24go4

- FUNDo

DE MoDERNIzAçÃo,

MANuteNçÃo e nreeurpAmENTo

o¡ pot Íc¡l

MIL¡TAR Do

DIsrRrro

FEDERAL

-

FUNPM

LeglsË.cão Atual¡zada e slntese das comDetências

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militardo D¡strito Federal (FUNPM) foi crìado porme¡o da Lei no 4.077, de
28 de dezembro de 2007, com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia lvlil¡tar do Distrito Federal
(PMDF), objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.
De acordo com o artigo 30 da mesma lei, compete à Polícia Mil¡tar do Distrito Federal gerir os recursos do
anualmente ao Tribunal de Contas do Distr¡to Federal, dentre outras incumbências descritas na norma.

FU

NPM, bem como prestar contas

Compõem o Conselho de Administração do FUNPM o Comandante-Geral da PlvlDF, o Chefe do Estado Ma¡oI
Reg¡ona¡s de Policiamento, e um representante da sociedade, nos termos do art¡go 40 da lei no 4,077/20Q7.

o Corregedol os Comandantes

Compete ao Comandante-Geral exercer a presidência do Conselho.

A Com¡ssão Permanente de Alienação de Bens, composta por três militares da Polícia lvlilitar do Distr¡to Federal, fìcará incumbida de promover,
mediante processo específ¡co, a alienação de bens materia¡s de utìlização específica nas ativìdades de segurança pública do Distr¡to Federal,
nos termos do artigo 70 da referida norma.

FORçA DE TRABALHO

Efet¡vos do
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cargo em comissão)

Total

0

0

0

0

0

Comiss¡onados sem
vínculo efetivo

0

0

0

0

0
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I
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órgãos

Total Geral

Força de Trabalho

já disposta na Uo

24.103

2. REALIZAçõES POR PROGRAMA

6217 - SEGURANçA púBLTCA
Execução orçamentár¡a e Financeira

Ação/Subtftulo

Despesa

Empenhado Liqu¡dàdo

Lei

Autor¡zâdâ

6613761,0

6395702,25 760534,73

22264,29

66r376L,0

6395702,25

22264,29

6613761,OO

6395702,25
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0014

-

MODERNIZAçÃO

E

REEQU I PAIVI ENTO
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7
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PU

TOTAL - 6217 SEGURANçA
PUBLICA

760534,73

22264t29

L

o Fundo de Modernização e reequipamento da Polícia Mi¡itar do Distrito Federal teve inicialmente uma dotação autorizada na Lei Orçamentária
Anual de 2020 no valor de R$ 6.613.761,00 (seis m¡lhões, seiscentos e treze m¡1, setecentos e sessenta e um reais), conforme estimativa
realizada pela própr¡a Corporação. Durante o exercício financeiro tivemos a apuração de superávit e a consequente abertúra de crédito adicional
suplementarno valordo superávit finance¡ro. Tivemos ainda o incremento dos recursos provenientes de aplicação financeira e recursos próprios
dos fundos especiais. Deste valor, foram empenhados o montante de Rg 760.534,73 (setecentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e quatro
reaisesetentâetrêscentavos)eliquidadosR$22.264,29(vinteedoismil,duzentosesessentaequatroreaisevinteenovecentavos).

A realização da despesa fo¡ com a aquisição de unidades de caixa de som mult¡mídia USB sP7722,7 canais, conjunto com subwoofere dois
satélites, contratação de empresa especializada para prestação de serviços da manutenção preventiva/corretiva p;ra veículos da linha FIAI
modelo Línea Essence 1.8, ano 2013, flex, pertencentes à frota da corporação, contratação de empresa especiaìizada para fornecimento de
óleo e lubr¡ficantes, para veiculos da linha FIAI modelo Línea Essence 1.8 Flex, ano 2013, contratação de empresa especializada para
fornec¡mentÕ de óleos lubr¡ficantes pâra 378 veículos da linha Mitsubishi, modelo Pajero Dakar Dìesel Mf 4x4, ano 2012, contratação de
empresa especiallzada para prestação de sêrviço de manutenção preventiva/corretiva para 378 veículos da l¡nha Mitsubishi, modelo Þajero
Dakar Dìesel MT 4x4, ano 2012.

A despesa realizada foi com o escopo de

modern¡zâr e reequipar a Corporação dentro do que se propõe, o ¡nstrumentos de criação e
regulamentaração do referido Fundo. Os totais de recursos que não foram utlizados no exercício servirão conforme preconiza o Decreto GDF nô
32'598/2020, e a Lei ño 4,32O/7964, após a apuração de superávit f¡nanceiro no exercicio financeiro de 202i, para abertura de crédito
adicional a ser aberta a conta do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da pMDF - FUNpN4DF.

3. INFORMAçöES COMPLEMENTARES

Re a l¡z a çöe s e x tra o rd ¡n á ria s,

A real¡zação físico-financeira do orçamento do FUNPN4DF, seguiu as regras que regem a execuçäo de despesa em åmb¡to Federal e D¡strital,
foi realizada dentro dos limites dos créditos concedidos à luz do que preconiza a Constitu¡ção Federal da país.

e

Destaca-se que nos dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2o2Q foi realizada alienação de ativos inservíveis (385 viaturas sem condição de uso pôra
a at¡v¡dade policial militar). Neste leilão arrecãdou-se aproximadamente R$ 6.161.868,00 (se¡s milhões, cento e sessenta e um mì1, oìtocentos
e sessenta e oito reais), que serão fonte de financiamento a serem apurados como superávit f¡nanceiro para o exercício de 2021, a fim de se
abr¡r o refer¡do crédito adicional suplementan

4. DIAGNóSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Devido ã diversidade de fontes de recursos vinculados a esta Unidade Orçamentária e dado ao fato de não comportarem isoladamente
empenho de uma unidade ou ma¡s de viaturas, não foi possível empenharo restante do montante orçamentário autor¡zado.

o

Detalhamento da Despesa desta UO pode ser resumido da seguinte forma (valores expressos em Reais
7020):

LOA
6.6 13.761.OO

Alteracão da Desoesa

Contiqenciado

DesDesa Autorizada

;40.260.OO

0

6.395.702.25

A

referentes ao mês de dezembro de

Total Emoenhado
74.740.33

pr¡ncipa ldificuldade en co ntrada foi qu a nto à demora de órgãos externos em apurar o superáv¡t financeiro
crédito ãdi cional, atrasando e ¡nviabilz ndo suã execução dentro do exercíci o financeiro em nálìse
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