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17.2. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL– UO: 24.104 

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, e ainda força auxiliar e reserva do Exército 

nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida pela União nos termos do inciso XIV do art. 21 e dos §§ 5o e 6o 

do art. 144 da Constituição Federal, subordinada ao Governador do Distrito Federal, destina-se à execução de serviços de 

perícia, prevenção e combate a incêndios, de busca e salvamento, 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. 

 

Quadro de Pessoal 

Especificação Total 

Cedidos – dentro GDF 172 

Cedidos – fora GDF 51 

Requisitado fora GDF – PASUS 0 

Temporário – em exercício* 120 

Temporário – afastado 0 

CLT – em exercício 0 

CLT – afastado 0 

Conselheiro 0 

Estatutário – em exercício 5230 

Estatutário – afastado 176 

Sem vínculo – em exercício 42 

Sem vínculo – afastado 0 

Total ativos – em exercício 5791 

Total ativos – afastado 176 

Fonte: GECOPE (Sistema de Gestão e Controle de Pessoal) do CBMDF – Dados de 31/12/2016; SIGRH (Sistema de Gestão de Recursos Humanos do 

Governo do Distrito Federal; e SEPAG/DINAP-CBMDF. 

*Foram considerados temporário-em exercício os militares inativos nomeados para a prestação de tarefa por tempo certo, nos termos do Art. 

114 da Lei nº 12.086 de 6 de novembro de 2009, regulamentada por meio do Decreto Distrital nº 31.856 de 30 de junho de 2010.  

 

A Força de Trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sofreu em 2016 uma redução de 6% no 

número de servidores ativos, descontados os servidores cedidos a outros órgãos, e de 37% no número de Militares do PTTC 

(inativos) em relação a 2015. 

A prestação de tarefa por tempo certo, tratada no artigo 114 da Lei nº 12.086 de 6 de novembro de 2009 e 

regulamentada por meio do Decreto Distrital nº 31.856 de 30 de junho de 2010, é a execução de encargo, incumbência, tarefa 

ou missão de caráter voluntário e temporário, em organizações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo 

bombeiro militar da inatividade que se encontre na reserva remunerada e, em caráter excepcional, reformado, conforme as 

regras estabelecidas na Portaria nº 39 de 21 de agosto de 2012, publicada no Boletim Geral nº 161 de 27 de agosto de 2012. 

Os militares nomeados para a prestação de tarefa por tempo certo, em organizações do Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal, destinam-se ao atendimento das atividades, de caráter voluntário e temporário, desde que inexista no 

serviço ativo do CBMDF, pessoal militar habilitado e disponível para o exercício das seguintes atividades: 

I - Professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação;  

II - Administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia;  

III - Apoio e em complemento a atividade operacional; e  

IV - Realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, a critério do Comandante-Geral. 

 Com o intuito de diminuir o déficit na quantidade de militares, foi autorizada a contratação de 779 bombeiros 

para os diversos quadros e especialidades por meio de concurso público, lançado no dia 1º de julho de 2016. Esse é um anseio 

e uma necessidade dado o envelhecimento da tropa e a consequente inativação de militares. Atualmente o concurso está às 

vésperas da fase de aplicação de provas de conhecimento a ser iniciada em 5 de fevereiro de 2017. A incorporação dos novos 

militares ocorrerá de maneira gradual de 2017 a 2019.  
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1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA  

PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 

AÇÃO/SUBTÍTULO DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADO EMPENHADO LIQUIDADO 

1474 - CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS 500.000 0 0 0 

0001 - CONSTRUÇÃO DO GRUPAMENTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 500.000 0 0 0 

2322 - BOMBEIRO AMIGO 145.000 20.339 0 0 

0001 - BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL 45.000 20.339 0 0 

0002 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOMBEIRO AMIGO DO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 100.000 0 0 0 

2334 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO 19.000 19.000 0 0 

0001 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF-DISTRITO 
FEDERAL 19.000 19.000 0 0 

2340 - BOMBEIRO MIRIM 605.000 56.389 0 0 

0001 - BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL 65.000 16.389 0 0 

0002 - APOIO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
PELO BOMBEIRO MIRIM 400.000 0 0 0 

0003 - APOIO AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
PELO BOMBEIRO MIRIM - COMPRA DE BEBEDOUROS - CPMF 40.000 40.000 0 0 

0004 - APOIO AO PROJETO BOMBEIRO MIRIM 100.000 0 0 0 

3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 2.567.718 10.828.181 8.792.662 1.777.236 

9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 
SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL 2.067.718 10.816.461 8.792.662 1.777.236 

9511 - APOIO A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS 
UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISATRITO FEDERAL. 500.000 0 0 0 

3175 - IMPLANTAÇÃO DE MUSEU 20.000 15.997 0 0 

0001 - IMPLANTAÇÃO DE MUSEU-VIATURAS E EQUIPAMENTOS-CBMDF- 
PLANO PILOTO. 20.000 15.997 0 0 

3419 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA 
SEGURANÇA PÚBLICA 850.000 1 0 0 

3922 - COMPRA DE VIATURA AUTO BUSCA E SALVAMENTO LEVE - CBMDF 550.000 1 0 0 

3923 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CORPO 
DE BOMBEIROS 300.000 0 0 0 

3924 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA 
SEGURANÇA PÚBLICA-COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL-CPMDF-DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 

3925 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA 
SEGURANÇA PÚBLICA-PUBLICA-COMPRA DE EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO-DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS 12.785 10.999,77 0 0 

2347 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL 12.785 10.999,77 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6217  4.719.503 10.950.907 8.810.073 305.513 

No programa de trabalho 06.181.6217.3029.9510, Há a dotação de R$ 6.993.009,00, fonte 132, que diz respeito a parcela principal do Convênio CR nº 

785634/2013/ME/CAIXA, com o Ministério do Esporte. A contrapartida desse convênio, fonte 100, ID 4, abarca o montante de R$ 777.001,00.  

Houve um grande corte orçamentário no programa de trabalho 06.181.6217.2340.0001 de R$ 519.727,60. A Governança do DF negou o desbloqueio de R$ 

63.548,81 do referido programa de trabalho o que impossibilitou a execução do valor total em referência.  

 

Indicadores: 

 
Denominação do Indicador Unidade  

de  
Medida 

Índice  
Mais  

Recente 

Apurado em Periodicidade 
de  

Apuração 

Desejado em Fonte/ UO Resp./ 
Obj. Esp 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Tempo-resposta do CBMDF 
para operações de APH, 
busca e salvamento, 
incêndios urbanos e 
acidentes de trânsito 

Minuto 9,47 31-dez-16 Anual 9,26 8,57 8,29 8 
SeGeo/ CBMDF / 
UO 24104/ OE 1 

Incêndios Periciados Unidade 670 31-dez-16 Anual 278 308 338 368 
DINVI/CBMDF / UO 

24104/ OE 3 

Ações Preventivas Unidade 12.879 31-dez-16 Anual 3.977 4.558 5.140 5.721 

COMOP e 

DESEG/CBMDF / 

UO 24104/ OE 3 

Tempo resposta do CBMDF 

para Acidentes de Trânsito 
Minuto 8,58  31-dez-16  Anual 08:00 07:40 07:20 07:00 

SeGeo/ CBMDF / 

UO 24104/ OE 4 

Disponibilidade da frota 
operacional 

% 84,49 02-jan-17 Anual 87,6 89,6 91,6 93,6 
CEMEV/ CBMDF / 
UO 24104 / OE 6 

Acidentes de Serviço % 8,7   31-dez-16  Anual 4,4 3,52 2,63 1,75 
Diret.Saúde/ 

CBMDF / UO 24104 
/ OE 6 
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O exercício de 2016, como primeiro ano do PPA em vigor, caracterizou-se pelo impacto das medidas de 

enfrentamento das circunstâncias político-econômicas em andamento. Dos recursos do GDF destinados ao CBMDF 

inicialmente em lei, boa parte não foi autorizada, e o que não foi contingenciado não foi possível executar. A parcela mais 

representativa dos gastos ocorreu na forma do convênio como o Ministério do Esporte para a construção do auditório e do 

campo para treinamento de goleiros na área da Academia de Bombeiro Militar, repercutindo a dita herança da Copa do Mundo 

de 2014. 

Em decorrência da execução do convênio entre a SSPDF e a SENASP, houve a aquisição de uma viatura tipo 

lancha de salvamento, resgate e combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Para execução das 

atividades previstas neste Convênio, os recursos foram na ordem de R$ 1.424.970,00 (um milhão quatrocentos e vinte e quatro 

mil novecentos e setenta reais). 

 

Essa aquisição permitirá a ampliação da eficiência e capacidade operacional da Corporação, além da 

otimização dos recursos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em suas diversas ações no Lago Paranoá. Terá 

como principal benefício a diminuição do tempo resposta no atendimento às ocorrências. Os resultados esperados incorporam 

uma expectativa positiva quanto à melhoria do serviço lacustre prestado aos cidadãos do Distrito Federal, aos usuários 

assíduos, aos comerciantes próximos às margens, aos frequentadores esporádicos, aos praticantes de esportes aquáticos e 

dos usuários de embarcações, tendo à sua disposição um sistema de segurança mais eficiente e estruturado para proteger 

pessoas e o patrimônio, bem como prevenir acidentes. 

Percebe-se na tabela de execução orçamentária e financeira que neste programa os gastos limitaram-se 
aqueles oriundos dos citados convênios, às despesas com pessoal evidenciadas no programa de Gestão e Manutenção dos 
Serviços ao Estado – Social, sendo que a maior parte das realizações no CBMDF foram custeadas com recursos do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal. 

Nos últimos anos, o Distrito Federal apresentou um elevado crescimento populacional. Em vinte anos, a 

população do Distrito Federal aumentou em mais de 60%, hoje a população ultrapassa a faixa dos 2.800.000 habitantes. Como 

consequência dessa explosão demográfica, que trouxe a reboque uma elevação na demanda de ocorrências, o CBMDF se viu 

diante da premente necessidade de expansão de suas unidades operacionais para as regiões administrativas que ainda não 

possuem o serviço essencial do Corpo de Bombeiros. 

 A organização estrutural do Distrito Federal também variou muito nesses vintes anos. Existiam 12 regiões 

administrativas, número que saltou para 31 em duas décadas. Surgiram novas cidades satélites, novos condomínios, setores 

industriais e assentamentos. Houve também o aumento exponencial no número de veículos automotores, crescimento do 

número de motocicletas e decorrente disso, acréscimo no número de ocorrências para as diversas unidades da corporação. 

Com a inserção do Decreto 31.817 houve um remodelamento dos órgãos de execução do CBMDF, sendo 

criados os Comandos de Área e os Grupamentos de Bombeiros Militar. Para regular o programa de expansão foi estabelecida a 

Matriz Operacional do CBMDF. 

Nesse sentido, a construção do Grupamento de Bombeiro Militar de Águas Claras vem atender o anseio e 

necessidades da população (cerca de 136.000 habitantes). Águas Claras detém a maior quantidade de edificações 

verticalizadas do Distrito Federal, algo em torno de 720 edifícios habitados, este dado gera uma enorme demanda de serviços 

públicos, principalmente o de bombeiros. 

O funcionamento da unidade de Bombeiros de Águas Claras permite que a Corporação aprimore o seu serviço 

no atendimento de 52.541 unidades habitacionais da região, mantendo-se na linha de sua visão e missão institucional de 

proteger vidas, patrimônio e meio ambiente e ser referência pela excelência dos serviços prestados. 

As principais realizações do CBMDF para cumprir o objetivo do programa foram: 

 Aquisição de 5 viaturas Auto Tanque com capacidade para 10.000 litros d’água; 

 Aquisição de 10 Motocicletas tipo Moto Resgate; 

 Aquisição de 1 lancha de salvamento, resgate e combate a incêndio; 

 Aquisição de 10 viaturas tipo Auto Operacional de Fiscalização; 

 Aquisição de 1 ventilador de urgência; 

 Aquisição de 1 tenda de descontaminação; 

 Aquisição de 3 detectores de gases; 

 Aquisição de 100 microcomputadores e diversos equipamentos de TI; 

 Aquisição de diversas ferramentas para manutenção de viaturas; 

 Aquisição de 70 coletes balísticos; 

 Aquisição de equipamentos para policlínica médica e odontológica; 

 Aquisição de tomógrafo computadorizado 
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 Aquisição de 25 equipamentos fotográficos; 

 Contratação do serviço de manutenção de viaturas tipo Auto Serviço de Emergência; 

 Contratação do fornecimento de peças para as linhas de veículos utilitários (LAND ROVER, 
MERCEDES BENZ e AGRALE), e, linha pesada (IVECO, SCANIA, MERCEDES BENZ e 
VOLKSWAGEN) 

 Obra do 25º GBM - Águas Claras, concluída e inaugurada em 2016; 

 Obra da nova Policlínica, aproximadamente 71% concluído; 

Com o início do novo plano plurianual, 2016 – 2019 foram elaborados novos indicadores relacionados aos 

objetivos dos programas temáticos, e mantidos e ou aperfeiçoados aqueles que refletem a atividade fim do CBMDF. Por 

exemplo o antigo indicador “ Tempo-resposta Incêndio” evoluiu para “Tempo-resposta do CBMDF para operações de APH, 

busca e salvamento, incêndios urbanos e acidentes de trânsito” englobando as três principais frentes de atuação da 

corporação. Desta forma, alcançou-se o índice de 9,47 minutos se aproximando significativamente da meta estabelecida para 

2016 de 9,26 minutos. 

Assim também, aumentou a quantidade de incêndios periciados, sendo que pela primeira vez foi apresentado o 

relatório de retroalimentação do sistema, possibilitando que a instituição aprenda mais com a sua atuação. 

Em conjunto com as ações orçamentárias, são empreendidas iniciativas e ações não orçamentárias que visam 

melhorar o serviço prestado pela corporação à sociedade, atendendo o objetivo do programa. Os esforços no ano de 2016 

resultaram em 74.885 atendimentos registrados pela CIADE/SSP até 31/12/2016, que somados ao número de prevenções 

compõe o total de 77.173 atendimentos, conforme quadro a seguir: 

 

Atendimentos 2012 2013 2014 2015 2016 
Administrativas  7.537 8.229 7.314 9.341 9.274 
Busca e Salvamento 2.156 1.728 2.512 2.980 2.504 
Combate a Incêndio Urbano 4.527 3.966 8.528 7.277 3.180 
Combate a Incêndio 
Florestal  

6.238 4.391 3.110 6.617 6.917 
Atendimento Pré-Hospitalar 34.168 26.864 24.812 24.355 24.934 
Acidente de Trânsito  19.336 16.049 37.472 31.074 14.251 
Prevenções 2.249 1.252 1.523 1.644 2.288 
Ocorrências Diversas 4.953 13.452 20.461 25.924 12.038 
Total 81.164 75.931 107.620 109.212 77.173 
Fonte: SGO e COMOP/CBMDF 

 

 Além dos atendimentos emergenciais, o CBMDF desenvolve atividades preventivas relacionadas com a 

segurança contra incêndio e pânico. A partir da adoção do enforque de retroalimentar o sistema de segurança houve o aumento 

no número de perícias, conforme verifica-se no quadro a seguir:  

 

ATIVIDADES 2012 2013 2014 2015 2016 

Vistoria para Alvará de Funcionamento 1.625 2.424 2.236 1.411 3.799 

Vistoria para Habite-se 785 565 484 585 300 

Outras Vistorias  1.310 1.112 809 1.894 1348 

Atendimento ao Público 14.556 11.610 14.428 15.276 2.420 

Consulta Prévia 3.393 2.810 2.505 592 1375 

Projetos em Exigência e Aprovados  4476 3.291 3.135 1.669 1.726 

Homologação de Certificado 3.505 3.747 4.166 4.094 3.690 

Perícias de incêndio 190 132 268 615 765 

Exames laboratoriais químicos e elétricos 50 51 100 161 255 

Outros atendimentos DESEG 1897 5.862 6.717 7.770 6.507 

Total 31.787 31.604 34.848 33.967 22.185 

Fonte: DESEG/CBMDF 

 

 As muitas ações previstas no programa temático foram executadas de maneira não orçamentária e ou com 

os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), que mantém os vencimentos dos militares designados para os 

programas Bombeiro Amigo, Coleta Domiciliar de Leite Materno e Bombeiro Mirim.  Foram desenvolvidas também com recursos 

do FCDF, as demais ações de reequipamento, compra de viaturas e realização de eventos. 

  O Programa Bombeiro Mirim realizou em prol do público atendido atividades características da corporação 

com noções de combate a incêndio, primeiros socorros, ordem unida e salvamento; atividades educativas com música, 

artesanato, artes, aulas temáticas de cidadania, educação no trânsito, acidentes domésticos; atividades esportivas: futebol, 

futsal, voleibol, basquete, karatê, natação e atletismo; e atividades culturais e recreativas: visitas em espaços públicos e/ou 

culturais; passeios recreativos em espaços de lazer; brincadeiras; gincanas; torneios e comemorações de datas festivas. 
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 O Programa atinge crianças e adolescentes na faixa etária dos 7 aos 14 anos, e funciona em 12 regiões 

administrativas do Distrito Federal. As atividades são realizadas nos períodos matutinos e vespertinos de segunda a sexta, 

realizadas por militares do CBMDF e voluntários da comunidade com habilidades específicas para as atividades realizadas no 

programa. Foram beneficiados pelas atividades um total de 1728 brigadinos(crianças atendidas pelo programa). 

  O programa Bombeiro Amigo atende pessoas idosas de ambos os sexos, a partir de 60 anos, com 

inúmeras atividades educativas, recreativas, esportivas e culturais atendendo 931 pessoas em 2016. 

 O programa de Coleta Domiciliar de Leite Materno é realizado em todo o Distrito Federal em parceria com a 

Secretaria de Estado de Saúde, tendo sido coletado no exercício em análise 16.387,1 litros. 

  

 

 
PROGRAMA: 6002 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SOCIAL  

Execução Orçamentária e Financeira 

AÇÃO/SUBTÍTULO DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADO EMPENHADO LIQUIDADO 

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 5.006.167 5.111.167 5.104.675 5.104.675 

0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL 5.006.167 5.111.167 5.104.675 5.104.675 

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 177.630 242.630 228.220 228.220 

8671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO 
FEDERAL 177.630 242.630 228.220 228.220 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 179.817 136.883 111.983 111.983 

0086 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-
DISTRITO FEDERAL 179.817 136.883 111.983 111.983 

TOTAL DO PROGRAMA 6002  5.363.614 5.490.680 5.444.878 5.444.878 

 

 

PROGRAMA: 6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 

AÇÃO/SUBTÍTULO DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADO EMPENHADO LIQUIDADO 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 200.000 0 0 0 

9748 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COLÉGIO MILITAR DOM 
PEDRO II 200.000 0 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6003  200.000 0 0 0 

 

O Colégio Militar Dom Pedro II é uma entidade de ensino preparatório e assistencial do Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal - CBMDF, criado por meio da Lei Distrital nº 2.393, de 7 de junho de 1999 e regulamentado pelo 

Decreto nº 21.298, de 29 de junho de 2000. Está situado na área da Academia de Bombeiro Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”, 

no Setor de Áreas Isoladas Sul – Área Especial 03, Quadra 04 Lote 05.  

Inaugurado no dia 21 de fevereiro de 2000 com o propósito de oferecer o ciclo completo de aprendizagem, ou 

seja, a educação infantil, o ensino fundamental e médio, visando assim, à promoção de um ensino de qualidade por intermédio 

de uma educação transformadora e inovadora, preservando os princípios de civismo e patriotismo, bem como as tradições 

históricas do CBMDF, contribuindo para o desenvolvimento e formação do educando e seu preparo para o exercício da 

cidadania.  

O CMDP II mantém parceria com a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II 

(APAM/CMDP II), para sua manutenção nos termos do convênio firmado com o CBMDF de forma a gerir os recursos 

provenientes do Acordo de Prestação de Serviços Educacionais com os responsáveis dos alunos. A arrecadação oriunda desse 

Acordo é revertida na manutenção do CMDP II e na contratação de funcionários (professores, coordenadores e administrativo). 

Em 2016, o CMDP II atendeu 2.523 crianças e adolescentes distribuídos nos 14 níveis que compõem a 

educação básica. 

Olimpíadas Cientificas do conhecimento. 

O projeto voltado para as Olimpíadas Cientificas do Conhecimento desenvolvido pelo CMDPII, no ano de 2016, 

registrou 51 premiações, 21 nas Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica; 11 Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas - OBMEP – 2016; e 19 na Olimpíada de Física. 

Os resultados iniciais de aprovação já indicam que 62 alunos do CMDPII foram aprovados no PAS, e 15 no 

ENEM. 

 

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
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 O interesse institucional de prestar os melhores serviços à sociedade impõe o constante desenvolvimento de 

seu efetivo. A capacitação é um dos aspectos mais estratégicos para essa profissão. É imprescindível que não apenas o 
bombeiro da área fim esteja bem condicionado e capacitado, mas também aqueles da área meio. Mesmo diante dos óbices 
para a capacitação externa, a instituição permaneceu formando, aperfeiçoando e especializando os seus profissionais a partir 
de diversas iniciativas como vemos no quadro a seguir: 

 
 
  

 Fonte: SEPCT/EMG. 

 Houve ainda a capacitação de 595 condutores em 1590 horas, e foram atendidos 802 alunos de instituições 
externas apenas quanto às atividades operacionais. Sem contar a criação de cursos, e principalmente a elaboração do Plano 
Geral de Cursos Plurianual.  

Curso Concludentes Carga Horária (h/a) 

Curso de Altos Estudos para Oficiais Combatentes - CAEO/Comb. 18 600 

Curso de Altos Estudos para Oficiais Complementares - CAEO/Compl. 1 420 

Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP 200 380 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do quadro de Combatentes - CAO/Comb. 13 600 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais dos quadros Complementar e Saúde - 
CAO/Compl e Saúde 

15 436 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais dos quadros de Administração e Especialista 
- CAO/Adm. 

11 436 

Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP 99 368 

Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas - BREC 23 45 

Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Básico - CAPH-B Turma A 26 120 

Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Básico - CAPH-B Turma B 27 120 

Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Básico - CAPH-B Turma C 27 120 

Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Básico - CAPH-B Turma D 32 120 

Curso de Busca, Resgate e Salvamento com Cães - CBRESC 10 540 

Curso de Especialização em Prevenção de Incêndio - CEPI 14 275 

Curso de Especialização em Salvamento em Altura - CESALT 18 180 

Curso de Especialização em Inteligência - CESINT 24 240 

Curso de Intervenção em Produtos Perigosos Nivel Operações - CIPP-
Operações/Convalidação 

14 35 

Curso de Intervenção em Produtos Perigosos Nivel Operações - CIPP-Operações 
Turma A 

22 100 

Curso de Intervenção em Produtos Perigosos Nivel Operações - CIPP-Operações 
Turma B 

35 100 

Curso de Motociclista Operacional  - CMOPE 14 200 

Curso de Métodos e Técnicas de Ensino Bombeiro Militar - CMTE Turma A 20 120 

Curso de Métodos e Técnicas de Ensino Bombeiro Militar - CMTE Turma B 23 120 

Curso de Operações de Busca e Salvamento - COBS 16 400 

Curso de Operações em Incêndio - COI 22 360 

Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal - CPCIF 40 424 

Curso de Perícia de Incêndio - CPI 15 410 

Curso de Resgate Veicular - CREVE Turma A 25 110 

Curso de Resgate Veicular - CREVE Turma B 26 10 

Curso de Salvamento Aquático - CSA 10 165 

Curso de Sistema de Comando de Incidentes  Nível Básico - CSCI Básico 15 28 

Curso de Sistema de Comando de Incidentes  Nível Básico - CSCI Básico 
Aeroporto 

73 28 

Curso de Sistema de Comando de Incidentes  Nível Intermediário - Turma A 16 45 

Curso de Sistema de Comando de Incidentes  Nível Intermediário - Turma B 22 45h 

Curso de Socorro de Urgência em Atendimento Pré-Hospitalar - CSU/APH 25 300 

Curso de Técnica de Investigação de Incêndio - CTINVI 9 150 

Estágio de Operação e Orientação com GPS - EOOGPS 18 50 

Totais: 1018 8155 
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No ano de 2016 por meio do contrato de serviço de Fábrica de software, houve o desenvolvimento e a evolução 
de vários sistemas que promoveram diversos ganhos administrativos para os seus usuários, pela celeridade processual e a 
própria organização das informações na forma digital. 

  

Sistema de Controle de dependentes e pensionistas 
Criação de módulo referente a pensionistas para inclusão e gestão de benefícios. 
Evolução em funcionalidades para apresentação de informações sobre dependentes 
e pensionistas. Evolução em funcionalidades do sistema afetadas. 

Sistema de Controladoria, Corregedoria e Auditoria 
Foi concluído o módulo de Auditoria que tem a finalidade de gerenciar os processos, 
dando um maior controle, localização e andamento dos processos. 

Sistema de Saúde 
Pequenas alterações/ajustes em funcionalidades relacionadas a execução, data de 
atendimento e guias 

Sistema de Segurança contra Incêndio 
Funcionalidade de Anexo na Análise Anterior e Funcionalidade de Pesquisar Serviço 
em Pesquisa na Análise Anterior 

Sistema de Materiais 
Necessidade de automação do processo de devolução de material. Criação de 
relatórios automatizados que 
controlem entrada e saída de material. 

Sistemas de Contratos 
Necessidade de atendimento da Lei de Transparência N° 12.527 de 18 de 
Novembro de 2011, para 
exposição pública de dados na ABA Transparência/Contratos da Intranet 

Sistema de Gestão e Controle de Pessoal 
Módulo de Comportamento, Relatórios e integração com sei para gerar 
automaticamente certidão e declaração de tempo de serviço 

Sistema de Controle de dependentes e pensionistas 
Integração entre os sistemas para geração das publicações 
de forma a se evitar o retrabalho na confecção das notas de boletim do Sistema de 
Gestão de Dependentes. 

Saudeweb/Perícias Médicas 
Edição de Sessão Diária para controle de médicos peritos e juntas médicas. 
Alteração de módulo de relatório. Automação da contagem de tratamento 
ininterrupto. Integração com SEI para produção de diversos documentos. 

Sistema de Estatística de Voo Operacional Aeromédico Evolução do sistema (caderneta de pilotos, controle de manutenção e relatórios) 

Sistema de Viaturas 
Funcionalidades de Manutenção preventiva para atendimento da agenda positiva de 
2016. Desenvolvimento dos módulos de gestão de manutenção preventiva e de 
reposição de peças do Sistema de Gestão de Frotas do CBMDF 

No plano de infraestrutura o CBMDF começou a compartilhar a rede de dados com a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação da Secretaria de Planejamento e Gestão (SUTIC) gerando, desta forma, economia para o CBMDF 
uma vez que não mais foi necessário contratar link de dados entre as unidades da Corporação e a DITIC. Em decorrência, as 
diversas unidades do CBMDF passaram a ter acesso à internet e intranet por meio da SUTIC.  

Foi criado no ano de 2015 o Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP e se baseia no 
acompanhamento e análise de conteúdos veiculados nos meios de comunicação envolvendo, direta ou indiretamente, a 
imagem institucional, bem como sobre o alcance das publicações institucionais nas mídias sociais, tendo como atribuições 
legais principais:  

“I – assessorar as equipes de serviço, em particular o Comandante de Socorro, nos assuntos inerentes à 
Informação Pública, no que se refere ao incidente atendido pela equipe de socorro conforme preconizado pelo Sistema de 
Comando de Incidentes;  

II – realizar registro de imagens por meio de fotografias e filmagens das ocorrências operacionais atendidas 
pelo 

III – produzir para o Centro de Comunicação Social um banco de imagens relativo à atividade operacional do 
CBMDF, a fim destas serem utilizadas para:  

a) estudar a doutrina e o emprego tático-operacional das guarnições de socorro;  
b) auxiliar as instruções ministradas por militares do CBMDF;  
c) manter o registro histórico das atividades operacionais atendidas pelo CBMDF;  
d) promover e divulgar a instituição perante os órgãos interessados com suas atividades.  
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 Imóveis visitados: todo imóvel em que o bombeiro esteve presente, não necessariamente adentrou a residência. 

 Imóveis trabalhados: imóveis em que o bombeiro foi autorizado a atuar no combate mosquito. 

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

O ano de 2016 representou um grande desafio para o CBMDF. Suplantar as perspectivas orçamentárias e 
financeiras adversas, o déficit de efetivo além dos desafios cotidianos da atuação do Corpo de Bombeiros e continuar 
exercendo com excelência as atividades fins, manter as iniciativas de responsabilidade social e ambiental, aumentando o 
alcance da instituição pareciam tarefas demasiadamente difíceis. 

No entanto, são os momentos de dificuldade que consolidam a instituição. Por exemplo, se não foi possível 
adquirir tantas viaturas e equipamentos quanto planejado, priorizou-se a manutenção do patrimônio já adquirido, sejam os 
imóveis ou as viaturas. Se por um lado as capacitações externas não foram possíveis, os esforços de desenvolvimento e 
aprendizagem internos funcionaram plenamente. 

Com o encerramento do ciclo de planejamento de 2011 a 2016, a corporação passou por um momento único de 
construção do plano estratégico para o novo período de 2017 a 2024 de maneira participativa. As iniciativas de monitoramento 
das ações do planes, o mapeamento de processos e o fomento do escritório de projetos, caracterizaram o momento de 
amadurecimento institucional. 

Foi concluído o Regimento Interno que normatiza as atribuições de todos os setores da corporação e foi 
estabelecido o Quadro de Organização e Distribuição do Efetivo, adequando a nova estrutura regulamentada pelo Decreto nº 
31.817/2010. 

Ainda caracteriza o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal o pioneirismo de iniciativas, com a adoção do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a classificação como primeiro corpo de bombeiros “Verde” do país com a adoção de 
inciativas de A3P entre outras.  

GDF - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA 

ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Imóveis 

Visitados 13.713 103.390 23110 
18.392 16.330 9.348 

2357 *** *** 
*** 8966 5365 14331 

Imóveis com 

Focos 

Identificados 
467 584 415 

151 267 192 

13 *** *** 

*** 75 452 2616 

Imóveis 

Trabalhados 13.246 102.806 22.695 
18.241 16.063 9.156 

2.344 *** *** 
*** 5011 4001 191651 

OBS: nos 

meses de 

agosto, 

setembro, 

outubro e 

novembro o 

efetivo de 

campo do 

CBMDF foi 

desmobilizado

. 
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Além de tudo o apoio e a coordenação exercidos diante da ameaça das doenças causadas pelo Aedes Aegipt 
denotam o extremo empenho e compromisso do CBMDF com o bem-estar da sociedade do Distrito Federal. 

Desta forma o cenário desfavorável em momento algum impediu que a corporação continuasse seu 
desenvolvimento com o foco sempre voltado para o cidadão, oferecendo a cada dia os melhores serviços de sua esfera de 
atribuição e colaborando com o desenvolvimento do Distrito Federal como um todo. O compromisso com o lema institucional 
impõe não apenas a gestão mas principalmente cada Bombeiro Militar à extrema dedicação, como o juramento indica: “... 
mesmo com o sacrifício da própria vida”. 

 

 

 

4. FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FCDF) 

Em atendimento à Decisão TCDF Nº 5.002/2005 a qual determina que as contas anuais devem ser 

acompanhadas dos valores recebidos e executados pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal, apresenta-se a seguir o 

relatório resumido de toda a execução do FCDF da UG 170394, bem como, seus respectivos demonstrativos contábeis. 

Orçamento do FCDF destinado ao CBMDF – Fonte SOF**                                                                 R$1,00 

Programa Ação Plano Orçamentário GD* Dotação Atual Empenhado Liquidado 

        R$ 1.511.943.108 R$ 1.510.941.529 R$ 1.449.336.693 

0903 00FM  
0001 - Assistência Médica e 
Odontológica aos Militares do Corpo de 
Bombeiros do DF e seus Dependentes. 

3 85.126.420 85.125.919 48.657.851 

0903 00FM 
0001 - Assistência Médica e 
Odontológica aos Militares do Corpo de 
Bombeiros do DF e seus Dependentes. 

4 1.866.080 865.002 144.280 

0903 00NR  
0001 - Manutenção do Corpo de 
Bombeiros do DF 

1 697.455.747 697.455.747 693.039.349 

0903 00NR 
0001 - Manutenção do Corpo de 
Bombeiros do DF 

3 179.726.692 179.726.692 167.237.795 

0903 00NR 
0001 - Manutenção do Corpo de 
Bombeiros do DF 

4 10.012.740 10.012.740 5.124.139 

0903 00NS 
0001 - Pessoal Inativo e Pensionistas 
do Corpo de Bombeiros do DF 

1 468.628.193 468.628.193 467.447.890 

0903 00NT 
0001 - Auxílio-Alimentação aos 
Militares do Corpo de Bombeiros do 
DF 

3 62.000.000 62.000.000 60.921.442 

0903 00NT 
0004 - Assistência Pré-Escolar aos 
Dependentes dos Militares do Corpo 
de Bombeiros do DF 

3 5.560.000 5.560.000 5.524.008 

0903 00NT 
0008 - Auxílio-Funeral e Natalidade do 
Corpo de Bombeiros do DF 

3 1.567.236 1.567.236 1.239.940 

*GD: Grupo de Despesa  

** www1.siop.planejamento.gov.br 

 

4.1 – Considerações sobre a execução do Fundo Constitucional do DF  

Houve importante mudança na destinação dos recursos oriundos de Pensão Militar. Informamos que 
o Tribunal de Contas da União emitiu Acórdão TCU n° 1.633/2016-Plenário, determinando ao Ministério da Fazenda e às 
unidades gestoras do FCDF que, até o final do presente exercício (2016), passem a reter e a recolher aos cofres do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal a contribuição previdenciária dos servidores e militares, mencionados no inciso XIV do art. 
21 da Constituição Federal, para a específica finalidade do custeio das aposentadorias dos policiais civis, policiais militares e 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e das pensões por eles instituídas.  

Declaramos que o CBMDF já está cumprindo estritamente o determinado pelo TCU, tendo modificado o 
procedimento em agosto de 2016. O financeiro, decorrente da Pensão Militar, é direcionado à COFIN/Ministério da 
Fazenda.  

Em relação às limitações da execução orçamentária e financeira, o orçamento federal consignou ao 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal uma quantia de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para investimento. 
Os procedimentos internos para execução orçamentária e financeira para os investimentos seguem regularmente limitados 
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pelas condições impostas pela Subsecretaria do Tesouro – SUTES, Unidade Orçamentária do FCDF, a qual represa os 
repasses do orçamento de investimentos da Corporação por ela recebido.  

Nos últimos três exercícios financeiros, sem qualquer anuência do CBMDF, esse órgão, sem motivação, vem 
retendo recursos da Corporação para transferência a outras unidades do Fundo Constitucional do Distrito Federal, fato que 
gera um impacto direto na aplicação do planejamento orçamentário e financeiro da Caserna.  

Além disso, ainda existem as limitações impostas pela burocracia de aprovação de investimentos pela 
Governança-DF. Esses dois pontos levam a atrasos na efetivação dos gastos de investimentos, ambas as situações sem 
possibilidade de ingerência desta unidade gestora. 

 

 

 4.1.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FCDF) 

Em atendimento à Decisão TCDF Nº 5.002/2005, apresentam-se a seguir os seguintes demonstrativos 

contábeis do Fundo Constitucional do Distrito Federal, UG 170394, Corpo de Bombeiros Militar do DF: 

 Balanço Financeiro; 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração de Variação Patrimonial; 

 Balanço Orçamentário; 

 Demonstração de Fluxo de Caixa;  
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4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS  

 

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: ALEXANDRE COSTA OLIVEIRA   _____________________________________ 

Telefone: 39018578___ e-mail da Instituição: cmtgeral.secretaria@cbm.df.gov.br_____________________________________ 

Matrícula:_1399868     ________ ___Assinatura: ______________________________________________________________ 

 
 

Responsáveis pela elaboração:  

Nome: PAULO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR                               ____________________________________________________ 

Telefone: 39012827              _________________e-mail : pcsilvajr@gmail.com  ______________________________________ 

(X  ) Agente de Planejamento  (   ) Outro Servidor . 

Especificar:_____________________________________________ 

Matrícula:1399977_______________ Assinatura:____________             ____________________________________________ 
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