Monitoramento e Controle
Figura 13 - O monitoramento e o controle no CBMDF

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.

Figura 14 Mapa estratégico do CBMDF 2013
- 2016

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.
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3.1.6 Plano Estratégico do CBMDF 2017-2024
Figura 15 - Plano Estratégico do CBMDF 2017 - 2014

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.

Figura 16 - Mapa Estratégico do CBMDF 2017 - 2024

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.
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3.1.7 Novos dashboards de monitoramento e controle dos Projetos Estratégicos
Figura 17 - Monitoramento e controle dos projetos estratégicos

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.

Figura 18 - Detalhamento dos projetos no GPweb

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.
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Figura 19 - Gráfico de Gantt do GPWeb

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.

Figura 20 - Detalhamento das tarefas dos projetos no GPWeb

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.

3.2 Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas
3.2.1 Departamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico
O Departamento de Segurança Contra Incêndio
e Pânico - DESEG e suas Diretorias subordinadas
atuam na área de prevenção de incêndios e
realização de perícias visando melhorar a segurança
das edificações, aprimorar Normas Técnicas e
fornecer dados estatísticos em relação a incêndios.
Por meio da Diretoria de Estudos e Análises de
Projetos o
Departamento realiza a análise de
Projetos de Arquitetura e de Projetos de Segurança
Contra Incêndio e Pânico com o objetivo de
proporcionar a construção de edificações seguras,
com baixo risco de ocorrência de incêndios e
minimização de danos em caso de ocorrência.
Com a Diretoria de Vistoria, o Departamento
realiza um trabalho in locu de fiscalização das
edificações verificando se as edificações estão
cumprindo as Normas de Segurança Contra Incêndio
e Pânico e se seus responsáveis estão realizando a
correta manutenção das medidas de segurança
contra incêndio existentes. Além disso, realiza a
fiscalização de empresas de brigada de incêndio,
de eventos,como shows e jogos de futebol, realiza a
manutenção básica de hidrantes urbanos localizadas
em avenidas e pontos estratégicos do Distrito
Federal.
Por meio da
Diretoria de Investigação de
Incêndio, o Departamento faz um trabalho de pósincêndio, realizando perícias de incêndio com o
intuito de encontrar as causas dos incêndios e suas
características de propagação. Como resultado
desse serviço são
obtidos dados estatísticos
importantes que podem ser usados para aprimorar
as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros e
melhorar as táticas e técnicas de combate a
incêndios,
retroalimentando
assim
o ciclo
operacional da Corporação com informações para o
desenvolvimento institucional e a efetividade na
prestação de serviços a sociedade.
Neste exercício, o DESEG teve como principal
foco o cidadão procurando ouvir as
suas
reclamações e buscando melhorar o serviço
prestado. Para tanto, buscou-se facilitar o acesso à
informação em relação aos serviços oferecidos por
este
Departamento,
como
por exemplo,
possibilitando ao usuário o acesso a informações
necessárias no site da Corporação para se obter
licença de funcionamento do seu estabelecimento ou
evento, para conseguir aprovar um projeto de
arquitetura e um projeto de segurança e pânico,
entre outras informações.

Além disso, para esclarecimento de
dúvidas individuais, foram disponibilizados
à população canais de comunicação com
este departamento por e-mail e por grupo
no aplicativo (WhatsApp) em que são
discutidos assuntos relacionados às etapas
de diferentes processos sendo estes de
licença de funcionamento de eventos,
dentre outros.
Disponibilizou-se, ainda, um contato
direto no qual um bombeiro especialista
responde de forma individualizada dúvidas
relacionadas à análise de projetos e sobre
vistorias.
Também nesta
gestão,
foram
implementadas facilidades ao usuário no
sentido solicitar serviços, como é o caso da
solicitação de dilação de prazos de
notificações por e-mail e solicitação de
análise
de
projetos
utilizando uma
ferramenta web, o Sistema Contra Incêndio
e Pânico - SCIPWeb.
Ressalta-se ainda o melhoramento
na qualidade dos laudos de perícia por
meio da utilização de padrões internacionais
buscando-se atender de forma mais efetiva,
à própria Corporação como cliente interno,
bem como os cidadãos que por tiveram seu
patrimônio atingido pelo fogo,sendo estes
os clientes externos do CBMDF.
Por
fim,
este Departamento
tem
como perspectiva
modernizar
a
prestação dos serviços de análise de
projetos, da
realização
de vistorias
técnicas e de perícias
de incêndio
automatizando o serviço com o uso de
ferramentas
de
informática com o
aperfeiçoamento do SCIPWeb, vislumbra-se
para o próximo ano implementar a análise
digital dos projetos de incêndio e a
realização das vistorias com uso de tablets,
como forma de aumentar a agilidade
nas aprovações de projetos e aprovações
de vistorias, diminuindo o tempo de atraso e
dirimindo
dúvidas no menor
tempo
possível. Espera-se também modernizar a
perícia de incêndio, facilitando a elaboração
de laudos e tramitação de processos com
uma ferramenta especializada para este fim.
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O O SCIPWeb é uma evolução necessária
na
análise
de projetos, em que está
modernizando a forma de solicitação de serviços
de análise de projetos, a forma de
se analisar
projetos, a tramitação dos processos com maior
agilidade e a solicitação online dos serviços
desta Diretoria.
A ideia de implantação do SCIPWeb foi
justamente atender as queixas dos clientes
externos, solicitantes
dos serviços esta
Diretoria e autores de projetos, além de atender
também as reclamações dos clientes internos,
sendo estes
à
Chefia desta Diretoria,

aos analistas de projetos, aos protocolistas, enfim,
toda a equipe que compõem a Diretoria de Estudos e
Análises de Projetos.
No novo sistema implantado, o usuário solicita
o cadastro e acesso ao SCIPWeb pelo aplicativo
WhatsApp ou por e-mail, enviando uma foto
do documento de identidade ou outro documento
de identificação.
Após a liberação de cadastro e acesso, o
usuário acessa o sistema utilizando o seu CPF e
a sua senha escolhida no site do CBMDF, clicando
em SCIP na parte superior do site da Corporação.

Figura 21 - Acesso ao SCIPWeb

Fonte: Departamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 2019

Figura 22 - Tela inicial da solicitação de serviços de análise de projetos pelo SCIPWeb

Fonte: Departamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 2019
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Vejamos agora alguns resultados a partir do SCIPWeb:

Figura 23 - Serviços realizados no SCIPWeb em 2018
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Usuários cadastrados no período
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Fonte: Departamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 2019

Figura 24- Tipos de projetos analisados no SCIPWeb no ano de 2018
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Fonte: Departamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 2019
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3.2.2 Ouvidoria
A Ouvidoria é o setor da instituição que executa a
interlocução entre o cidadão e a Administração Pública,
de tal forma, que as manifestações decorrentes do
exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos
serviços públicos prestados.
Neste contexto, a Ouvidoria é o canal das
solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e
elogios,
disponibilizados ao cidadão de maneira a
garantir
o seu acesso à Corporação, permitindo o
controle e a participação social.

A Ouvidoria funciona das 13 às 19h
nos seguintes locais: Mezanino do Edifício
Excellence Business Center no SIA trecho 6;
no Posto do Na Hora no subsolo da
Rodoviária do Plano Piloto; no Shopping do
Gama; Taguatinga no Pistão Sul; Ceilândia,
no Shopping Popular.

Figura 25 - Procedimentos de uma ouvidoria

Fonte: Ouvidoria, 2019
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4 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO
4.1 Gestão de riscos e controle interno
Figrua 26- Implementação da Gestão de Riscos

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
já deu início à implementação da Gestão de Riscos na
Corporação. O processo está sendo iniciado pela
minuta de criação do Comitê de Gestão de Riscos no
CBMDF. O passo seguinte é a criação da Política de
Gestão de Riscos do CBMDF, cuja minuta de portaria
encontra-se em fase de elaboração no Estado-MaiorGeral (EMG). A Corregedoria-Geral do DF já iniciou
as tratativas para a prestação de consultoria durante
o projeto piloto de implementação da gestão de riscos
no Departamento de Administração e Logística Finan-

ceira
(DEALF) do CBMDF.
Após
esta
primeira implantação, as lições
aprendidas
e o conhecimento gerado serão utilizados para a
elaboração do Manual de Gestão de Riscos Metodologia Aplicada, cujo projeto já encontra-se
cadastrado em nosso sistema de gerenciamento
de projetos - GPWEB, na forma de demanda e
será executado após a implantação do projeto
piloto. Essas ações dão suporte ao processo de
implementação da Gestão de Riscos nos demais
setores do CBMDF.

Figura 27 - Estrutura da Gestão de Riscos no CBMDF

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019.
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5 RESULTADOS DA GESTÃO
5.1 Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às prioridades da gestão
5.1.1 Comando Operacional
O art. 21. do Decreto nº 31.817, de 21/06/2010, estipula
que o Comando Operacional do CBMDF é o órgão de
execução de mais alto escalão, dotado de Estado-Maior
próprio e diretamente subordinado ao Comandante-Geral,
incumbido de realizar as atividades-fim e cumprir as missões e

destinações da Corporação mediante a execução de
diretrizes e ordens emanadas dos órgãos de direção.
Será apresentado um extrato de alguns resultados
de interesse correlacionados à missão-fim do CBMDF.

5.1.1.1 Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM
Unidade operacional especializada responsável pelas
atividades de prevenção e combate a incêndios florestais,

emergenciais com produtos perigosos e demais
ações de proteção ao meio ambiente - Art. 31 do
Decreto 31.817/10 .

Figura 28 - Operação Verde Vivo

Fonte: Comando Operacional/CBMDF, 2019

Fonte: Comando Operacional/CBMDF, 2019
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5.1.1.2 Grupamento de Busca e Salvamento
Unidade operacional especializada de busca, salvamento e resgate - Art. 29 do Decreto 31.817/10.

Figura 29 - Ocorrências de busca e salvamento diversos
Total: 2.060

200

150

100

50

0

Fonte: Comando Operacional/CBMDF, 2019

5.1.1.3 Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano - GPCIU

Unidade operacional especializada de prevenção e extinção de incêndio - Art. 28 do Decreto 31.817/10

Figura 30 - Riscos diversos
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5.1.2 Controladoria
O art. 12. do Decreto nº 7.163, de 29/04/2010, diz
que a Controladoria é o órgão de assessoramento
direto e imediato ao Comandante-Geral do CBMDF,
responsável
pela consecução
de providências
relacionadas com a defesa do patrimônio público,

auditoria, correição, ouvidoria, orientação e fiscalização,
averiguação
e
análise
das
atividades
de
administração orçamentária, financeira, patrimonial e
de gestão de pessoas no âmbito da Corporação.
Serão apresentados alguns resultados de interesse
dos órgãos subordinados à Controladoria.

5.1.2.1 Ouvidoria
Responsável pelo recebimento de reclamações, denúncias, representações e sugestões relacionadas com as atividades
e operações do CBMDF - Art. 16 do Decreto 7.163/2010.

Figura 31 - Natureza das manifestações recebidas pela Ouvidoria no ano de 2018
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Fonte: Ouvidoria/CBMDF, 2019

5.1.2.2 Auditoria
Responsável pela supervisão, fiscalização,
análise e avaliação da administração orçamentária
e financeira, contábil, patrimonial, de pessoal e
operacional da Corporação - Art. 14 do Decreto
7.163/2010.
Conforme dados internos, deram entrada no
CBMDF o total de 422 (quatrocentos e vinte e duas)

demandas, com determinações e/ou recomendações dos
órgãos de controle, sendo que na maioria foram atendidas na
íntegra e as demais estão em fase final de atendimento.
Das demandas emanadas ao CBMDF, podemos destacar
as 15 solicitações de auditoria provenientes dos órgãos de
controle externos (CGU, TCU e CGDF) , das quais foram
todas atendidas, conforme figura abaixo.

Figura 32 - Demandas recebidas e atendidas

Fonte: SUPLE/EMG/CBMDF, 2019
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5.1.2.3 Corregedoria
No
âmbito
administrativo-disciplinar, a
Corregedoria instaura Sindicâncias, conforme as
previsões do Regulamento Disciplinar do Exército
(RDE),
para
apuração de
transgressões
disciplinares e também minuta os atos de
instauração
de
processos demissionários,

nos casos de transgressões mais graves, fazendo a
minuta dos atos de instauração de Processo
Administrativo de Licenciamento, Conselho de
Disciplina e Conselho de Justificação.

Figura 33 - Procedimentos instaurados e solucionados pela Corregedoria no ano de 2018

Fonte: Corregedoria/CBMDF, 2019

5.1.3 Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia
O Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e
Tecnologia por meio da Diretoria de Ensino é
responsável pelo planejamento, orientação, coordenação

5.1.3.1 Diretoria de Ensino
O art. 12. do Decreto nº 7.163, de 29/04/2010, diz
que compete à Diretoria de Ensino como o órgão
incumbido
das
atividades
de
formação,
aperfeiçoamento, preparação, habilitação, altos estudos
e especialização.

e controle das atividades relacionadas à formação,
aperfeiçoamento, especialização e altos estudos de
bombeiros e outras atribuições especificadas no Art. 35 do
Decreto 7.163/2010.
A seguir será
oferecido o seguinte resultado em
relação à quantidade de 128 cursos internos e externos
realizados
nas áreas de formação, aperfeiçoamento,
preparação, habilitação, altos estudos e especialização.

Figura 34 - Capacitações realizadas

Total de participantes: 1.636

Fonte: Diretoria de Ensino/CBMDF, 2019
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5.1.4 Departamento de Segurança Contra Incêndio
Por meio da Diretoria de Estudos e Análises de Projetos
o Departamento r ealiza a análise de Projetos de Arquitetura e
de Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico com o
objetivo de proporcionar a construção de edificações seguras,
com baixo risco de ocorrência de incêndios e minimização de
danos em caso de ocorrência.
Serão apresentados nos números 5.1.2.1, 5.1.2.2 e
5.1.2.3 alguns resultados de interesse dos órgãos
subordinados à Controladoria.

O Departamento de Segurança
Contra
Incêndio e Pânico e suas Diretorias subordinadas
atuam na área de prevenção de incêndios e
realização
de perícias visando melhorar a
segurança das edificações, aprimorar Normas
Técnicas e fornecer dados estatísticos em relação a
incêndios - Art. 39 do Decreto nº .7163/2010

5.1.4.1 Diretoria de Estudo e Análise de Projeto
A Diretoria de Estudo e Análise de Projeto é
responsável pela análise e aprovação de: 1. projetos
de instalações de segurança contra incêndio e pânico;

2. projetos de arquitetura de edificações, realizar consultas
prévias e emissão de laudos e pareceres técnicos relativos à
área de autuação - Art. 41 do Decreto nº 7.163/2010.

Figura 35 - Comparativo entre projetos analisados e aprovados em 2017 e 2018
2.500

Projetos aprovados

2.000

Projetos analisados
1.500

- Total 2017: 2.120
- Total 2018 (sem consulta prévia presencial: 2.761
- Total 2018: 5.021

1.000
500

-2
01
8
in
cê
nd
io
de

pr
oj
et
os

Al
te
ra
çã
o

de
Al
te
ra
çã
o

C
on
su
lta
s

- Total 2017: 838
- Total 2018 (sem consulta prévia presencial: 1.070
- Total 2018: 2.245

de

pr
oj
et
os

de

de

in
cê
nd
io

In
cê
nd
io

-2
01
7

-2
01
8

-2
01
7
Pr
oj
et
os

de

in
cê
nd
io

-2
01
8
Pr
oj
et
os

pr
es
en
ci
ai
s

-2
01
7
pr
év
ia
s

nã
o

pr
es
en
ci
ai
s
nã
o

pr
év
ia
s

C
on
su
lta
s

C
on
su
lta
s

pr
év
ia
s

pr
es
en
ci
ai
s

-2
01
8

0

Fonte: Diretoria de Estudo e Análise de Projeto/CBMDF, 2019

5.1.4.2 Diretoria de Vistoria
A Diretoria
de Vistoria é responsável pela
fiscalização das instalações de segurança contra incêndio
de edificações; emissão e aprovação de laudos técnicos;

credenciamento e controle de atividades de pessoas
jurídicas
relacionadas a serviços de segurança contra
incêndio no Distrito Federal e outras definidas no Art. 40 do
Decreto nº 7.163/2010.

Figura 36 - Vistorias realizadas em 2018
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Serviços de Manutenção
31.4%
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6.887

Vistorias técnicas
65.9%

3.279

Total de serviços: 10.458

Fonte: Diretoria de Vistoria, 2019
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5.1.5 Indicadores de Desempenho
A Portaria de 06 de março de 2017, publicada no
item XVIII do Boletim Ostensivo do CBMDF, do dia 06 de
março de 2017,
aprovou a instituição dos indicadores
institucionais do CBMDF, que em seu art. 2, ensina que a
sua
implementação
objetiva o amadurecimento
organizacional,
considerando-se o
processo
de
aprendizagem dos gestores e o desenvolvimento de ideias
que possam ser incorporadas aos processos, com o intuito

de contribuir na ampliação da capacidade de gestão
da instituição
De caráter obrigatório, esses indicadores foram
agrupados nas seguintes áreas de atuação do
CBMDF: Operacional, de Gestão, de
Pessoal,
Financeira e de Controle.
A seguir serão demonstrados os resultados do
ano de 2018 em relação a esses indicadores,
contendo as considerações de pontos específicos e a
expectativas de cada um.

Quadro 2 - Demanda reprimida

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019
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Quadro 3 - Tempo resposta

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 4 - Área de vegetação preservada

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 5 - Incêndios periciados

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 6 - Ações preventivas

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019
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Quadro 7 - Taxa de movimentação de chefia

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 8 - Disponibilidade da frota alvo

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019
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Quadro 9 : Número de funcionalidade de sistemas de TI

Fonte: SEGEO/CMDF, 2019
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Quadro 10 : Demanda reprimida do suporte de TI

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 11 - Execução do Plano Geral de Cursos

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 12 - Checagem operacional

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

47

Quadro 13 - Absenteísmo

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 14 - Acidentes de serviço

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019
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Quadro 15 - Crédito empenhado

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 16 - Crédito liquidado

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 17 - Cancelamento de restos a pagar

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019
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Quadro 18 - Auditorias internas

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019

Quadro 19 - Demandas da Ouvidoria
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Quadro 20 - Transgressões disciplinares

Fonte: SEGEO/CBMDF, 2019
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6 ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
6.1 Declaração da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e administração
O Planejamento Estratégico (PLANES) do Corpo de
Bombeiros Militar do
Distrito Federal (CBMDF) para o
período de 2017 apresenta a seguinte visão (onde quer
chegar): " Até 2024, o CBMDF foca no cidadão e com
responsabilidade socioambiental,
realizará ações de
prevenção
e
investigação de incêndio e atenderá as
ocorrências emergenciais nos padrões internacionalmente
consagrados.
Um dos pilares temáticos do PLANES diz respeito às
Finanças da Corporação, cujo objetivo estratégico definido é
o de "Captar e gerir recursos financeiros para executar a
estratégia".

O Plano de Aplicação de Recursos Financeiros
(PARF) é o instrumento responsável por determinar as
diretrizes para alocação
dos recursos colocados à
disposição da Corporação, e também por definir quanto,
como e onde serão aplicados esses valores no exercício
financeiro.
O PARF para o ano de 2018, aprovado e publicado
no Boletim Geral nº 227, de 4 de dezembro de 2017, prévia
originalmente
a seguinte configuração, baseado nos
Projetos de Lei Orçamentária para
aquele exercício:

Tabela 1 - Configuração do PARF 2018

Fonte: DIOFI/CBMDF2019

Os créditos destinados ao CBMDF oriundos do
Constitucional do Distrito Federal (FCDF)

800.000.000

tiveram
a seguinte distribuição inicial no
aprovado para o ano de 2018:

Figura 37 - Distribuição do PARF 2018 - FCDF
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Fonte: DIOFI/CBMDF, 2019

M
éd
ic
a

As
si
st
ên
ci
a

In
ve
st
im
en
to
s

In
ve
st
im
en
to
s

M
éd
ic
a

As
si
st
ên
ci
a

C
us
te
io
C
us
te
io

D
iá
ria
s

0

Pe
Pe
ss
oa
ss
lA
oa
tiv
lI
na
o
tiv
os
e
Au
Pe
xí
ns
lio
io
,B
ni
st
en
as
ef
íc
io
s
e
In
de
ni
za
çõ
es

Fundo

PARF

54

A despeito do existência do planejamento para
o exercício, a execução orçamentária e financeira da
Corporação pautou-se não somente pela pura
realização dos créditos inicialmente consignados em
seus orçamentos, mas adotou também políticas de
utilização de fontes alternativas de recursos, com vista a
aprimorar a gestão dos valores colocados à disposição,
proporcionando rol mais diversificado de alternativas
para alocação dos recursos, assim como conferiu maior
flexibilidade e versatilidade ao Alto Comando, ante os
processos decisórios mais complexos e as situações
imprevistas e adversas, os quais exigem celeridade e
objetividade na tomada de decisão.
Nesse sentido, cita-se como exemplo de
oportunidade na gestão orçamentária da Caserna em
2018 a celebração de novos convênios, além da
execução de valores decorrentes de termos firmados
nos exercícios anteriores.
Apesar do CBMDF pautar suas ações em planos
e programas estratégicos previamente definidos, além
de promover a constante busca em aperfeiçoar a
estratégia de elevar a captação de recursos, alguns
desafios provocaram grandes obstáculos para uma
execução orçamentária-financeira ideal.
Um dos gargalos identificados é a excessiva
burocratização nos processos internos, em especial no
que se refere àqueles que dizem respeito ao trâmite dos
pedidos de aquisição de material e de execução de
serviços, os quais transitam em prazo alongado até a
efetiva contratação. Mesmo com o advento do Sistema
Eletrônico de Informações - SEI,
vislumbra-se a
morosidade de alguns processos, devido a entraves
decorrentes de normativos internos, assim como pela
ausência de força de trabalho suficiente e capacitada
nas áreas mais sensíveis, em especial na área-meio da
Corporação.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal tem realizado o mapeamento dos processos de
todas as unidades de sua estrutura, fato esse que pode
contribuir para
a
redução de etapas e entraves
burocráticos desnecessários nas rotinas.
É relevante
reconhecer que o mapeamento por si só não constitui
solução
para a fragilidade relatada, fazendo-se
imprescindível ser acompanhado dos procedimentos de
análise e melhoria dos processos, bem como de outras
ferramentas
administrativas-gerenciais
que
proporcionem aumento da eficiência, eficácia e
efetividade
dos
processos
desenvolvidos
na Corporação.

Outra externalidade negativa que impossibilitou
uma execução mais eficiente do orçamento do CBMDF
diz respeito às restrições previstas Decreto nº 37.121,
de 16 de fevereiro de 2016,
o qual dispõe sobre a
racionalização e o controle de despesas públicas no
âmbito do Governo do Distrito Federal. Essa normativa
traz em seu escopo várias limitações que impedem a
adequada consecução do planejamento estratégico da
Corporação. Apesar de o CBMDF ser mantido pela
União, por força do art. 21, inciso XIV, da Constituição
Federal de 1988, tem seguido na íntegra o teor do
referido do Decreto.
Somado a isso, citam-se como outros aspectos
desafiadores as interferências da Câmara
de
Governança Orçamentária, Financeira a Corporativa do
Distrito Federal, a qual tem negado autorização para
realização de gastos sensíveis da Corporação, que
perpassam desde a aquisição de viaturas operacionais
até a contratação de cursos e capacitações.
Nesse sentido, relevante faz mencionar o teor
do Acórdão nº 2398/2018 - Plenário, do Tribunal de
Contas da União, o qual reconhece as restrições
constantes do Decreto nº 37.121/2016 e as ingerências
da Governança-DF como fatores adversos para a
execução adequada dos créditos consignados ao
orçamento das forças de Segurança Pública.
Apesar do cenário adverso relatado, somado ao
recorrente contexto de escassez e de crescente
restrições orçamentárias ao qual estão submetidos
todos os Entes da Federação, o Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal realizou importantes ações
em 2018, dentre as quais destacam-se:
O plano de manutenção dos quartéis operacionais;
- Manutenção e conservação de edificações;
- Manutenção de equipamentos e veículos;
- Reforma de unidades operacionais;
- Aquisição de viaturas e equipamentos proteção e
socorro; dentre outras aquisições/contratações de
materiais e serviços.
Apresenta-se a seguir a representação gráfica da
política de gastos aplicada ao longo do exercício de
2018.
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Figura 38- Política de gastos aplicada ao longo de 2018
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Figura 39 - Orçamento autorizado - 2018 - por custeio e investimento
Obras e Serviços de Engenharia
25%

Fonte: DIOFI/CBMDF, 2019

Por fim, destaca-se que as informações
prestadas no presente relatório foram criteriosamente
extraídas dos sistemas oficiais utilizados no âmbito da
Administração
Pública
Federal (SIAFI, Tesouro
Gerencial, SICONV, SIOP), sendo rigorosamente
analisadas e tratadas pelos técnicos das áreas de
orçamento, finanças e contabilidade do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal.
Não
obstante,
foram
também
consubstanciadas no compêndio normativo-legal, nas
normas contábeis
geralmente aceitas e na boa
doutrina, além dos julgados e decisões dos órgãos de
controle, conferindo confiabilidade e materialidade, em
conformidade com a s boas práticas de governança e
accountability.

Custeio
75%

A tentativa foi de atender, na maior medida
possível, a Decisão Normativa TCU nº 170/2018, a qual
trouxe inovações na prestação de contas,
alterando a
estrutura básica do Relatório de Gestão, com ênfase da
demonstração dos alcances de resultados, primando pela
concisão, clareza e comparabilidade, e visando a sociedade
como usuário primordial das informações.
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6.2 Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de gestão que
contribuíram para o alcance dos resultados da UPC no exercício
6.2.1 Gestão Orçamentária e Financeira
6.2.1.1 Diretoria de Orçamento e Finanças
Os processos de planejamento institucional e
de execução dos créditos e recursos do Fundo
Constitucional do Distrito
Federal
(FCDF)
apresentam uma dificuldade peculiar, vez que, de
um lado, no orçamento da União, a Corporação
dispõe de recursos classificados na função de
governo “28 - Encargos Especiais” e na subfunção
“845 - Outras transferências”, aos quais não se
vinculam ações, produtos e metas específicas, mas
apenas ações típicas de operações especiais, que
não agregam produto à União, conforme define o
Manual Técnico do Orçamento. Dessa forma, o
FCDF é composto, no Orçamento Federal, por
despesas de agregação neutra, e por essa razão os
programas a ele associados são do tipo “operações
especiais”.
Com isso, suas ações constam apenas da Lei
Orçamentária Anual (LOA), não integrando o Plano
Plurianual (PPA) do Governo Federal. No entanto,
por determinação
do Governo do Distrito Federal
(GDF),
o orçamento destinado ao
Fundo
Constitucional do Distrito Federal compõe, por sua
vez, o PPA do GDF, porém não integra a LOA deste
Ente Federativo, criando um fator sui generis,
sobretudo no que se refere à vinculação entre o
PPA e LOA.

As próprias normativas
e
documentos
orientadores da
elaboração do Relatório de Gestão
emanadas pelo Tribunal de Contas da União têm
prescrito que a apresentação das ações da LOA
devem ser de forma individualizada, fazendo constar
somente aquelas vinculadas aos programas temáticos
estabelecidos no PPA, indicando ainda que não há
necessidade de tratamento das ações vinculadas a
Programas de Operações Especiais e de Gestão,
Manutenção e Serviços ao Estado.
Somado ao contexto supracitado, cita-se a
dificuldade advinda do fato de que as ações do Fundo
Constitucional do Distrito Federal são compartilhadas
entre as forças de Segurança Pública que o compõe,
sendo detalhadas a nível de Plano Orçamentário.
Como oportunidades na gestão orçamentária e
financeira,
citam-se
os esforços na gestão de
captação
de recursos adicionais, não previstos
inicialmente nos orçamentos anuais da Corporação.
Conforme já explicitado na sessão anterior, a política
de obtenção de novas fontes de financiamento a partir
de emendas parlamentares proporcionou a celebração
de diversos convênios e instrumentos congêneres.
O quadro abaixo sintetiza os convênios
celebrados em 2018, cuja execução dar-se-á em
2019, e outros firmados em exercícios anteriores que
foram executados no ano anterior:

Quadro 21 - Convênios celebrados em 2018

Fonte: DIOFI/CBMDF, 2019
Na sequência, são apresentados os quadros sintéticos da execução da Unidade Gestora 170394 (FCDFCorpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), com respectivos comentários e apontamentos.

6.2.1.2 Desempenho Orçamentário
Apesar das limitações decorrentes da estrutura
do orçamento do FCDF relatadas na sessão anterior,
é possível demonstrar, com o nível de segregação
atualmente vigente, a distribuição dos créditos e
recursos e a sua execução, permitindo sua avaliação
pelos órgãos de controle.

A despeito do quadro abaixo não discriminar o
nível
de detalhamento ideal, pelas razões já
mencionadas, tem-se que, do total das despesas
executadas, a maior parte dos créditos consignados
são destinados a pagamento de pessoal e a custeio
de folha (essas últimas estando incluídas na ação de
governo 00NR - Manutenção da das Polícias Civil e
Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal).
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Quadro 22 - Execução da Unidade Gestora - FCDF

Fonte: DIOFI/CBMDF, 2019

A partir das informações apresentadas, é possível
discorrer acerca
do desempenho orçamentário do
exercício de 2018 comparando-se os resultados
alcançados comaqueles esperados/orçados.
Primeiramente, destaca-se o fato de que foi
comprometida e empenhada integralidade
dos
valores constantes da Dotação Atual colocada à
disposição da Unidade Gestora 170394.
Além disso, o índice de liquidação e pagamento
alcançou 96%, demonstrando
eficiência, eficácia
e efetividade na alocação e execução do orçamento
consignado no Fundo Constitucional,
conforme
demonstrado na ilustração ao lado.
Essas informações podem ser ratificadas a partir
da análise mais
detalhada da execução
por
programas e ações governamentais,
apresentadas
em quadro na subseção 7.2.3 - Gestão de custos.
Fazendo-se uma análise histórico-temporal do
grau de realização do orçamento da Unidade Gestora
170394,
constata-se que o Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal tem apresentado o mesmo
comportamento nos exercícios anteriores, executando
a quase totalidade de suas dotações.
A imagem colacionada na sequência demonstra a
evolução orçamentária da Caserna, corroborando
com os argumentos apresentados.

Empenhado - Dotação Atual

100%

Pago - Dotação Atual

96%

Pago - Empenhado

96%

Figura 40 - Evolução orçamentária da caserna
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Considerando o atual cenário de escassez e
de contenção na Administração Pública, somado às
políticas de austeridade
impostas pelo
Governo
do Distrito Federal e as ingerências da Câmara de
Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do

Distrito Federal, a Corporação tem elevado o grau
de conservadorismo nas decisões estratégicas,
assim como conservadorismo nas
decisões
estratégicas, assim
como
nas projeções e
planejamentos orçamentários, consubstanciado
no princípio contábil da Prudência.

6.2.1.3 Execução por modalidade de licitação
Abaixo temos o quadro de execução por modalidade
de licitação.
O mesmo ilustra de maneira didática e objetiva
as
despesas
liquidadas
por
modalidade de
licitação no exercício de 2018, excluídos os itens
de
despesa de pessoal e aquelas classificadas como

"Outros" na emissão das Notas de Empenho.
Conforme se observa segunda ilustração,
as despesas liquidadas na Corporação decorrem
majoritariamente
de Pregões, demonstrando a
observância das boas práticas de contratação e
aquisição, refletindo a expertise da Caserna no
aspecto em comento.

Quadro 23 - Execução por modalidade de licitação

Fonte: DIOFI/CBMDF, 2019

Figura 41 - Despesas liquidadas por modalidade de licitação
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6.2.1.4 Execução e restos a pagar
No final do exercício de 2018, foram
inscritos em Restos a Pagar Processados o
montante
de
R$ 14.577,34
(quatorze mil
quinhentos e setenta e sete reais e trinta e quatro
centavos), relativos ao pagamento de despesas
da folha de pagamento do mês de dezembro, em
observância ao regime de competência.
O
montante de R$ 40.936.051,36 (quarenta milhões,
novecentos e trinta e seis mil cinquenta e
um reais e trinta e seis centavos) foi inscrito
em Restos a Pagar Não Processados, onde mais
da metade do valor corresponde a despesas de
custeio.
Ressalta-se o fato de que a indicação de

de Notas de Empenho para inscrição em Restos a Pagar
seguiu criteriosamente os ditames da Macro função SIAFI
nº 020318 - Encerramento do Exercício, consubstanciada
em informações prestadas pelos Executores de Contratos
e de Notas de Empenho mediante preenchimento de
formulário de projeção de gastos, após convocação em
boletim ostensivo nos meses de novembro e dezembro.
Além disso, cumpre informar que o registro das
inscrições dos documentos em Restos a Pagar fez
cumprir rigorosamente o princípio orçamentário da
anualidade,
assim
como
o regime contábil de
competência, de modo a atender às recomendações
constantes do Acórdão nº 2398/2018 - Plenário, do
Tribunal de Contas da União.

Quadro 24 - Execução e restos a pagar

Fonte: Tesouro Gerencial, 2019

6.2.1.5 Suprimentos de Fundos
As despesas com Suprimento de Fundos da
Corporação são objeto de rígido acompanhamento,
desde o ato de concessão, perpassando pela
aplicação até a prestação de contas.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal prima pelo cumprimento na íntegra do
compêndio normativo aplicado à matéria, dentre os
quais destacam-se: a Lei nº 4.230/1964, o Decreto
nº 93.872/1986, o Decreto nº 5.355/2005, a
Macro função SIAFI nº 021121, e a Portaria
Ministério da Fazenda nº 95/2002.

800.000

Além do complexo mencionado, a Corporação possui
instrumento regimental próprio, a Instrução Normativa nº
01/2016-DIOFI, que dispõe sobre a Concessão,
Aplicação e Comprovação de Suprimento de Fundos no
âmbito do CBMDF (Boletim Geral nº 34, de 16/02/2016).
Essa norma está consubstanciada no regramento geral
supracitado,
adequando-o
às
peculiaridades
e
especificidades da Caserna.
Foi aplicado o total de R$ 30.175,68 (trinta mil cento
e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
a título de Suprimento de Fundos no exercício de 2018. A
figura abaixo discrimina essas despesas por tipo de gasto
(natureza da despesa detalhada).

Figura 42 - Suprimentos de fundos por tipos de gastos
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Fonte: DIOFI/CBMDF, 2019
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6.2.1.6 Fatores intervenientes
Uma das externalidades negativas que
impossibilitou uma execução mais eficiente do
orçamento do CBMDF diz respeito às restrições
previstas Decreto Distrital nº 37.121, de 16 de
fevereiro de 2016, o qual dispõe sobre a
racionalização e o controle de despesas públicas
no âmbito do Governo do Distrito Federal.
Essa normativa traz em seu escopo várias
limitações que impedem a adequada consecução
do Planejamento Estratégico da Corporação. A
despeito de o CBMDF ser mantido pela União, por
força do art. 21, inciso XIV, da Constituição
Federal de 1988, a Corporação tem seguido
na íntegra o teor do referido do Decreto, uma vez
que compõe a estrutura orgânica do Governo do
Distrito Federal.
Somado a isso, citam-se aspectos adversos
as interferências da Câmara de Governança
Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito
Federal, órgão instituído pelo então Decreto

Distrital nº 36.340, de 2 de janeiro de 2015, cujo
condão é o de criar condições para garantir o
equilíbrio orçamentário e financeiro no âmbito
do poder Executivo do Distrito Federal. Em que
pese o recurso financeiro destinado pela União ao
CBMDF ter sido disponibilizado, supracitado órgão
negou
autorização para relevantes despesas
submetidas pela Corporação, que perpassam desde
a aquisição
de
viaturas operacionais para
atendimento no socorro urbano até a contratação de
cursos e capacitações para as áreas meio e fim.
Nesse sentido, relevante faz mencionar o
teor do Acórdão nº 2398/2018 - Plenário, do Tribunal
de Contas da União, o qual reconhece que as
limitações constantes do Decreto nº 37.121/2016,
assim como as ingerências da Governança-DF como
fatores adversos para a execução adequada
dos créditos consignados ao orçamento das forças
de Segurança Pública.

6.2.2 Diretoria de Saúde
6.2.2.1. Desempenho orçamentário
Os Quadros que serão
informados abaixo
tratam
da
peculiaridade dos recursos deste
Fundo de Saúde,
uma
vez
que a ação
0903.00FM.0053 Assistência
Médica
e
Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal no Distrito
Federal, englobou, no exercício de 2018, não só

os valores para assistência médica do CBMDF, mas
de toda segurança pública do Distrito Federal. Além
disso,
o
Quadro–Ações do Orçamento
de
Investimento também não será apresentado, tendo
em vista esta FUNDO DE SAÚDE não compor o
orçamento de investimento.

Quadro 25 - Ações relacionadas a programa do PPA de responsabilidade da UPC - OFSS

Fonte: SIOPI e Tesouro Gerencial, 2019
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6.2.2.2 Fatores intervenientes
A provisão total para a DISAU foi de R$
83.505.236,00, considerando o valor inicial de R$
77.006.236,00, mais suplementações advindas da
SUTES.
Além disso, outro fator interveniente foi o
contingenciamento de recursos que é feito pela SUTES
todos os anos com o orçamento da assistência médica
em que só libera, inicialmente, 70% da provisão total.
Isso gera insegurança nos gestores uma vez que não
sabem se os créditos serão remanejados para outra UG.
Para que o acompanhamento dos gastos sejam
eficientes e tempestivos, desde o exercício de 2012 a
DISAU estabeleceu métodos de controle, tais como:
- Qualquer autorização de procedimentos a serem
realizados na rede credenciada deve ter a anuência de
profissional de saúde da Corporação em atendimento
nas unidades do CBMDF. Tal ação visa a utilização
completa das unidades de saúde e evitar que
procedimentos desnecessários sejam realizados.
- Ação mais criteriosa nos trabalhos da Seção de
Auditoria em Saúde, em autorizações de procedimentos.
- Adoção de modalidade de pagamento por meio
de ressarcimento,
com o fito
de coibir
uso
desnecessário de serviços médicos eletivos.
Realização de palestras para executores de con-

tratos de credenciamento orientando uma melhor
execução orçamentária e financeira.
- Realização de curso de Gestão de Contratos
na Escola de Governo do DF
Através do acompanhamento foi possível pedir
a suplementação de recursos bem como a mudança
de rubrica em tempo hábil e não suspender o
atendimento na rede credenciada. Porém, outros
fatores que fugiram ao controle da Diretoria de
Saúde impediram a execução total do orçamento:
Em relação à inscrição de restos a pagar,
como a DISAU não possui um sistema informatizado
que permite controlar financeira e operacionalmente
as guias de autorização principalmente em
urgências e emergências, a estimativa de inscrição
pagar depende das informações geradas pelas
credenciadas sob o controle da SEXEC.
O controle é feito mensalmente para que o
empenho seja ajustado à realidade, porém há uma
enorme dificuldade, pois o prazo médio de
liquidação das faturas é de 60 dias o que dificulta
uma estimativa mais adequada. A SEAUD que faz a
verdadeira verificação dos serviços prestados,
trabalha com efetivo reduzido, isso impacta
diretamente na capacidade de liquidação da DISAU.

6.2.2.3 Restos a pagar de exercícios anteriores
Em 2018, por meio do Ofício SEI-GDF n.º
8/2018-SEF/SUTES/CFCDF (7097065) o qual solicitou
a avaliação da permanência dos empenhos inscritos
em Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e
preenchimento de uma planilha, constando o numero
do cancelamento do empenho ou a justificativa para
a permanência do saldo. Com isso, houve uma grande
revisão sobre os saldos de RP não processados.
posteriormente, ocorreu uma intensa movimentação na
Diretoria de Saúde, com vistas a revisar todo o saldo
de Restos a Pagar, tratadas nos seguintes processos:
00053-00011004/2018-90, 0040-00059096/2018-19 e
00040-00054907/2018-87. Como resultado dessa
ampla revisão, e atendendo a uma mudança no
tratamento dos restos a pagar, advindas pelo Decreto
9.428.
Toda essa sistemática de inscrição, bloqueio e
cancelamento de restos a pagar mudou com a
publicação do Decreto 9.428, da Presidência da
República de 28 de junho de 2018. As principais
mudanças foram duas afetas á DISAU.
Primeiro, a única exceção para regra de
bloqueio para RAP não processado que não
foram liquidados depois de 1 ano e meio de sua
inscrição passam a ser os gastos com saúde
e emendas individuais impositivas. Até então entravam
nessa exceção as despesas empenhadas do PAC e do
Ministério da Educação (§ 3oArt. 68modificado pelo
Art. 1º do Decreto 9.428). Também houve um
endurecimento nas regras para que os empenhos
possam se enquadrar para desbloqueio.

Segundo, antes não existia uma regra de
cancelamento de RAP não processados que foi
bloqueado e, posteriormente, desbloqueado pelos
ministérios setoriais. A partir do Decreto 9.428, se
houver desbloqueio de RAP não processado, mas não
houver liquidação em até 1 ano e meio após o seu
bloqueio, eles serão automaticamente cancelados (§
7oArt. 68modificado pelo Art. 1odo Decreto 9.428).
Como desdobrando das mudanças, ocorreu o
cancelamento na monta de R$ 18.432.148,10.
Em
2017
SECOP,
junto
com
a
SEXEC, procuraram diminuir consideravelmente os
restos a pagar da DISAU, dando continuidade da
política anterior de comunicação oficial junto as
empresas para que apresentassem as faturas para as
despesas do RPNP correspondente. Assim, caso não
tivesse fatura o s créditos seriam anulados. Contudo,
uma série de recursos de glosas em análise e
outros fatores similares impediram o melhor avanço.
Foram autuados dois processos SEI para
controle desses créditos o 00053-00024003/2017-24 e
o 00053-00047894/2017-97 que com a publicação do
Decreto 9.086/2017, teve um impacto positivo na
gestão pois deu amparo ao que a diretoria já vinha
fazendo. Assim, principalmente em relação aos restos
a pagar de 2015, que tratava o decreto, foi possível
anular mais de 61% de valores sem a despesa
correspondente que surgem das glosas feitas nas
faturas posterior aos valores empenhados no
encerramento do exercício financeiro, com a
informação da de gasto fornecida pela empresa.
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Já em relação aos restos a pagar inscritos no
exercício, os de 2016, foram pagos cerca de 48% e
cancelados mais de 18%. Esses altos valores de
restos a pagar não processados se deve a
especificidade do serviço de assistência médica, que
além da imprevisibilidade da utilização do serviço de
urgência e emergência hospitalar, conta com
serviços de autorização com validade de 60 dias

para utilização podendo não ser executado no
exercício de origem
Acredita-se que com a implementação da
estatística de glosas pela SEAUD (processo SEI
00053 - 00002638 / 2018 -51) esse percentual de
cancelamentos de RPNP caia drasticamente
disponibilizando mais recursos para outras áreas
ou ampliação da capacidade de atendimento.

6.2.2.4 Informações sobre a realização das receitas
Como asseverado, a composição dos recursos
Assistência Médica do CBMDF é feito em parte pela
arrecadação da receita prevista no caput do artigo 33
da lei 10.486/2002.
Contribuição a que se refere a lei não pode ser
superior a 2% sobre o soldo para o militar e acrescida
de até 100% desse valor para cada dependente
conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo
33. Já as indenizações, de acordo com o parágrafo 4°
do mesmo artigo, não podem ultrapassar o percentual
de 20% para o grupo 1°, de 40% para o grupo 2° e de
60% para o grupo 3° sobre o valor utilizado pelo
dependente na rede credenciada.
A composição de cada grupo está definido no
inciso I do artigo 34. O CBMDF faz o desconto das
indenizações no percentual máximo permitido pela
lei.Assim, os recursos arrecadados teriam um caráter
complementar aos créditos destinados no orçamento
da corporação.
Após a publicação dos Acórdãos TCU nº
168/2007 - TCU - Plenário e 2.631 - TCU - Plenário,

a receita arrecadada passou a ser executado no
SIAFI e isso fez com que a Assistência Médica
tivesse uma perda irreparável, pois a SUTES
passou a abater do valor do orçamento da DISAU
a previsão de receita do fundo de saúde. Apesar da
corte de contas ter se pronunciado somente sobre
as
contribuições,
as indenizações também
passaram a compor a estimativa de receita a
realizar e também começarão a ser descontadas no
orçamento disponível da Diretoria de Saúde.
Assim, do valor destinado à Assistência
Médica desde o exercício de 2011, é composto,
conforme definido por um valor per capita (R$ 188),
multiplicado pela quantidade de beneficiários e
pelos meses do ano. Após definido o valor final,
que em 2018 foi de R$ 80.888.886, na fonte 100 e
4.616.350, na fonte 106.
Durante o exercício de 2018,fora arrecadado
o montante de R$ 13.680.668,06, sendo repassado
a totalidade para o Tesouro Nacional.

Quadro 26 - Despesas por grupo e elementos de despesas

Fonte: Tesouro Gerencial, 2019
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6.2.2.5 Análise crítica
O Decreto Federal 7.163/2010 no inciso III do
artigo 30 estabelece como competência da DISAU:
"exercer a função de ordenador de despesas,
especificamente quanto aos créditos e recursos
relacionados com a sua área de competência,
observada a legislação específica". Para tanto ela
se submete a gestão do Plano de Aplicação de
Recursos Financeiros (PARF), regulamentado pela
portaria CBMDF n° 54/2011 (item 3.4.1Execução do
Plano de Aplicação de Recursos Financeiros). Esse
plano interno serve como anuência do comando
para realização das despesas pretendidas dentro
do exercício. Sua elaboração e acompanhamento é
de competência do EMG.
Após a aprovação do PARF, que serve de
base para o PLOA do ano seguinte, os setores
responsáveis pelas previsões de despesas devem
encaminhar os pedidos de aquisição de materiais
(PAM) ou de execução de serviços (PES) até o dia
15/03 do ano de referência do plano em questão.
Esses encaminhamentos são feitos para DIMAT,
responsável pela elaboração dos termos de
referência ou projetos básicos conforme o inciso I
do artigo 34, também do decreto nº 7.163/2010.
E ainda dentro do mesmo normativo federal, o
inciso I do artigo 33 informa como competência da
DICOA a realização das contratações no âmbito da
corporação.
Dessa forma, as contratações no âmbito
da DISAU, extrapolam a competência do Diretor de
Saúde.

Com isso, muitos dos projetos pensados no PARF
não se realizam por causa da grande demanda e falta de
pessoal suficiente dentro daquela diretoria de aquisições
para realizar todos as aquisições e contratações. Além
disso, o atraso na celebração do termo aditivo da obra
tem complicado a execução plena do PARF, pois muitos
dos projetos da Diretoria de Saúde estão atrelados a
entrega do prédio. Isso explica a baixa execução e a
devolução dos recursos de investimento.
A maior modalidade de contratação dentro da
DISAU é o credenciamento de hospitais e clínicas por
meio da inexigibilidade de licitação prevista no caput do
artigo 25 da Lei nº 8.666/1993: "É inexigível a licitação
quando houver inviabilidade de competição". Mais de
94% da
despesa
executada
(no total de R$
77.316.816,69) foi empregado nessa modalidade, que
para a área da assistência médica encontra amparo na
decisão normativa 656/95 TCU-Plenário.
Uma mudança significativa em relação aos
elementos de despesas utilizados no exercício, foi que
em 2016 o terceiro elemento mais utilizado foi 33.90.92
despesas de exercício s anteriores. Já em 2017, mesmo
com a falência da empresa que prestava serviço de apoio
administrativo na PODON, o elemento 33.90.37 superou
o de despesas de exercícios anteriores, isso porque
o maior aporte financeiro em dezembro de 2016 permitiu
uma redução drástica nessa modalidade de despesa, o
que não ocorreu em 2015. Em 2018, busca-se esse baixo
percentual de reconhecimento de despesas de anos
anteriores , bem como uma diminuição expressiva no
cancelamento de restos a pagar com as estatísticas da
SEAUD.

Quadro 27 - Concessão de Suprimentos de Fundos

Quadro 28 - Utilização de Suprimentos de Fundos
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6.2.3 Gestão de Pessoas
A competência na gestão de pessoal no CBMDF
recai no Departamento de Recursos Humanos
-DERHU, que tem as atribuições de planejar,
orientar, coordenar e controlar as atividades
relacionadas com:
- Assistência à saúde, social e religiosa;
- Cadastro do Pessoal ativo, inativo e
pensionistas;
- Controle de efetivos e movimentações;
- Avaliação do pessoal;
- Promoções; e
- Direitos, deveres e incentivos funcionais.
Para o implemento de ações relacionadas às
atividades
acima,
esse
Departamento
tem
subordinado a Diretoria de Gestão de Pessoal,
Diretoria d e Inativos e Pensionistas e a Diretoria de
Saúde. Essas diretorias tem as incumbências de
tratar das atividades relacionadas ao pessoal ativo,
inativos e pensionistas e de dá atenção à saúde dos
bombeiros militares.

A conformidade legal para tratar dessas áreas
encontra-se previstas nos seguintes normativos.
- Lei Federal nº 12.086 de 05/11/2009;
- Lei Federal nº 8.255 de 20/11/1991
- Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993
- Decreto Federal nº 6.142, de 07/08/1981;
- Decreto Federal nº 24.619 de 26/05/2004;
- Decreto Federal nº 36.299 de 22/01/2015;
- Decreto Federal nº 7.163 de 29/04/2010;
- Decreto Federal nº 32.598 de 15/12/2010
- Decreto Distrital nº 31.856 de 30/06/2010;
- Decreto Distrital nº 24.533 de
- Decreto Federal nº 88.777
- Decreto Federal nº 37.985 de 1º/02/2017
- Instrução Normativa nº 1/2004;
- Contrato de Prestação de Serviços nº 05/2017SEPLAG.

6.2.3.1 Diretoria de Gestão de Pessoal
A Diretoria de Gestão de Pessoal - DIGEP é
o órgão incumbido das atividades relacionadas com
o pessoal da ativa conforme se especifica a seguir:
- elaborar os atos de movimentação de oficiais e
praças;
- preparar os atos necessários à transferências
para a inatividade, agregação e reversão de
militares;
- gerir o processo de identificação do pessoal
militar e seus dependentes, servidores civis e
pensionistas;

- confeccionar, controlar, atualizar e fiscalizar a
folha de pagamento de pessoal militar artivo e civil; e
- processar os atos relativos à promoção de
militares. Diretoria de Gestão de Pessoal - DIGEP.
Dentre as ações e controle realizados pela DIGEP
temos os seguintes resultados:

Distribuição por gênero e faixa etária
O quantitativo de militares por gêneros,
atualmente, está definido na Corporação como
masculino e feminino. O CBMDF está realizando
análise jurídica quanto à aplicação da Lei das
pessoas que se declaram trans.

Figura 43 - Distribuição por gênero - 2018

A faixa etária aplicada no CBMDF é estabelecida
no §1º, do art. 11 e nos art. 93 e 95 da Lei nº
12.086/2009.

Figura 44 - Distribuição por faixa etária - 2018
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Fonte: DIGEP/CBMDF, 2019

Fonte: DIGEP/CBMDF, 2019
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Distribuição do efetivo por Oficiais e Praças

A distribuição do efetivo por função e carreira no CBMDF é estabelecida no Anexo II da Lei nº 12.086/2009

Figura 45 - Distribuição do efetivo dos oficiais existentes

Figura 46 - Distribuição do efetivo dos praças existentes
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Fonte: DIGEP/CBMDF, 2019

Fonte: DIGEP/CBMDF, 2019

Força de Trabalho
Ao final de 2018, a força de trabalho do CBMDF
teve uma diferença de 446 (quatrocentos e
quarenta e seis) servidores a mais, comparado ao
ano anterior, contudo ainda há um déficit
considerável de servidores frente à força de
trabalho da Corporação.
Para a prestação de serviço com mais
efetividade e excelência, o CBMDF utiliza o serviço
gratifica do voluntário o qual é regulamentado pelo
Decreto nº 24.619/2004 e a força de trabalho
de militares inativos em cargo em comissão para os
serviços do "193" que é regulamentado pelo
Decreto nº 36.299/2015.

Em novembro de 2018, a corporação aumentou
a força de trabalho com a efetivação de 57
(cinquenta e sete) estagiários, conforme Contrato nº
05/2018.
O efetivo fixado do CBMDF é de 9.703 (nove mil
e setecentos e três) bombeiros militares de carreira.
Logo, a Corporação encerrou o ano de 2018
com 5.721 (cinco mil, setecentos e vinte e um)
militares ativos, 40 (quarenta) servidores sem
vínculos, realizando serviços de atendimento no
"193"
e
57
(cinquenta e sete)
estagiários,
totalizando 5.818 (cinco mil, oitocentos e dezoito).

Figura 47 - Distribuição da força de trabalho
Atendimento "193" e Estagiários
1.8%

Total: 5.721 militares

Militares ativos
98.2%

Fonte: DIGEP/CBMDF, 2019
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Quadro 29 - Custo do pessoal

Fonte: SIAPI, 2018

Quadro 30 - Servidores vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada

Distribuição do efetivo dos Praças existentes

Fonte: DIGEP/CBMDF, 2019
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Quadro 31 - Servidores cedidos com ônus

Fonte: DIGEP/CBMDF, 2019

Quadro 32 - Servidores temporários - PTTC

Fonte: DIGEP/CBMDF, 2019
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6.2.3.2 Diretoria de Inativos e Pensionistas
Além de ser responsável pela coordenação,
planejamento, controle, fiscalização e execução
das atividades relacionados com o pessoal inativo e
com os pensionistas do CBMDF, DINAP é também
responsável
pelo
chamamento e o controle
administrativo dos militares que exercem a Prestação
de Tarefa por Tempo Certo - PTTC, a qual é tratada
no artigo 114 da Lei nº 12.086/09.
Dentre as ações realizadas pela DINAP temos o
recadastramento de 3.356 miltitares inativos e 1.865
pensionistas militares e ainda a administração de 200
militares da PTTC, cujos resultados temos a seguir:

A Diretoria de Inativos e Pensionistas
- DIGEP, órgão incumbido das atividades
relacionadas com o pessoal inativo conforme se
especifica a seguir:
- instruir processos de reforma e pensão
militar, remetendo-os aos órgãos de controle
para análise e julgamento;
- confeccionar, controlar,
atualizar e
fiscalizar a folha de pagamento do pessoal
inativo e dos pensionistas;
- preparar atos para concessão e revisão
de reforma e proventos; e

Figura 48 - Recadastramento - 2018
Sem recadastramentos e Óbitos
0.4%

Total: 5.221 militares
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Recadastrados
99.6%

Fonte: DINAP/CBMDF, 2018

Figura 49 - Distribuição dos militares inativos por posto e graduação - 2018
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Fonte: DINAP/CBMDF, 2018
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Evolução dos gastos com militares inativos e pensionistas

Figura 50 - Militares inativos

Figura 51 - Pensionistas
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Fonte: DINAP/CBMDF, 2018

Fonte: DINAP/CBMDF, 2018

Evolução do quantitativo de militares inativos e pensionistas
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Figura 52 - Militares inativos
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Figura 54 - Gastos com militares na PTTC

Figura 55 - Quantitativo de militares nomeados na PTTC
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6.2.3.3 Diretoria de Saúde

Para essa contratação, o CBMDF conta com duas
fontes de recursos: a principal, que são os recursos
oriundos do Fundo Constitucional e a outra são os
recursos arrecadados diretamente dos seus militares
o Fundo de Saúde do CBMDF, conforme caput do
art. 33 e seus parágrafo 3º da Lei nº 10.486/2002.
Os serviços de saúde ofertados por meio da
própria Corporação são realizados com efetivo
composto pelos militares na figura abaixo.
Esses militares realizam atendimentos nas
dependências próprias da
DISAU,
conforme
demonstrativo abaixo durante os anos de 2016 a
2018.

A Diretoria de Saúde - DISAU,
órgão
incumbido das atividades de assistência médica e
odontológica aos bombeiros militares, seus
dependentes e pensionistas, conforme preceitua o
artigo 51 da Lei nº 7.479/86 (Estatuto do CBMDF).
A Manutenção dos serviços de saúde do
CBMDF é feita duas formas, primeiro, por meio de
organizações de saúde da própria Corporação e,
segundo, através da contratação de outras
organizações externas de saúde visando abranger
um maior número de serviços a serem prestados.

Figura 56 - Força de Trabalho da DISAU
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Fonte: DISAU/CBMDF, 2018

Figura 57 - Evolução de atendimento da DISAU
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Figura 58 - Procedimentos realizados pela Força de Trabalho da DISAU
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Fonte: DISAU/CBMDF, 2018
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6.2.4 Gestão de Licitações e Contratos
6.2.4.1 Diretoria de Contratações e Aquisições
Sob o foco das competências da DICOA não
é usual que a mesma faça o acompanhamento
detalhado de gastos das contratações por
finalidade e especificação dos tipos de serviços
contratados.
Em verdade, o CBMDF tem uma trama
legislativa que patrocina a departamentalização
com o uso do princípio da segregação de
funções. Neste particular a DICOA se restringe a
receber as demandas de pedidos já processados
dos certames, ou se for o caso de contratações
diretas que assim procede, verificando em todos
os
casos
a
pertinências
processual e
conformidade legal.

As principais desafios para a DICOA estão
relacionados à capacidade técnica na realização de
certames. São eles:
1. reposição de pessoal qualificado em médio e
longo prazo; e
2. ter processos de aquisição adequados e
instruídos desde sua gênese.
Esses desafios perpassa pela especialização
necessária de recursos humanos que ainda irão
por muito laborar nas fileiras do CBMDF, assim
o desafio é alocar recursos humanos que tenham
condição de habilitação para essa atividade e sua
permanência no apoio logístico no cumprimento das
missões operacionais.

Tabela 2 - Aquisições realizadas pela DICOA em 2018

Fonte: DICOA/CBMDF, 2018
Tabela 3 - Aquisições e contratações diretas realizadas pela DICOA em 2018

Fonte: DICOA/CBMDF, 2018

73

6.2.5 Gestão Patrimonial e Infraestrutura
A capitalização do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal foi abaixo do esperado, em
virtude da já mencionada política de austeridade e
das restrições e impedimentos de contratação
impostas pela Governança-DF, prejudicando a
adequada modernização e reequipamento da
Caserna.
Apesar disso, a Corporação envidou esforços
no sentido de realizar investimentos de modo a
manter a continuidade e excelência dos serviços
prestados à sociedade. Nesse sentido, foram
priorizados
os
projetos destinados à área
operacional (finalística), totalizando o total de R$
15.027.093,00 (quinze milhões vinte e sete mil e
noventa e três reais) despendidos em gastos de
capital pela Unidade Gestora nº 170394.
O quadro abaixo apresenta sinteticamente a
distribuição das despesas de investimento do
CBMDF, por tipo do gasto (natureza de despesa
detalhada). Verifica-se que a aquisição de viaturas e
de equipamentos de proteção, segurança e socorro
representaram juntos 80% do total aplicado.

Além do exposto, no que tange à política
de desfazimento de ativos, merece destaque a
alienação de 94 (noventa e quatro viaturas),
realizada
por meio de Leilão Público,
materializado pelo Edital de Pregão Eletrônico
nº 1/2018, tornado público no Diário Oficial da
União nº 182, de 06/09/2018, e no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 171, de mesma data.
No referido certame, a expectativa inicial
de
arrecadação
era de
R$ 625.100,00
(seiscentos e vinte e cinco mil e cem
reais), nos termos da avaliação inicial dos
veículos, constante do Edital de Licitação de
Leilão nº 01/2018 CEMEV/DIMAT/DEALF/CBMDF.
O valor final de alienação das viaturas
alcançou a monta de R$ R$ 1.821.556,00 (um
milhão oitocentos e vinte e um mil e quinhentos
e cinquenta e seis reais), o que expressa
um
superavit de aproximadamente 290%
relativo às receitas inicialmente orçadas.

Figura 60 - Distribuição das despesas de investimentos
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Fonte: DIOFI/CBMDF, 2018
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6.2.6 Gestão de Tecnologia da Informação
6.2.6.1 Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação - PDTIC está alinhado aos objetivos
estratégicos da Unidade para atingir os objetivos
vinculados aos principais eixos de ação de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
O PDTIC
representa
um instrumento
indispensável para a gestão dos recursos de TIC,
principalmente quando se trata de recursos públicos
mantidos pela Administração. No âmbito do
CBMDF, a elaboração do PDTIC é uma prática
realizada desde 2013, com o desdobramento de um
objetivo estratégico definido no Planejamento
Estratégico da Corporação.
Atualmente no Data Center do CBMDF, todas
as
aplicações
funcionam em um ambiente
virtualizado, onde os servidores responsáveis pelas
aplicações, banco de dados e demais sistemas
fazem uso de máquinas virtuais.
A infraestrutura de TIC necessária para criar,
manter e gerenciar os servidores físicos e virtuais
do Data Center Corporativo, constitui-se elemento
essencial para a gestão do ambiente e atendimento
com eficiência
e
qualidade dos sistemas
institucionais para os militares e sociedade, além
de necessário para desempenhar adequadamente
as funções administrativas do CBMDF.
Nos últimos 2 anos, o CBMDF tem vivido um
forte crescimento em novas aplicações, tanto para
área meio, como na área fim, exigindo que os
servidores virtuais responsáveis por hospedar tais
aplicações, pudessem se comportar de forma mais
dinâmica, aumentado ou diminuindo os recursos
exponenciais exigidos por determinada aplicação de
maneira a automática e performática, o que,
após estudos, só seria possível ser realizado com a
modernização do ambiente de virtualização do Data
Center.

No que concerne à segurança da informação,
o CBMDF aplica boas práticas de segurança da
informação no desenvolvimento de sistemas, no
uso dos recursos computacionais da instituição
por parte de qualquer usuário da rede, em
políticas de acesso a sites, na utilização de
dispositivos particulares em ambiente de trabalho
e outros procedimentos.
Atualmente a infraestrutura de serviços de
rede depende exclusivamente de pessoal interno
para execução de serviços que são atendidas por
militares do CBMDF.
O CBMDF não possui processos de
gerenciamento de serviços de TI definidos
conforme as melhores práticas do ITIL ou outros
modelos de gestão.
No CBMDF não há empresa terceirizada que
presta serviços de TI na área de suporte, redes e
infraestruturas. As
nossas Unidades estão
interligadas por meio de uma rede MPLS,
administrada pela SEPLAG/DF e não possuem
um segundo link de backup.
A Diretoria de Tecnologias da Informação e
Comunicação - DITIC tem realizado estudo para
a instalação de um backup de Data Center a ser
construído.
Já existiu na área de sistemas, havia uma
empresa contratada para a prestação de serviços
de desenvolvimento e manutenção de sistemas
na modalidade de fábrica de software. Entretanto
esse contrato teve sua vigência encerrada em
dezembro de 2017, contudo a continuidade dos
serviços, o CBMDF tem total domínio sobre as
tecnologias utilizadas, como a linguagem de
programação e o banco de dados, bem como
sobre a arquitetura de software utilizada, que
segue o padrão definido pela DITIC.

Principais sistemas utilizados e desenvolvidos pela DITIC
-

SCIPWEB: Sistema de Segurança contra incêndio
GECOPE: Recadastramento de militares
SICON e SISCONV: Sistema de Convênios
SISCONV: Sistema de viaturas

Sistemas a serem desenvolvidos em 2019
-

CONTROLDORIAWEB;
GECOPE-PTTC;
SICAP: declaração de cursos externos;
SURAD: Controle de Equipamento de radicocomunicação;
AGENDAWEB: Agendamento de consultas;
ODONTOWERB: Consultas odontológicas;

- CEMEV: Ordem de serviço do CEMEV
- SEVOA: Estatística de vôo operacional;
- SISMAT: Sistema de materiais;
- CPO: Promoção da CPO;
- MUSEUWEB;
- SEOF: Sistema de execução, orçamentária e
financeira.
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No ano de 2018, foram feitas algumas aquisições de equipamentos de infraestrutura de
tecnologia da informação, as quais são apresentadas a seguir com a descrição de objeto e os valores
despendidos.
Tabela 4 - Aquisições realizadas pela DITIC em 2018

Fonte: DITIC/CBMDF, 2018

6.2.7 Gestão de custos
Mesmo diante do processo de convergência das
normas contábeis aos padrões internacionalmente
aceitos, onde se busca a valorização e o enfoque na
Contabilidade Patrimonial, a Corporação ainda não
desenvolveu projetos e procedimentos específicos
voltados para a prática de procedimentos rotineiros
que estabeleçam a gestão de custos de forma
adequada.
Um primeiro fator que se caracteriza como
obstáculo para tal medida é a ausência de norma
interna que defina a competência e responsabilidade
pelas
rotinas de
mensuração,
controle e
acompanhamento de custos na instituição.
O Regimento Interno do Departamento de
Administração Logística e Financeira, aprovado pela
Portaria nº 26, de 20 de abril de 2011 (Boletim Geral
nº 77, de 25 de abril de 2011), não traz em seu
escopo atribuição a seus órgãos subordinados para
as
rotinas de custos, o que dificulta a sua
operacionalização.
Somado a isso, os entraves burocráticos
necessários para a atualização dos regimentos
internos apresentam-se como outro fator negativo
para a adequada regulamentação da gestão de
custos (e de outras novas atribuições e inovações)
na Caserna.

Não obstante o exposto, cumpre ressaltar
que nos casos concretos e situações peculiares
que exigem tratamento específico (em virtude de
sua complexidade e tecnicidade) são abordados
e tratados em sua maioria a partir das normas e
princípios
contábeis
geralmente
aceitos,
embasando-se normalmente no Manual de
Contabilidade
Aplicada ao Setor Público
(MCASP),
nas
formas
Brasileiras
de
Contabilidade Aplicadas ao
setor Público
(NBCASP), nas normas internacionais e na boa
doutrina que as sustenta.
De maneira a atender às orientações de
preenchimento e apresentação das informações
do Relatório de Gestão, destaca-se que é
possível
apresentar,
alternativamente, a
alocação de custos p or programas e ações de
governo, cumprindo parcialmente com as regras
de compliance e de transparência exigidas pelo
art. 50, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).
O quadro apresentado na sequência ilustra
essa distribuição dos custos por programa e
ação governamental:
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Quadro 33 - Distribuição dos custos por programa e ação governamental

Fonte: DIOFI/CBMDF, 2018
O quadro acima pode ser sintetizado a partir
do gráfico apresentado na sequência, o qual
ilustra de maneira mais objetiva a composição e
distribuição dos custos por programa de trabalho

e ação governamental (despesa liquidada) na Unidade
Gestora 170394 (Fundo Constitucional do Distrito
Federal - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal).

Figura 61 - Custos por Ação - Despesas Liquidadas
218Z - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia e Agentes Públicos - FCDF
12.3%

00NS - Inativos da Polícia Militar e do CBMDF
29.5%

00Q2 - Pensionistas da Militar e do CBMDF
8.4%
00FM - Assistencia Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar de ao CBMDF
0.1%

00NR - Manutenção da Polícias Civil e Militar e do CBMDF
45.8%

Fonte: DIOFI/CBMDF, 2018
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6.2.8 Sustentabilidade Ambiental
6.2.8.1 Assessoria Técnico-Administrativa do Comandante-Geral
A Assessoria Técnico-Administrativa - ASTAD é
um órgão subordinado ao Gabinete do ComandanteGeral com competências em:
- realizar o acompanhamento dos planos,
programas, projetos e atividades da Corporação;
- executar a assessoria técnica-especializada;
- assistir o Comandante-Geral na tomada de
decisões em assuntos de natureza técnica e
administrativa; e
- executar outras atribuições legais que forem
conferidas.
Uma das ações de destaque dessa Assessoria
temos a vinculada Comissão A3P que trata sobre
alocação de recursos e áreas especiais da gestão.

- 5 reuniões da Comissão A3P;
- Participação em bancas examinadoras;
- Reunião de Formação da Virada do Cerrado
2018;

Figura 64 - Virada do Cerrado

Figura 62 - Comissão A3P
Fonte: Extraído do site: https://www.google.com

Fonte: CBMDF, 2019.

A A3P - Agenda Ambiental na Administração
Pública - que é um programa do Ministério do Meio
Ambiente que objetiva estimular os órgãos públicos
do país a implementarem prática de sustentabilidade.
Dentro desse contexto, a ASTAD promoveu
as seguintes ações no ano de 2018.
- Capacitação sobre gerenciamento de
resíduos comuns sólidos para os Agentes A3P por
meio de contrato com empresa prestadora de serviço
de conservação e manutenção das unidades do
CBMDF.

Além dessas acima, temos ainda as
seguintes participações em:
- Fórum Mundial da Água;
- Congresso Internacional Lixo Zero;
- 10º Fórum da Agenda Ambiental na
Administração Pública;
- Semana do Cerrado;
- Cidades Lixo Zero;
- I Simpósio de Biodiversidade e Qualidade
Ambiental no DF 2018
Encontra-se em andamento no CBMDF
os seguintes projetos:

Figura 65 - Papa Cartão

Figura 63 - Comissão A3P

Fonte: CBMDF, 2019.

Fonte: CBMDF, 2019.

- Papa-cartão itinerante;
- Projeto Bombeiro mais Verde;
- Eficiência energética do QCG.
Existem ainda duas novas propostas de
novas ações:
- Parceria com OSCIP para desfazimento de
bens de informática e eletroeletrônico; e
- Novo projeto de sustentabilidade para coleta
de frascos de vidro para o Banco de Leite Humano.
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7 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
7.1 Declaração do Contador
A referida Declaração é de competência
da Unidade Gestora Setorial Contábil do Fundo
Constitucional do Distrito Federal, a qual se
encontra atualmente sob a estrutura orgânica
da Subsecretaria do Tesouro, da atual
Secretaria
de
Fazenda,
Planejamento,
Orçamento e Gestão, conforme estabelecido
pelo Decreto nº 36.287, de 20 de janeiro de
2015.

Nesse sentido, a Declaração do Contador Geral deve
ser emitida por profissional habilitado da Unidade
Gestora 170392, responsável pela supervisão gestão das
unidades executoras pertencentes FCDF.
Esse entendimento
já
foi corroborado pela
Controladoria-Geral da União, em tratativas e reuniões
anteriores. Assim sendo, não cabe ao contador do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal emissão da
referida Declaração, pela ausência de competência
legal-normativa para tal.

7.2 Demonstrações contábeis da Diretoria de Orçamento e Finanças
Na sequência serão colacionadas as demonstrações contábeis exigidas pelo regramento aplicado
à apresentação dos dados e informações do Relatório de Gestão.

Quadro 34 - Balanço orçamentário p.1

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 35 - Balanço orçamentário p.2

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 36 - Balanço Orçamentário p.3

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 37 - Balanço Patrimonial p.1

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadra 38 - Balanço Patrimonial p.2

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 39- Demonstrações das Variações Patrimoniais p.1

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 40 - Demonstrações das Variações Patrimoniais p.2

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 41 - Demonstrações das Variações Patrimoniais p.3

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 42 - Demonstrações do Fluxo de Caixa p.1

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 43 - Demonstrações do Fluxo de Caixa p.2

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 44 - Demonstrações do Fluxo de Caixa p.3

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadra 45 - Balanço Financeiro

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 46 - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido p.1

Observação: A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido só é emitida em nível agregado por órgãos orçamentário, por restrições operacionais do SIAFI-Web. Dessa
forma, os valores discriminados na presente demonstração contemplam os agregados de todas as Unidades Gestoras Executoras que compõem o Fundo Constitucional do
Distrito Federal.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

7.3 Demonstrações Contábeis - Fundo de Saúde
1. A Unidade Gestora Executora 170394 do Fundo
Constitucional do Distrito Federal não possui gestão
patrimonial a ela vinculada, dado que as aquisições de
materiais (permanentes e de consumo), são geridas em
sistema patrimonial específico do Governo do Distrito
Federal, haja vista que tais compras são tratadas como
doações do FCDF ao patrimônio distrital. Isto posto, a
fim de evitar dupla contagem nas contas nacionais, não
há que se falar em controle e acompanhamento
patrimonial a partir das Demonstrações Contábeis
formais da Contabilidade Federal.
2. Fato relevante que cabe destaque é que a
Unidade Gestora 170394 não possui perfil de
Conformidade Contábil do Balanço Geral da União,
e por esta razão já é acordado e assim executado ao
longo de vários exercícios, ocasião em que o Contador
responsável pelos atestos e assinaturas atinentes a
todas as Demonstrações Contábeis

relacionadas ao Fundo Constitucional do Distrito
Federal deverá ser profissional legalmente
habilitado pertencente ao quadro/lotação da
Setorial Contábil (Unidade Gestora 170392).
3. Outro aspecto que merece atenção diz
respeito à adequação da Unidade Gestora 170394
dos procedimentos contábeis relacionados aos
registros e lançamentos das constas de provisão,
adiantamento e obrigações a pagar da folha de
pagamento, em especial daquelas afetas à
contabilização das férias e décimo-terceiro
salário, fazendo-se cumprir as diretrizes da Macro
função SIAFI nº 021142. Assim, os ajustes
operacionalizados fizeram cumprir rigorosamente
o princípio da anualidade orçamentária e o regime
de competência do exercício.
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7.3.1 Demonstrações contábeis da Diretoria de Saúde
Quadro 47 - Balanço Financeiro

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 48 - Balanço Patrimonial

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 49 - Balanço Patrimonial - continuação

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 50 - Ativos e Passivos e Permanentes

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 51 - Compensações

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 52 - Demonstrativos do Superavit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 53 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 54 - Demonstração das Variações Patrimoniais - continuação

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 55 - Demonstração das Variações Patrimoniais - continuação

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 56 - Balanço Orçamentário - Todos os Orçamentos

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 57 - Balanço Orçamentário - Todos os Orçamentos - continuação

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 58 - Balanço Orçamentário - Todos os Orçamentos - continuação

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 59 - Balanço Orçamentário - Todos os Orçamentos - continuação

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018

Quadro 60 - Balanço Orçamentário - Todos os Orçamentos - continuação

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 61 - Demonstrações de Fluxo de Caixa

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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Quadro 62 - Demonstrações de Fluxo de Caixa - continuação

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/MF, 2018
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8 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
8.1 Programas Sociais
Os Programas Sociais do CBMDF
estão subordinados ao Gabinete do
Comandante Geral e são administrados
pela Assessoria dos Programas Sociais
(APROS) que foi criada pela Portaria n°
52, de 13 de julho de 2011.
APROS, órgão de assessoramento
do Comandante-Geral, alinhado com o
valor de responsabilidade social, tem

Figura 66 - Programas Sociais

Fonte: CBMDF, 2019.

por finalidade o gerenciamento dos programas que desenvolvem ações comunitárias no âmbito do CBMDF e
parcerias com entidades voltadas para essas ações. São eles: Programa Aleitamento Materno, Programa
Bombeiro Mirim, Programa Bombeiro Amigo e Programa Cão Guia.

Figura 67 - Aleitamento materno

Figura 69 - Programa Bombeiro Mirim

Fonte: CBMDF, 2019.
Fonte: CBMDF, 2019.

Programa Aleitamento Materno
Este programa funciona em parceria com a
Secretaria de Saúde e os Militares do CBMDF
fazem a coleta e o transporte de leite humano
doado. São quinze bancos de leite humano
distribuídos em todo o Distrito Federal e três
postos de coleta...

Programa Bombeiro Mirim
Este programa tem o objetivo de fornecer
aos brigadinos a oportunidade de completar sua
educação, através do desempenho de práticas
suplementares ao processo educativo.

Figura 70 - Programa Bombeiro Amigo

Figura 68 - Projeto Cão Guia

Fonte: CBMDF, 2019.
Fonte: CBMDF, 2019.

Projeto Cão-Guia
É realizado pela Associação Brasiliense de
Ações Humanitárias (ABA) em parceria com o
Corpo de Bombeiros por meio da APROS.

Programa Bombeiro Amigo
É direcionado para o público da terceira
idade e realiza atividades voltadas para a saúde
global do idoso. Quais atividades do programa?
- Educação física, ginástica, artesanato,
alfabetização, trabalhos com horta, canto coral,
informática, aulas de dança, grupos terapêuticos
e confraternizações...
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8.2 Força-Tarefa de combate às doenças causadas pelo Aedes Aegypti

O programa é uma ação conjunta entre
órgãos do governo para atividades de limpeza e de
combate ao Aedes aegypti, mosquito responsável
pela transmissão da doença.
O combate ao mosquito Aedes aegypti é
prioridade para a Secretaria de Saúde, que vem
realizando ações de prevenção junto ao Grupo
Executivo Intersetorial de Gestão da Dengue. As
ações fazem parte do Plano de Ação de Prevenção
e Controle da Dengue 2011. O plano conta com
ações integradas, com a participação de agentes
de vigilância ambiental, militares das Forças
Armadas, Serviço de Limpeza Urbana (SLU),
Novacap, Agência de Fiscalização (Agefis) e a
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A
Subsecretaria de Vigilância à Saúde já realizou
cursos, palestras e treinamento com a capacitação

dos profissionais das regionais de saúde, bem como a
capacitação de parceiros, como a Agefis para
fiscalização, principalmente em canteiros de obras.
O CBMDF em parceria com outros órgãos da
Administração Pública está empenhado na missão de
combater os mosquitos transmissores das doenças.
Diante disso, a Corporação lembra sempre de
alguns gestos importantes como:
- Evite acumulo de água em recipientes, pneus,
vasilhas, entre outros;
- Mantenha caixas d’água fechadas adequadamente
- Evite acumulo de lixo e entulhos em áreas
externas ou terrenos baldios; e
- Promova a limpeza da área externa de sua
residência e de sua vizinhança.

Figura 71 - Imagem da Força Tarefa de Combate a Dengue

Fonte: CBMDF, 2019.
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8.2.1 Resultados das ações do CBMDF na Operação Dengue no ano de 2018
Localidades trabalhadas: Águas Claras, Asa
Norte, Asa Sul, Brazlândia, Ceilândia, Estrutural,
Fercal, Granja do Torto, Guará, Itapoã, Lago
Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Paranoá,
Park Way, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho

Fundo I, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho,
Sobradinho II, Taguatinga, Varjão, Vicente Pires
e Vila Planalto.
Efetivo empregado: 29 militares até a data
de 10/06/2018, 10 militares a partir de 11/06/2018.

Figura 72 - Resultados da Operação dengue no ano de 2018
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Fonte: CBMDF, 2019.
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8.3 Projeto de pilotagem defensiva GAEPH-CBMDF
Desde de 2015, o Grupamento de Atendimento
em Emergência Pré-Hospitalar por meio da
Subseção de Motorresgate, oferece a todos os civis
e militares interessados o Treinamento
de
Primeiros Socorros e Direção Defensiva para
Motociclistas.
O
projeto visa capacitar o
motociclista para atuar como primeira resposta em

ocorrência envolvendo motocicletas além de
auxiliar no aprimoramento de técnicas de direção
defensiva no intuito de prevenir acidentes com
tais veículos. Atualmente a Subseção de
Motorresgate possui um cadastro de 1.380 (um
mil, trezentos e oitenta) pessoas, das quais mais
de 1.200 (um mil e duzentas) já participaram do
curso.

Figura 73 - Projeto de pilotagem defensiva - GAEPH-CBMDF

Fonte: CBMDF, 2019.
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