72

Figura 43 – Suprimento de Fundos – valores aplicados por ND detalhada
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Material de processamentos de dados
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Material laboratorial
Combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte: DIOFI/CBMDF

Material e medicamentos para uso veterinário
Material para manutenção de veículos
Manutenção e conservação de veículos
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O gráfico acima segue na sequência discrimina as despesas de Suprimento de Fundos de 2020 segregadas pelo tipo
de gasto (natureza da despesa detalhada).

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
No exercício de 2020 foram executadas R$ 7,41 milhões em despesas de capital no Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal.
Em 2019 essas despesas alcançaram a monta de R$ 28,4 milhões em investimentos, o que demonstra uma retração
na capitalização da Corporação, especialmente se considerados os investimentos dos dois exercícios imediatamente
anteriores.
Apresenta-se na sequência a série histórica dos valores realizados em investimentos pela Unidade Gestora 170394:
Figura 44 – Série histórica – investimentos (em R$)

79.944.710,03

61.989.986,11

63.777.979,82

59.678.950,00
48.637.081,75

28.386.354,29

15.027.093,00

13.926.803,19
10.012.739,83

5.738.059,00

Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI Operacional. Extraído em 25/01/2021

7.414.761,28
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Na sequência é apresentada a distribuição dos valores aplicados em investimentos no ano de 2020 pelo tipo de gasto
(natureza da despesa detalhada).

Figura 45 – Investimentos – distribuição por ND detalhada
INVESTIMENTOS

VALORES
Máquinas e equipamentos gráficos

920,00

Máquinas em geral

2.463,84

Equipamentos para áudio, vídeo e foto

4.185,72

Aparelhos e utensílios domésticos

10.332,98

Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina

10.485,50

Veículos diversos

14.700,00

Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares

42.800,00

Equipamentos, peças e acessórios marítimos

76.800,00

Aeronaves

122.900,00

Instalações

223.524,19

Aquisição de software pronto

250.000,00

Aparelhos de medição e orientação

394.403,36

Máquinas, utensílios e equipamentos diversos

681.144,60

Veículos de tração mecânica

1.276.000,00

Equipamento de proteção, segurança e socorro

1.506.930,00

Obras em andamento

2.797.171,09

Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI Operacional. Extraído em 25/01/2021

