
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Nº 

35/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF. 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de relatório de auditoria de 

conformidade com a finalidade de examinar a 

Tomada de Contas Anual da Unidade acima 

referenciada, conforme Ordem de Serviço nº 

147/-SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE 

 

Total: R$11.903.595,20 (SIGGo) e R$ 

1.138.654.230,72 (SIAFI). 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do Corpo de Bombeiros 

Militar do DF perfaz: 

 

Total: R$ 87.307.261,35 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2013. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

– CBMDF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Paz Social, visando ao pronunciamento de que 

trata o inciso IV do art. 10 c/c o art. 51 da Lei 

Complementar nº 1/1994, e posterior remessa ao 

Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL  

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no 

período de 12/11/2014 a 20/12/2014, objetivando auditoria de conformidade para a instrução do processo 
de Tomada de Contas Anual, relativa ao exercício de 2013.  
 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 

Mediante as falhas médias nº 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2 e 4.3 contidas no Relatório 
de Auditoria nº 35/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 

Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Programa de Trabalho com baixa execução orçamentária; 

B. Ausência de execução de Programas de Trabalho; 

C. Falhas na definição de metas; 

D. Falta de devolução de valores de cursos não concluídos; 

E. Ausência de contrapartida na execução de convênio; 

F. Grupamento de bombeiro militar com instalações inadequadas; 
G. Alteração de projeto com consequente aumento de custo da obra; 

H. Falhas na liquidação de restos a pagar; 

I. Falhas na celebração, execução e comprovação de contrato; 
J. Lentidão administrativa com consequente aumento da despesa com locação de imóveis; 

K. Concentração de academias de ergometria e de musculação na mesma área e quartéis sem academias; 

L. Falta de documentação comprobatória de treinamento. 
 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 

 

- Recursos paralisados sem utilização de ações; 

- Comprometimento na execução dos programas de governo; 

- Comprometimento na execução, uma vez que para se atender uma demanda não planejada, podem ser 
necessários procedimentos emergenciais, com consequente elevação dos gastos;  

- Prejuízo à aferição de indicadores dos programas estabelecidos; 

- Recursos paralisados sem utilização em ações; 
- Possibilidade de prejuízo ao erário devido ao não ressarcimento de valores ao CBMDF; 

- Depreciação de viaturas de alto custo por exposição a fatores externos; 

- Possibilidade de prejuízo ao erário pelo não atendimento de falhas no asfalto construído; 
- Possibilidade de atraso no cumprimento do prazo de conclusão da obra; 

- Aumento não inicialmente previsto do custo da obra; 

- Descumprimento de norma de execução orçamentária; 
- Pagamento inadequado de despesa; 

- Utilização de recursos com locação em detrimento de investimentos em edificações próprias; 
- Concentração de equipamentos em uma área e quartéis sem academias; 

- Possibilidade de prejuízo ao erário pelo pagamento por cursos não realizados. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao FUNPMDF: 
 

- Instituir instrumento formal de monitoramento das ações programadas, com envolvimento das áreas 

responsáveis pela execução, de modo a detectar e corrigir as falhas, para que os programas sejam 

executados com otimização no uso dos recursos disponíveis; 
- Proceder a análise de programas de trabalho que tiveram dotação autorizada e não foram plenamente 

executados no exercício de 2013, visando identificar as causas da inexecução e possíveis soluções, de 

forma a garantir a execução plena do orçamento da Unidade no exercício em questão; 
- Proceder a cobrança dos valores devidos pelos militares que desistiram do curso, como previsto no Edital 

de Concorrência Pública nº 01/2012, sob pena de instauração de tomada de contas especial; 

- Elaborar melhor o plano de aplicação de recurso de convênio considerando o prazo disponível, a fim de 
que sua execução seja plena; 

- Avaliar a necessidade de redimensionar a garagem dos quartéis a serem construídos; 

- Doravante, nos projetos de engenharia atentar para as exigências legais, evitando aditivos contratuais; 
- Cancelar as notas de empenho inscritas em restos a pagar de acordo com as determinações legais, 

atentando para os prazos estipulados em contrato para pagamento de despesas; 

- Descumprimento de legislação, com possível prejuízo ao contratado; 
- Alteração do objeto sem aditivo contratual e justificativa; 

- Impossibilidade de comprovação de capacitação dos militares para pilotar as aeronaves multimotores; 

- Justificar a redução da carga horária do curso contratado. Estabelecer contratos de acordo com a 
necessidade de treinamento, evitando a alteração do objeto e descumprimento da Lei n. 8.666/93; 

- Anexar aos autos os documentos comprobatórios da realização do curso e habilitação de cada piloto; 

- Determinar maior agilidade no cumprimento dos prazos relativos à construção do Anexo II do Quartel do 
Comando-Geral; 

- Quanto às falhas formais, determinar aos setores competentes maior atenção na emissão dos documentos, 

além de corrigir e retificar o Termo Aditivo publicado em 30/12/2013; 
- Avaliar a distribuição das academias de musculação de forma a beneficiar um maior número de militares.  

- Providenciar a atualização da carga patrimonial em conformidade com o Decreto nº 16.109/94; 

- Anexar aos autos os comprovantes com relação a comprovação de participação quanto ao primeiro curso 

(Piloto Privado), certificados, relatórios de voos, etc. sob pena de instauração de tomada de contas especial. 

Março/2016  


