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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a prevenção 
e o combate à corrupção, com participação social, por meio da avaliação e 
controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Auditoria Anual de Contas 
A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança 
pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de contas 
dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para resultados e 
fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas pelo Tribunal de 
Contas da União.  



 

CGU – Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201800999 – FCDF 

4 
 

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA 
CGU? 

Trata-se de Auditoria Anual de Contas do 
Fundo Constitucional do Distrito Federal 
(FCDF), referente ao exercício de 2017. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a 
gestão do FCDF, tendo em vista os aspectos 
atinentes à governança do Fundo, execução 
orçamentária e financeira e atendimento às 
recomendações/ determinações do TCU e 
recomendações da CGU. 

RECOMENDAÇÕES: 

Além das recomendações expedidas no 
âmbito da auditoria realizada em conjunto 
com o TCU, recomendou-se o seguinte: 

1) ao Fundo Constitucional do Distrito 
Federal em conjunto com a Subsecretaria 
de Planejamento, Orçamento e 
Administração do Ministério da Fazenda, 
que passe a reter e recolher ao FCDF as 
contribuições previdenciárias relativas aos 
servidores da Polícia Civil do Distrito 
Federal, de modo que os valores transitem 
pelos Demonstrativos Contábeis do FCDF; 

2) ao Fundo Constitucional do Distrito 
Federal que adote as medidas necessárias 
para que os valores relativos à folha de 
dezembro sejam apropriados no próprio 
mês, em aderência ao princípio da 
competência e, consequentemente, não 
impactando a apuração da despesa total 
com pessoal do RGF e seus limites; 

3) ao Fundo Constitucional do Distrito 
Federal que subsidie a Secretaria do 
Tesouro Nacional no levantamento dos 
impactos da apropriação no mês de 
janeiro da folha de dezembro do ano 
anterior, para fins de elaboração do RGF, 
enquanto a questão da apropriação por 
regime de competência das despesas com 
pessoal não esteja solucionada pelo FCDF; 

4) à Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração do Ministério 
da Fazenda que restitua ao FCDF os valores 
retidos indevidamente a título de 
desvinculação de receitas da União (DRU) 
sobre as contribuições sociais dos 
servidores da Polícia Civil do Distrito 
Federal, tendo em vista a determinação 
constante do item 9.3 do Acórdão TCU nº 
1.633/2016 – Plenário. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO? 

A Auditoria Anual de Contas realizada no âmbito do 
controle interno visa verificar as informações 
prestadas pelos administradores públicos federais, 
bem como analisar os atos e fatos da gestão, com 
vistas a instruir o processo de prestação de contas que 
subsidiará o julgamento pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

 QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? 
QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER 
ADOTADAS? 

A efetividade da gestão do FCDF tem sido 
comprometida devido à ausência de um sistema de 
governança formal para o Fundo, havendo 
necessidade de melhoria regulatória e na divulgação 
de informações relevantes para a sociedade (princípio 
da transparência). Ademais, falta clareza na estratégia 
do FCDF e há duplicidade e conflito de competências 
no controle dos órgãos e dos recursos disponíveis. 

No que se refere à gestão orçamentária e financeira 
do FCDF, constatou-se a falta de participação efetiva 
da União no processo, com risco de comprometer a 
efetiva prestação de serviços de segurança pública. 
Diversas unidades do Governo do Distrito Federal têm 
ingerência no processo, o que tem impactado as 
atividades do Fundo, tendo como consequência o 
comprometimento do planejamento das unidades do 
Fundo e a utilização indevida do orçamento do 
exercício seguinte para fazer face a despesas de 
dezembro do ano anterior, além de impactos no 
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Federal. 
Também, identificou-se distorção nos Demonstrativos 
Contábeis do Fundo no importe de R$ 140,46 milhões. 

Quanto ao atendimento às recomendações da CGU, 
verificou-se que a sua implementação tem sido 
impactada pela não solução das questões no âmbito 
do Tribunal de Contas da União. 

Por fim, cabe mencionar que, com vistas a elidir as 
impropriedades detectadas ao longo dos exames de 
auditoria, foram efetuadas recomendações ao FCDF e 
demais órgãos envolvidos, buscando-se assim, mitigar 
os riscos ao alcance dos objetivos do Fundo e 
contribuir para a melhoria da gestão pública. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

CF – Constituição Federal 

CGU – Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

CPP – Comitê de Políticas de Pessoal do Distrito Federal 

DF – Distrito Federal 

FCDF – Fundo Constitucional do Distrito Federal 

GDF – Governo do Distrito Federal 

IPREV/DF – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) 

MDE – manutenção e desenvolvimento do ensino 

MF – Ministério da Fazenda 

MPDFT – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

MPV – Medida Provisória 

PCDF – Polícia Civil do Distrito Federal 

PL – Projeto de Lei 

PMDF – Polícia Militar do Distrito Federal 

PPA – Plano Plurianual 

PO – Planos orçamentários 

RCL – Receita corrente líquida da União 

SEE/DF – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

SEF/DF – Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal 

SES/DF – Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal 

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

SIAPE – Sistema de Integrado de Administração de Recursos Humanos 

SOF – Secretaria de Orçamento Federal 

SPOA/MF – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

SUTES – Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal 

TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal 

TCU – Tribunal de Contas da União 

TJDFT – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Objeto 

1. Trata-se de Auditoria Anual de Contas (AAC) do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal (FCDF), relativa ao exercício de 2017. A AAC tem por objetivo fomentar a boa 
governança pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de contas 
dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para resultados e fornecer opinião 
sobre como as contas devem ser julgadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

2. A presente auditoria decorre do apoio pelo Sistema de Controle Interno ao Tribunal de 
Contas da União, conforme previsto no inciso IV do art. 74 da Constituição Federal. 

1.2. Objetivo e escopo 

3. Este trabalho teve como objetivo avaliar a gestão do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal no exercício de 2017, tendo em vista os aspectos atinentes à governança do Fundo, 
execução orçamentária e financeira e atendimento às recomendações/determinações do TCU 
e recomendações da CGU. 

4. O escopo da auditoria, elaborado em conjunto com o TCU, por meio da ata de reunião 
realizada no dia 14/12/2017, consistiu em: 

a) Avaliar os impactos no FCDF devido ao modelo de governança adotado; 

b) Analisar o remanejamento de dotações entre as áreas atendidas pelo FCDF e a postergação 
de pagamento para o mês seguinte e para o exercício subsequente; 

c) Analisar o cumprimento dos Acórdãos TCU nº 1.224/2017-Plenário, nº 2.189/2016-Plenário 
e nº 1.633/2016-Plenário, bem como os impactos no FCDF; 

d) Analisar o atendimento das recomendações da CGU; e 

e) Avaliar a conformidade das peças do relatório de gestão. 

5. Cabe ressaltar que os itens “a” e “b”, elencados acima, foram objeto da auditoria 
realizada pelo Tribunal de Contas da União em conjunto com o Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União, consoante autorização do Acórdão nº 2.581/2017-TCU-
Plenário, no âmbito da TC 019.364/2017-2. A auditoria em questão teve por objetivo avaliar a 
sustentabilidade e a efetividade do Fundo Constitucional do Distrito Federal. 

6. Além dos citados acórdãos, foram abordadas as recomendações/determinações 
constantes dos Acórdãos TCU nº 1.774/2017-Plenário e nº 2.334/2016-Plenário, tendo em 
vista o impacto das decisões na implementação das recomendações exaradas por este Órgão 
de Controle Interno. 

1.3. Critérios 

7. Os principais critérios adotados para análise dos aspectos relacionados ao FCDF foram: 

a) normas constitucionais: arts. 21, XIII e XIV; 32, §4º; e 40; e Emenda Constitucional nº 
19/1988; 

b) normas legais: Lei nº 10.633/2002; Lei Complementar nº 101/2000; MPV nº 821/2018; 
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c) normas infralegais: Decreto nº 9.203/2017; e 

d) referenciais e estudos técnicos: Referencial Básico de Governança do TCU, 2014. 

1.4. Metodologia 

8. Os trabalhos foram realizados em conformidade com a Instrução Normativa CGU nº 
3/2017, que aprovou o referencial técnico da atividade de auditoria interna governamental 
do Poder Executivo Federal, e com a Portaria CGU nº 500, de 08 de março de 2016, que 
aprovou a Norma de Execução e as Definições destinadas a orientar tecnicamente os órgãos 
e entidades sobre os procedimentos relacionados à prestação de contas anual a ser 
apresentada ao Tribunal de Contas da União. 

9. A metodologia adotada nesta auditoria compreendeu a leitura do Relatório de Gestão 
e demais peças inseridas no sistema e-Contas, relativos ao exercício de 2017, a pesquisa no 
sítio do Tribunal de Contas da União, a extração de dados por meio do Tesouro Gerencial, a 
indagação escrita mediante solicitação de auditoria, bem como consultas ao sistema Monitor 
acerca do acompanhamento da implementação das recomendações espedidas pela CGU. 

10. Para a avaliação das informações, foram aplicadas técnicas de análise documental, 
comparação entre informações provenientes de fontes diferentes, análise qualitativa com 
base em julgamento profissional da equipe de auditoria, exame dos dados extraídos do 
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), dentre outras. 

11. O resultado dos trabalhos foi tratado, inicialmente, no Relatório Preliminar de 
Auditoria encaminhado ao Gestor para manifestação e subsídio à reunião de busca conjunta 
de soluções, oportunidade em que foram discutidas e acordadas as medidas necessárias para 
sanar as impropriedades detectadas e aprimorar a gestão pública. 

1.5. Visão geral do objeto de auditoria 

12. O Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), de natureza contábil, instituído por 
meio da Lei nº 10.633/2002, tem por finalidade prover os recursos necessários à organização 
e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia  Militar do Distrito Federal e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira para 
a execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme disposto no inciso XIV do art. 
21 da Constituição Federal, com implementação a partir de 2003. 

13. A assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação 
realiza-se por meio de transferências para o Tesouro Distrital, para pagamento de despesas 
com pessoal e encargos sociais, custeio e investimentos. 

1.6.1 Estrutura organizacional 

14. Dispõe o Decreto nº 36.287/2015 que o ordenador de despesa do referido fundo é o 
Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal e o Gestor Financeiro é o Subsecretário 
do Tesouro Distrital. 

15. Segundo o Relatório de Gestão da Unidade, objetivando aprimorar a gestão 
orçamentária e financeira do FCDF no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 
Federal (SEFDF), foi criada, por meio do Decreto Distrital nº 34.710/2013, a Coordenação de 
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Gestão do Fundo Constitucional do Distrito Federal (CFCDF), unidade orgânica diretamente 
subordinada à Subsecretaria do Tesouro (SUTES/SEFDF). 

16. A CFCDF conta em sua estrutura com duas Gerências Gerência de Execução 
Orçamentária e Financeira do Fundo Constitucional do Distrito Federal (GEOFI) e a Gerência 
de Acompanhamento e Controle do Fundo Constitucional do Distrito Federal (GECON). A 
CFCDF tem por missão coordenar a gestão dos recursos do FCDF, acompanhando, controlando 
e administrando os créditos orçamentários e os repasses financeiros para as áreas estratégicas 
do Governo do Distrito Federal, quais sejam: segurança, saúde e educação. 

17. No âmbito federal, as atividades orçamentárias e de repasse de recursos do FCDF estão 
divididas entre a Secretaria do Tesouro Nacional e a Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, e as Secretarias 
de Orçamento Federal e de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

18. Recentemente, com a edição da Medida Provisória nº 821/2018 (convertida na Lei nº 
13.690/2018), foi criado o Ministério da Segurança Pública, com competência de exercer a 
política de organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal, nos termos do art. 21, caput, inciso XIV, da Constituição 
Federal. 

2. RESULTADOS DOS EXAMES 

19. A seguir, apresentam-se os resultados dos exames realizados, tendo em vista o escopo 
definido para a presente auditoria. 

2.1. Distorção nos Demonstrativos Contábeis no importe de R$ 140,46 milhões, em 
decorrência do não registro como receita do Fundo das contribuições previdenciárias 
relativas aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal 

20. O Acórdão nº 1.633/2016-Plenário, item 9.3, determinou ao Ministério da Fazenda e 
às unidades gestoras do FCDF que passassem a reter e a recolher aos cofres do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal a contribuição previdenciária dos servidores e militares. 

21. Com vistas a implementar a citada determinação, estão sendo efetuados os 
recolhimentos das contribuições previdenciárias dos servidores/militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por 
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), 
por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). 

22. No que se refere às contribuições dos militares do CBMDF e da PMDF, foi recolhido o 
valor de R$ 238,73 milhões, relativo ao exercício de 2017, estando os valores devidamente 
registrados nos Demonstrativos Contábeis do FCDF. Quanto às contribuições relativas aos 
servidores da PCDF, todavia, devido à sistemática de contabilização dos DARF, o total 
recolhido no importe de R$ 140,46 milhões não sensibilizou as contas contábeis do FCDF, 
tendo sido contabilizados diretamente como Receita do Tesouro da União, causando distorção 
nos Demonstrativos Contábeis do FCDF. 

23. Cabe ressaltar que, segundo a decisão do TCU, contribuições previdenciárias deverão 
ser alocadas em rubrica própria e terão finalidade específica atinente ao custeio de 
aposentadorias e pensões das Forças de Segurança. 
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24. Assim, os Demonstrativos Contábeis do FCDF apresentam distorção de R$ 140,46 
milhões, devido à não contabilização, no FCDF, das contribuições relativas aos servidores da 
PCDF. 

25. Por fim, merece destacar que o montante de R$ 140,46 se refere às contribuições dos 
servidores da PCDF, incluindo-se os 30% retidos pela União a título de desvinculação de 
receitas da União (DRU). Ressalte-se que o recolhimento da contribuição deve se dar aos 
cofres do Fundo, nos termos do citado Acórdão, portanto, tais ingressos constituem receitas 
daquela unidade e não receitas da União. Assim, não há que se reter 30% a título de DRU na 
UO 98000 – Receita do Tesouro Nacional, devendo tais valores serem restituídos ao Fundo. 

2.2. Falta de clareza da estratégia do FCDF, duplicidade de instâncias controladoras de 
esferas distintas e divulgação precária de dados e informações relevantes do FCDF 

26. A avaliação dos impactos no FCDF devido ao modelo de governança adotado foi 
realizada no âmbito da TC 019.364/2017-2, que trata da auditoria realizada pelo Tribunal de 
Contas da União em conjunto com o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 
União, consoante autorização do Acórdão nº 2.581/2017-TCU-Plenário. 

27. Devido ao detalhamento insuficiente na legislação, a qual não enfrentou questões 
como a definição formal das funções, competências e responsabilidades das estruturas e do 
arranjo institucional do FCDF, não foi definido e implementado um sistema de governança 
formal para o fundo com a necessária transparência e a adequada estratégia, ocorrendo 
duplicidade de instâncias controladoras de esferas distintas. 

28. Dos princípios da governança pública previstos no art. 3º do Decreto nº 9.203/2017, 
dois carecem de melhores cuidados com relação ao FCDF: melhoria regulatória e 
transparência. Ademais, um dos mecanismos de governança não está adequadamente 
aplicado no FCDF, a estratégia. 

29. A estratégia, como mecanismo de governança, tem três componentes fundamentais: 
relacionamento com partes interessadas, estratégia organizacional e alinhamento 
transorganizacional (Referencial Básico de Governança, TCU, Brasília, 2014). 

30. Em que pese a existência de relacionamento com a área orçamentária federal e com 
os responsáveis pela execução dos recursos, o FCDF carece de formalização de critérios de 
priorização e balanceamento no atendimento de necessidades das partes interessadas. 

31. No que se refere à estratégia organizacional, embora haja um mapa estratégico, a 
gestão do FCDF não divulga como se dá participação dos interessados e o objetivo estratégico 
fica restrito à execução orçamentária e financeira, não tendo relação com os serviços públicos 
atendidos (Relatório de Gestão de 2016, p. 14-16). 

32. No tocante ao alinhamento transorganizacional do FCDF, a indefinição das instâncias 
de governança, causada pela inexistência de competências formais das unidades envolvidas, 
prejudica a atuação conjunta relacionada ao financiamento dos serviços públicos do Distrito 
Federal. 

33. Destaca-se que a Lei instituidora do fundo não tratou da competência da União no que 
se refere à governança do FCDF. O art. 3º diz apenas que as dotações serão consignadas à 
unidade orçamentária 73.105 (Governo do Distrito Federal – Recursos sob Supervisão do 
Ministério da Fazenda). 
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34. Essa supervisão do Ministério da Fazenda se dá por meio do processo orçamentário, 
porém não existe nenhuma definição legal a respeito da competência específica no FCDF. A 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA/MF) tem competência 
para se articular com os órgãos distritais sobre o FCDF, sendo responsável por coordenar e 
supervisionar as atividades relativas ao planejamento, orçamento, contabilidade e 
administração financeira. 

35. Ademais, apesar da previsão de execução das folhas de pagamento dos servidores da 
segurança pública no SIAPE, o Ministério do Planejamento entende que não compete a ele 
ingerência na gestão de pessoal de servidores do Distrito Federal. A Consultoria Jurídica 
concluiu, mediante o Parecer 0915-3.23/2013/PPL/CONJUR-MP/CGU/AGU, que essa atuação 
é mera operacionalização sistêmica da folha de pagamento. 

36. Sob o prisma distrital, foi criada a Coordenação de Gestão do FCDF por meio dos 
Decretos Distritais nº 34.710/2013 e 35.565/2014 para coordenar a execução financeira e 
orçamentária, orientar as unidades gestoras do FCDF e articular-se com os órgãos distritais e 
federais. 

37. Entretanto, nem mesmo essa Coordenação é unidade gestora do FCDF independente 
e legítima, visto que se trata de recursos federais. 

38. E mais, o processo decisório depende do aval da Câmara de Governança Orçamentária, 
Financeira e Corporativa do Distrito Federal (Governança-DF) e do Comitê de Políticas de 
Pessoal (CPP); das demandas dos beneficiários das dotações orçamentárias do fundo; e dos 
parâmetros orçamentários definidos pelos órgãos federais. 

39. Assim, há a necessidade de definição formal da estratégia do FCDF, com a definição 
expressa das funções, competências e responsabilidades das estruturas e do arranjo 
institucional do FCDF, sem o que não se pode falar em sistema de governança. 

40. Também, verifica-se duplicidade de instâncias controladoras de esferas distintas. Com 
a prolação do Acórdão 739/2004 – TCU – Plenário, de relatoria do Ministro Guilherme 
Palmeira, bem como a decisão do STF no Mandado de Segurança 28.584 negando seguimento 
ao questionamento feito pelo Distrito Federal sobre a propalada competência do TCU, ficou 
assente que os recursos do FCDF são federais para todos os fins. 

41. Apesar disso, ainda assim permanecem debates processuais sobre a utilização dos 
recursos. Ao repassar os recursos para as áreas de saúde e de educação, o pagamento de 
pessoal passa ao domínio distrital. Atualmente, o imposto de renda descontado desses 
servidores fica como receita distrital e o desconto da contribuição previdenciária vira receita 
do fundo da previdência distrital. 

42. Nas áreas citadas, competiria ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e à 
Controladoria-Geral do Distrito Federal, entre outros órgãos distritais, o controle sobre a 
utilização daqueles recursos. Todavia, o pagamento de pessoal é contabilizado nos limites da 
União por força da LRF, o que atrai a competência dos órgãos federais. 

43. Por outro lado, os recursos para manutenção da segurança pública provenientes do 
FCDF são federais, com controle inequívoco dos órgãos federais. Mesmo assim, surgem 
controvérsias e conflitos de competências, a exemplo do registro de atos de pessoal, que é 
realizado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
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44. Diante disso, vê-se que falta definição dos papeis não só dos órgãos executores da 
União e do Distrito Federal, mas também das instâncias controladoras, o que poderia evitar 
duplicidade de esforços, retrabalho e ineficiência administrativa. 

45. Ainda, verifica-se a divulgação precária de dados e informações relevantes do FCDF. 

46. No que se refere à transparência, diversas informações de interesse coletivo 
relacionadas ao FCDF não estão acessíveis ao público em geral, reduzindo o controle social e 
indo de encontro ao princípio de publicidade insculpido no art. 37 da CF/1988, na Lei nº 
12.527/2011, no art. 48, II, da LRF e no art. 24, VI, da Lei nº 12.965/2014. 

47. De acordo com a resposta dada pela SUTES ao questionário de governança não existem 
diretrizes específicas para divulgação de informações e o FCDF não tem sistema próprio de 
governança, sendo divulgados os relatórios de gestão nos sites do TCU, CGU e SEF/DF. 

48. O gestor do FCDF destacou que as informações referentes à execução orçamentário-
financeira do FCDF são disponibilizadas no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda 
do DF, no endereço contas públicas/Gestão Financeira/FCDF. Entretanto, constam no referido 
sítio apenas a legislação correlata ao FCDF, os relatórios de gestão do FCDF até 2016, além de 
uma planilha e um gráfico com o orçamento autorizado do FCDF até 2018, dividido entre 
segurança, educação e saúde. 

49. Também não foram identificadas informações objetivas e acessíveis nos sítios do 
Ministério da Fazenda ou do Governo do Distrito Federal com relação a estrutura do Fundo, 
sua destinação, seus responsáveis, etc.; um demonstrativo de aplicação dos recursos e os bens 
e os serviços ofertados à sociedade; os normativos específicos, a jurisprudência e o processo 
decisório do FCDF; e outras informações que dariam maior transparência e viabilizariam a 
atuação da Sociedade. 

50. Apesar da divulgação anual do relatório de gestão, verifica-se a ausência de 
disponibilização de dados abertos e de interesse coletivo ao longo do exercício, conforme 
preconiza o art. 48, II, da LRF: “liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público”. 

51. É possível identificar informações de despesas e receitas no Portal da Transparência 
do Governo Federal. Porém, as informações não levam em consideração as peculiaridades do 
FCDF e o envolvimento dos beneficiários de recursos. A execução orçamentário-financeira é 
um item importante para o controle social, mas não o único. 

52. Um fundo que administra recursos na casa de R$ 14 bilhões por ano deve zelar pela 
transparência, bem como exigir igual atitude dos beneficiários. A transparência do FCDF 
também não deveria ficar restrita apenas à sua gestão. 

53. Deveria envolver também as unidades executoras e as instâncias decisórias, quais as 
diretrizes do fundo, o que se gasta com pessoal e a forma como se gasta, e outras informações 
imprescindíveis para se garantir uma boa governança dos recursos públicos, conforme prática 
C.3 do Referencial Básico de Governança do TCU, p. 61. 

54. Assim, com a ausência de um comitê responsável por fomentar o controle social e pelo 
reduzido volume de informações sobre o fundo à disposição da população, é possível afirmar 
que falta transparência ao FCDF, devendo o gestor tomar providências a fim de sanar tal 
impropriedade. 
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55. Diante das fragilidades identificadas, a equipe de auditoria apresentou proposta de 
recomendação de formação de grupo de trabalho com a finalidade de estabelecer os critérios 
mínimos de governança (as funções e a estratégia do FCDF; as competências e as 
responsabilidades da União e do Distrito Federal, o envolvimento dos beneficiários de 
recursos; e amplie a transparência do Fundo, entre outros aspectos) para que o FCDF cumpra 
efetivamente seu papel previsto na Lei nº 10.633/2002 de manutenção da segurança pública 
e auxílio financeiro para saúde e educação distritais. 

2.3. O remanejamento de dotações entre as áreas atendidas e a postergação de 
pagamento para o mês seguinte e para o exercício subsequente têm impactado as 
atividades do Fundo 

56. A análise do remanejamento de dotações entre as áreas atendidas e da postergação 
de pagamento para o mês seguinte e para o exercício subsequente também foi abordada na 
auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União em conjunto com o Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União (TC 019.364/2017-2). 

57. Naquela auditoria identificou-se falta de atuação da União no processo de elaboração 
da proposta orçamentária dos recursos do FCDF, com risco de comprometer a efetiva 
prestação dos serviços de segurança pública, deficiências no processo de execução 
orçamentária e financeira dos recursos do FCDF, decorrentes do uso inadequado de bloqueio 
de créditos e remanejamentos, bem como descumprimento do princípio da anualidade 
orçamentária. 

58. A seguir, apresentam-se os principais aspectos tratados na citada auditoria. 

2.3.1 Falta de atuação da União no processo de elaboração da proposta orçamentária dos 
recursos do FCDF, com risco de comprometer a efetiva prestação dos serviços de segurança 
pública 

59. Consoante verificado na auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União em 
conjunto com o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (TC 
019.364/2017-2), a definição dos recursos a serem destinados a cada área atendida pelo FCDF 
é realizada pela SUTES/SEF/DF, no momento da elaboração da proposta orçamentária, em 
que pese tal competência ser da União, dada a sua responsabilidade de organizar e manter as 
corporações de segurança pública, nos termos do art. 21, XIV, da CF/1988. 

60. Ressalte-se que tal fato pode impactar o desempenho das corporações e apresenta 
risco de comprometimento da prestação de serviços de segurança pública à sociedade, a 
exemplo do relatado pela PCDF, que menciona a falta de autonomia daquela corporação para 
executar o cronograma de recomposição da força de trabalho, o fechamento de delegacias no 
período noturno, bem como a insuficiência de servidores nos plantões policiais e demais áreas 
de atividade-fim (Relatório de Gestão da PCDF, exercício de 2017). 

61. O processo de elaboração da proposta orçamentária tem início com o cálculo, pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF), da variação da receita corrente líquida, índice que 
corrige anualmente os recursos do FCDF. Tal índice é encaminhado à Secretaria de Orçamento 
Federal (SOF/MP), que informa à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 
do Ministério da Fazenda (SPOA/MF) o referencial monetário para elaboração da proposta 
orçamentária. 
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62. Tal referencial é encaminhado à Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal (SUTES/SEF/DF), que consolida a proposta orçamentária e a 
registra no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP), disponibilizando-a 
eletronicamente à SPOA/MF. 

63. A SPOA/MF, tendo em vista o papel, junto ao FCDF, de órgão setorial do Sistema de 
Planejamento e Orçamento, nos termos da Lei nº 10.180/2001, acolhe e envia a proposta 
orçamentária à SOF/MP, bem como eventuais pedidos de alterações orçamentárias. Após o 
recebimento da proposta, a SPOA/MF analisa os aspectos formais. Ato contínuo, a proposta é 
encaminhada para a SOF/MP para posterior envio do PLOA ao Congresso Nacional. 

64. A SOF/MP, por sua vez, informou, por meio da Nota Técnica 23.239/2017-MP e do 
Ofício 54.141/2017-MP, que não mantém relacionamento direto com os gestores do FCDF, 
sendo que todas as tratativas são realizadas junto ao Ministério da Fazenda. Ainda, 
manifestou que a sua competência se restringe a definir o aporte anual relativo ao FCDF, nos 
termos da Lei nº 10.633/2002. 

65. Dessa forma, a elaboração e a consolidação da proposta orçamentária do FCDF, no que 
concerne à definição dos recursos a serem destinados à organização e à manutenção das 
polícias civil e militar e corpo de bombeiros do DF, bem como às áreas de saúde e de educação, 
ocorre no âmbito da SUTES/SEF/DF. 

66. Cabe mencionar que o Decreto Distrital nº 36.287/2015 definiu que compete ao 
Subsecretário do Tesouro da SUSTES/SEF/DF a coordenação da gestão orçamentária-
financeira do FCDF, o estabelecimento de critérios e prioridades de distribuição dos recursos 
às unidades gestoras (PCDF, PMDF, CBMDF, Secretarias de Estado de Saúde e de Educação do 
DF), a elaboração e a consolidação da proposta orçamentária anual e os ajustes necessários, 
bem como o repasse dos recursos do aludido Fundo às unidades gestoras. 

67. Contudo, nos termos do art. 21, caput, inciso XIV, da Constituição Federal, a 
competência para organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar do Distrito Federal é da União. Ainda, segundo o citado dispositivo, compete à União 
prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos. 

68. Para tanto, a União definiu na Lei nº 10.633/2002 o aporte anual de recursos 
orçamentários a ser destinado ao Fundo instituído para atender ao disposto na Constituição.  

69. Assim, a União aloca na Lei Orçamentária Anual os recursos a serem destinados à 
execução dessas atribuições constitucionais e, por conseguinte, cabe à União definir quanto 
deverá ser destinado orçamentariamente a cada área, não tendo havido, normativamente, 
delegação dessa definição ao Distrito Federal. 

70. Merece destacar que a organização das corporações pela União se dá por meio de 
normativos, a exemplo da Lei nº 12.803/2003, que cria cargos em carreiras da PCDF, da Lei nº 
6.450/77, regulamentada pelo Decreto nº 7.165/2010, que dispõe sobre a organização básica 
da Polícia Militar do Distrito Federal e da Lei nº 8.255/91, que dispõe sobre a organização 
básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

71. Ressalte-se que a organização das corporações tem impacto nos recursos a serem 
destinados à área de segurança pública, como é o caso da criação de novos cargos e de 
reajustes salariais e de auxílios. 

72. Já a manutenção ocorre por meio de dotações orçamentárias destinadas às despesas 
com folha de pessoal (ativo, inativo e pensionistas e benefícios aos servidores) e às despesas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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com custeio e investimentos, tais como aquelas relativas à aquisição de combustível, de 
munições, de materiais de consumo, à manutenção de veículos e aeronaves, conservação 
predial, manutenção de serviços de telefonia, de informática, de redes, concessão de diárias, 
de suprimentos de fundos, etc. 

73. Nesse sentido, a definição dos recursos a serem destinados a cada área realizada pela 
SUTES/SEF/DF na proposta orçamentária têm impactado as atividades das corporações, sendo 
que cabe à União avaliar o risco de comprometimento dos serviços de segurança pública 
prestados pelas polícias civil e militar e pelo corpo de bombeiros militar do DF e estipular 
orçamentariamente os recursos a serem destinados a cada área, tendo em vista a sua 
competência de organizar e manter as citadas corporações, prevista na Constituição Federal. 

74. Evidentemente, há que se considerar que compete à União também prestar 
assistência financeira às áreas de saúde e de educação e que ajustes na proposta orçamentária 
têm impacto nas atividades do DF e repercussões em limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

75. Nesse aspecto, cabe destacar que a Lei nº 13.690/2018 estabeleceu que compete ao 
Ministério da Segurança Pública exercer a política de organização e manutenção da polícia 
civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, nos termos do art. 
21, caput, inciso XIV, da Constituição. 

76. Nesse sentido, a auditoria em conjunto apresentou proposta de recomendação ao 
Ministério da Segurança Pública e à Casa Civil, com o auxílio dos Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que, ao regulamentar a política de organização e 
manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal, prevista na Lei nº 13.502/2017, defina as atribuições e as competências do Ministério 
da Segurança Pública com relação ao processo de elaboração da proposta orçamentária do 
FCDF, o estabelecimento de critérios e prioridades de distribuição dos recursos às unidades 
do Fundo (PCDF, PMDF, CBMDF, Secretarias de Estado de Saúde e de Educação do DF), bem 
como a supervisão ministerial da execução dos recursos e de eventuais remanejamentos. 

2.3.2 Deficiências no processo de execução orçamentária e financeira dos recursos do 
FCDF, decorrentes do uso inadequado de bloqueio de créditos e remanejamentos 

77. Em relação à execução orçamentária, verificou-se que no atual modelo adotado no 
FCDF a gestão dos recursos é realizada pela Subsecretaria do Tesouro (SUTES/SEF/DF) e pelas 
unidades gestoras do DF (PMDF, CBMDF, PCDF, SEE/DF e SES/DF). 

78. Além das questões apontadas na seção anterior com relação à elaboração da proposta 
orçamentária, identificou-se ainda que a execução orçamentária e financeira também 
apresenta problemas que impactam as atividades da área de segurança pública, decorrentes 
de bloqueios de créditos e contingenciamentos realizados pela SUTES/SEF/DF. 

79. Evidenciou-se a sistemática de bloqueio/contingenciamento de cerca de 30% dos 
recursos previstos para as despesas de custeio e investimento das forças de segurança, 
mediante a não descentralização deste montante da dotação orçamentária às unidades 
gestoras da área de segurança. Uma vez que os gastos de custeio possuem uma certa 
regularidade e o investimento não, o impacto do contingenciamento se faz sentir 
primariamente sobre o investimento. 

80. Tal contingenciamento é questionável, tendo em vista os impactos que causa ao 
adequado planejamento das unidades e o fato de que a União trata os recursos do FCDF como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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despesa obrigatória, não estando o FCDF na base de cálculo para ajuste dos limites de 
empenho e movimentação financeira. Por conseguinte, não há, sob a ótica do GDF, uma 
“frustração de receita” que justifique esse contingenciamento à luz do disposto no art. 9º da 
LRF. 

81. Esta estratégia por parte do GDF tem permitido, ao contrário, que o Ente possa utilizar 
a cota financeira do Fundo, que é liberada rigorosamente à razão de 1/12 da dotação anual, 
para, inicialmente, utilizar um percentual maior das dotações destinadas à Educação e Saúde, 
e posteriormente, solicitar o remanejamento de parte dos recursos bloqueados para as áreas 
de Educação e Saúde. 

82. Ressalta-se que este modus operandi é empreendido pelo GDF para “administrar” o 
cumprimento dos limites de despesas com pessoal dispostos na LRF, postergando a 
sensibilização dos aumentos de despesas de pessoal no Relatório de Gestão Fiscal. 

83. De modo geral, no primeiro dia útil de cada mês, a SPOA/MF disponibiliza a dotação 
orçamentária para o exercício financeiro destinada à UG 170392 - FCDF, que é realizada em 
sua totalidade. No mesmo dia, a SUTES/SEF/DF descentraliza às Unidades 70% da dotação 
orçamentária relativa ao exercício financeiro corrente no que tange aos Grupos de Natureza 
da Despesa - GND 3 (outras despesas correntes) e 4 (investimentos). Para o GND 1 (pessoal e 
encargos sociais), as liberações ocorrem mensalmente em conformidade com o montante da 
folha de pagamento ou a necessidade e a conveniência na gestão financeira do Governo do 
Distrito Federal. 

84. A SUTES/SEF/DF também realiza o bloqueio, no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI), das dotações orçamentárias passíveis de anulação para 
suplementação em outras ações e/ou grupos de natureza da despesa. 

85. A título de exemplo, a PMDF informou que houve o cancelamento do orçamento da 
Unidade de cerca de R$ 81 milhões em 2017, os quais foram suplementados a outros órgãos, 
inviabilizando o planejamento de investimento. Além disso, relatou que, desde 2014, o 
cancelamento do orçamento da PMDF totalizou R$ 380 milhões. 

86. Por sua vez, o CBMDF relatou que, desde 2013, a SUTES/SEF/DF adotou a estratégia 
de liberar no início do exercício apenas 70% do orçamento aprovado na LOA e que, nos últimos 
anos, não recebeu a integralidade dos recursos previstos. 

87. O CBMDF destacou, ainda, a criação dos Planos Orçamentários (PO), identificação 
orçamentária, de caráter gerencial, vinculada à ação orçamentária, o qual tem a finalidade de 
permitir que a elaboração e o acompanhamento da execução do orçamento ocorram em um 
nível mais detalhado de gastos do que na LOA. 

88. Entretanto, na visão do CBMDF, essa dinâmica trouxe prejuízo quanto à transparência 
e ao controle da execução orçamentário-financeira das ações orçamentárias, pois não existe 
mais uma ação orçamentária específica para cada Unidade e as alterações orçamentárias são 
processadas exclusivamente em nível de PO, o que fortaleceria a ingerência da SUTES/SEF/DF, 
permitindo que as alterações orçamentárias realizadas nem sempre sejam motivadas e 
necessárias à Corporação. 

89. A título de exemplo, o CBMDF apresentou que houve o cancelamento do orçamento 
da Unidade de cerca de R$ 170 milhões em 2017 e que, desde 2014, o cancelamento atingiu 
mais de R$ 380 milhões. Por fim, evidenciou a diminuição drástica no orçamento de 
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investimento da corporação, que passou de R$ 89,04 milhões (8,51% do orçamento) em 2012 
para R$ 7,98 milhões (0,49% do orçamento) em 2017. 

90. A PCDF ressaltou que a criação da Governança – DF, por meio do Decreto Distrital nº 
37.121/2016, gerou novas barreiras burocráticas para a aplicação dos recursos do FCDF, 
afetando excessivamente a execução orçamentária da corporação. 

91. Pelo exposto, percebe-se que o mecanismo de bloqueio é utilizado pela SUTES/SEF/DF 
como uma forma de contingenciamento, todavia os recursos destinados ao Fundo pela União 
não sofrem qualquer contingenciamento ou frustração de arrecadação, pois seguem 
rigorosamente os repasses de 1/12 do orçamento nas liberações financeiras. 

92. Observa-se, ainda, que tais remanejamentos são, em sua imensa maioria, utilizados 
para suplementação da folha de pagamento das áreas de saúde e de educação, permitindo ao 
DF transferir recursos da área de segurança para as demais áreas e vice-versa, o que provoca 
dificuldades no gerenciamento dos recursos, gerando ineficiências no sistema, principalmente 
por sua imprevisibilidade. 

93. Por fim, cabe ressaltar que o item 37 do Anexo III da Lei nº 13.408/2016 (LDO 2017), 
estabelece que as despesas relativas à manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo 
de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira a esse ente para 
execução de serviços públicos de saúde e educação (Lei nº 10.633/2002), não serão objeto de 
limitação de empenho, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desse 
modo, é possível afirmar que os bloqueios realizados pela SUTES/SEF/DF no SIAFI afrontam a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

94. Nesse sentido, a auditoria conjunta apresentou propostas de determinação à 
Subsecretaria de Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, na qualidade 
de gestora do FCDF, que se abstenha de realizar o bloqueio de créditos orçamentários do 
FCDF, tendo em vista que o orçamento do Fundo não está sujeito à limitação de empenho, 
nos termos das Leis de Diretrizes Orçamentárias. 

2.3.3 Descumprimento do princípio da anualidade orçamentária 

95. Na auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União em conjunto com o Ministério 
da Transparência e Controladoria-Geral da União (TC 019.364/2017-2), quando da análise da 
execução orçamentária das unidades que compõem o fundo no SIAFI, verificou-se um elevado 
montante de despesas de exercícios anteriores no primeiro mês de cada exercício decorrente 
de pagamentos realizados em janeiro relativos à folha de pessoal do mês de dezembro do ano 
anterior, sendo que, em alguns casos, o pagamento não se deu como reconhecimento de 
dívida, mas sim como despesa do próprio exercício.  

96. No exercício de 2017, foram executados os seguintes valores de forma inadequada: 

Tabela - Pagamentos da Folha de dezembro de 2016 em Janeiro de 2017 
(R$ milhares) 

UG Unidade Valores Pagos 

170484 PMDF 281.245,24 
170394 CBMDF 69.729,98 
170395 PCDF 148.350,37 

170397 Saúde 227.204,78 

170399 Educação 271.670,27 

Total - 998.200,65 
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Fonte: SIAFI WEB - Transação CONDH (Consulta Documento Hábil), Tipo: FL (Folha). 

 

97. Os valores acima foram classificados em parte como despesas de exercícios anteriores, 
no caso das unidades CBMDF, PCDF, Saúde e Educação (R$ 716,96 milhões), enquanto a PMDF 
(R$ 281,25 milhões) os contabilizou como se fossem despesas do exercício de 2017. 

98. Cabe ressaltar que a folha de dezembro não deve ser contabilizada nem como 
despesas de exercícios anteriores, nem como despesas do exercício subsequente e sim, como 
despesas do exercício de competência, isto é, neste caso o exercício de 2016. 

99. A contabilização realizada pelas unidades do FCDF apresenta alguns efeitos: i) não 
apresenta a real situação das contas no processo de discussão do orçamento pela 
subestimativa das despesas obrigatórias (considerando que a trajetória crescente da folha); 
ii) reduz o comprometimento das despesa para fins de verificação dos limites da despesa de 
pessoal estabelecidos na LRF; e (4) mascara a assunção de obrigações nos últimos dois 
quadrimestres do mandato, sem deixar disponibilidade de caixa, para cumprimento do artigo 
42 da LRF. 

100. Saliente-se, nessa linha, que os valores dos gastos de pessoal constantes do Relatório 
de Gestão Fiscal da União, no que se refere a pessoal do DF, apresentam-se inconsistentes, 
pois as despesas de exercícios anteriores são consideradas dedução, de modo que parte 
relevante dos gastos ocorridos com a folha de pessoal de dezembro de 2016 não constaram 
do referido demonstrativo, conforme será tratado no item 2.4 deste Relatório. 

101. No que tange à PMDF, os valores não impactaram os dados de dezembro de 2016, mas 
impactarão os valores de janeiro de 2017, causando distorção em ambos os demonstrativos. 

102. Dessa forma, a falta de acompanhamento sistemático pelos gestores do fundo, de seus 
supervisores e dos órgãos centrais de planejamento da União têm contribuído para a 
execução orçamentária inadequada dos recursos do FCDF. 

103. Assim, a auditoria em conjunto apresentou proposta de determinação ao FCDF, à 
Polícia Civil, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar e às Secretarias de Saúde e de 
Educação do Distrito Federal que, na execução do orçamento do FCDF, realize o empenho, a 
liquidação e o pagamento das despesas respeitando-se o princípio da anualidade e o regime 
de competência. 

2.4. Impactos no Relatório de Gestão Fiscal decorrentes da utilização do orçamento de 
2018 para pagamento da folha de dezembro/2017 

104. O pagamento da folha de dezembro como se fosse Despesas de Exercícios Anteriores 
(DEA), além do descumprimento do princípio da anualidade orçamentária, conforme tratado 
no item 2.3, também tem impactos no Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Recursos da 
União para o Distrito Federal do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Federal (RGF). 

105. É importante ressaltar que, para fins de verificação dos limites estabelecidos na LRF, o 
Manual de Demonstrativos Fiscais elaborado pelo Tesouro Nacional estabelece que as 
despesas de exercícios anteriores sejam computadas na despesa líquida da folha se o 
momento de apuração for dentro dos 12 meses anteriores. Assim, as despesas de exercícios 
anteriores relativas à folha de dezembro de 2017 foram registradas como despesas não 
computadas (§1º do art. 19 da LRF) em janeiro de 2018, ou seja, deduzindo-se do montante 
de despesa com pessoal. 



 

CGU – Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201800999 – FCDF 

19 
 

106. O §1º do art. 19 da LRF dispõe que: 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados: 
(...) 
§1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 
despesas: 
(...) 
IV - Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere 
o §2º do art. 18;” 

107. Todavia, conforme estipula o §2º do art. 18 da LRF, a despesa total com pessoal será 
apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de competência. Portanto, o cômputo da folha de dezembro 
de 2017 em janeiro de 2018 fere o dispositivo da LRF em comento, tendo em vista a não 
adoção do regime de competência. 

108. Dessa forma, foi registrado indevidamente no RGF relativo ao 1º quadrimestre de 
2018, em janeiro de 2018, o valor de R$ 912,73 milhões, sendo que tal deveria ter sido 
computada como despesa de pessoal de dezembro de 2017. 

Tabela - Pagamentos da Folha de Dezembro de 2017 com Orçamento de 2018 
(R$ milhares) 

UG Unidade Vr. Total Pago Vr. Relativo a DEA Impacto no RGF 

170484 PMDF 173.261,99 173.261,99 160.136,67 

170394 CBMDF 56.971,73 56.971,52 56.895,28 

170395 PCDF 110.613,46 99.780,38 98.612,35 

170397 Saúde 254.204,94 254.204,94 254.204,94 

170399 Educação 342.884,13 342.884,13 342.884,13 

Total 937.936,24 927.102,96 912.733,37 
Fonte: SIAFI WEB - Transação CONDH (Consulta Documento Hábil), Tipo: FL (Folha). Extração de dados via Tesouro Gerencial. 

109. Ressalte-se que, conforme tabela anterior, o valor total pago em janeiro de 2018, 
relativo a DEA, foi de R$ 927,10 milhões, no entanto, somente o importe de R$ 912,73 impacta 
o RGF, tendo em vista que algumas rubricas não são computadas para fins de limite da LRF. 

110. Diante do exposto, recomenda-se ao Fundo Constitucional do Distrito Federal que 
adote as medidas necessárias para que os valores relativos à folha de dezembro sejam 
apropriados no próprio mês, em aderência ao princípio da competência e, 
consequentemente, não impactando a apuração da despesa total com pessoal do RGF e seus 
limites. Ainda, a Secretaria do Tesouro Nacional deverá realizar levantamento dos impactos 
ocorridos no RGF e avaliar a oportunidade e conveniência de se efetuar a republicação de tais 
demonstrativos. 

2.5. Monitoramento das recomendações da CGU 

111. O monitoramento do atendimento às recomendações da CGU é realizado de forma 
contínua e sistemática a partir do registro das informações e anexação de documentos 
comprobatórios pela Coordenação de Gestão do Fundo Constitucional do Distrito Federal 
(CFCDF) no sistema Monitor. 
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112. Tendo em vista as interações ocorridas com a referida Unidade até o encerramento da 
presente auditoria, conforme registros no Monitor, o status de atendimento às 
recomendações da CGU é o seguinte: 

Quadro – Monitoramento das Recomendações da CGU 

Relatório 
Nº da Recomendação 

no Monitor 
Assunto Situação da Recomendação 

201307816 34230 Inscrição no CADIN 
Monitoramento finalizado, por 

perda de objeto 

NT 1.672/2015 154241 

Pagamento de inativos e 
pensionistas das áreas de 

Saúde e Educação 

Monitorando (prorrogada até 
o julgamento do TCU - TC 

022.651/2014-4) 

201406132 154888 
Elaboração das propostas 

orçamentárias 
Atendida 

201601567 168761 

Ressarcimento ao FCDF da 
remuneração de policiais 

civis cedidos 

Monitorando (prorrogada até 
a decisão do TCU acerca dos 

pedidos de reconsideração ao 
Acórdão 1.774/2017 (TC 

043.927/2012-2). 

201601567 168762 

Não utilização de recursos 
do FCDF para pagamento do 
reajuste no Auxílio-Moradia 

concedido pelo GDF 

Monitorando (prorrogada até 
a decisão do TCU - TC 

029.531/2016-0) 

201601567 168763 

Implementação de rotinas e 
controle operacionais e 

gerenciais sobre os recursos 
do FCDF 

Monitorando (prorrogada, 
tendo em vista que a gestão 
de riscos da Unidade está em 

fase de implementação) 

201601567 168764 

Ressarcimento ao FCDF da 
remuneração dos 

servidores/militares cedidos 

Monitorando (prorrogada até 
a decisão do TCU acerca dos 

pedidos de reconsideração ao 
Acórdão 1.774/2017 (TC 

043.927/2012-2). 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria a partir das informações constantes do Monitor. 

113. Conforme se depreende do quadro anterior, quatro recomendações encontram-se 
pendentes de implementação aguardando manifestação do Tribunal de Contas da União 
sobre a matéria. 

114. Registre-se que as decisões pendentes de julgamento do mérito no âmbito do TCU 
apresentam impactos orçamentários-financeiros significativos para os entes e para o Fundo: 
cerca de R$ 24,61 bilhões (Pagamento de inativos e pensionistas das áreas de Saúde e 
Educação) e R$ 948 milhões (Auxílio-Moradia concedido pelo GDF), além de impactos não 
estimados quanto ao Ressarcimento ao FCDF da remuneração dos servidores/militares 
cedidos a outros órgãos. 

2.6. Acompanhamento das recomendações/determinações do TCU 

115. A seguir, apresenta-se análise sobre o atendimento a recomendações/determinações 
exaradas pelo Tribunal de Contas da União, tendo em vista o escopo definido para a presente 
auditoria. 
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Contribuição Previdenciária: Acórdão TCU nº 1.633/2016-Plenário, Acórdão TCU nº 
2.189/2016-Plenário, Acórdão TCU nº 1.224/2017-Plenario e Acórdão TCU nº 1.890/2017-
Plenário. 

116. O Acórdão nº 1.633/2016-Plenário refere-se a pedidos de reexame interpostos pelo 
Ministro da Fazenda e pelo Advogado-Geral da União contra decisão que determinou ao 
Ministério da Fazenda que se abstivesse de recolher a contribuição previdenciária dos 
servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal, mantidos pela União, e a respectiva cota patronal, tendo sido dado provimento 
parcial. Em síntese, determinou-se o seguinte: 

“9.3. determinar ao Ministério da Fazenda e às unidades gestoras do FCDF que, até o final do presente 
exercício, 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; 

9.4. constituir processo apartado para analisar a viabilidade do ressarcimento ao FCDF, pelo Governo do 
Distrito Federal, dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores e militares mencionados 
no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal, indevidamente repassados ao GDF, a partir de janeiro 
de 2003, diligenciando, para tanto, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que apresentem proposta e/ou 
estudos informando valores históricos, fundamentação dos acréscimos legais e valores corrigidos;” 

117. Com relação ao citado Acórdão foram interpostos embargos de declaração, os quais 
foram julgados mediante Acórdão nº 2.189/2016-Plenário, que acrescentou ao Acórdão 
embargado o seguinte dispositivo: 

“9.3.1. informar ao Ministério da Fazenda e às unidades gestoras do FCDF que a contribuição 
previdenciária, retida dos servidores da segurança pública, custeados com recursos do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal, não será deduzida do montante anual estabelecido pela Lei 
10.633/2002, porquanto os valores retidos da remuneração dos servidores integrantes do sistema de 
segurança do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei 10.887/2004, com a 
redação dada pela Lei 12.618/2012, não se confundem com os valores a que se refere o art. 2º da Lei 
10.633/2002;” 

118. Quanto ao Acórdão nº 2.189/2016-Plenário foi interposto pedido de reexame, o qual 
foi julgado por meio do Acórdão nº 1.224/2017-Plenário, tendo sido acordado o seguinte: 

“9.1. não conhecer do pedido de Reexame interposto pela União; 

9.2. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que a União restitua aos cofres do Fundo Constitucional do 
Distrito Federal os valores retidos em decorrência do efeito suspensivo conferido ao pedido de reexame 
referido no item 9.1 deste Acórdão; 

9.3. determinar à Secretaria de Macroavaliação Governamental que certifique, mediante o 
monitoramento a ser realizado em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 2189/2016-TCU-Plenário, a 
correta execução da restituição de que trata o item 9.2 deste Acórdão;” 

119. Ainda, foram interpostos embargos de declaração pela União em face do Acórdão 
1.224/2017-TCU-Plenário, os quais foram rejeitados mediante Acórdão 1.890/2017-Plenário 
nos seguintes termos: 
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“9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, sem conferir efeito suspensivo nos termos do item 9.4 do 
Acórdão 1224/2017-TCU-Plenário, para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. determinar à Secretaria de Marcroavaliação Governamental que, no prazo de trinta dias, no âmbito 
do monitoramento de que tratam os itens 9.3 do Acórdão 2189/2016-TCU-Plenário e 9.3 do Acórdão 
1224/2017-TCU-Plenário, examine a pertinência das justificativas da União para o pedido de extensão 
do prazo e a eventual responsabilidade pessoal pelas retenções indevidas e pela mora no ressarcimento 
de que trata o item 9.2 do Acórdão 1224/2017-TCU-Plenário;” 

120. Inicialmente, cabe ressaltar que em decorrência do item 9.4 do Acórdão nº 
1.633/2016-Plenário foi autuado a TC 021.435/2016-2, com vistas a analisar a viabilidade do 
ressarcimento ao FCDF pelo Governo do Distrito Federal dos valores das contribuições 
previdenciárias dos servidores e militares indevidamente repassados ao GDF, a partir de 
janeiro de 2003. No entanto, tal processo encontra-se pendente de deliberação. Informa-se 
que, segundo dados da Secretaria de Fazenda do DF, o valor total das contribuições recolhidas, 
desde a criação do FCDF até o exercício de 2015, foi de R$ 5,56 bilhões. 

121. No que se refere ao item 9.3 do Acórdão nº 1.633/2016-Plenário, que trata da retenção 
e recolhimento aos cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal a contribuição 
previdenciária dos servidores e militares, verificou-se que o recolhimento mensal relativo às 
contribuições previdenciárias da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tem sido efetuado por meio de Guia de 
Recolhimento da União (GRU), código 10089-7. Já o recolhimento das contribuições 
referentes à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vem sendo realizado por meio de 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), códigos 5502 e 5492. 

122. Quanto às contribuições dos militares do CBMDF foi recolhido o valor de R$ 73 
milhões, relativo ao exercício de 2017, estando os valores devidamente registrados no Balanço 
Orçamentário do FCDF, na rubrica Receita de Contribuições, tendo tal valor sido objeto de 
solicitação do FCDF por meio de PF e disponibilizado pela SPOA/MF. 

123. Com relação às contribuições dos militares da PMDF foi recolhido o valor de R$ 
165.679.491,07, relativo ao exercício de 2017, estando os valores devidamente registrados no 
Balanço Orçamentário do FCDF, na rubrica Receita de Contribuições. No entanto, o valor 
objeto de solicitação do FCDF por meio de PF foi de R$ 165.649.047,27 (R$ 30.443,80 a menor) 
e consequentemente o valor disponibilizado pela SPOA/MF se deu pelo valor solicitado (não 
contemplando, portanto, o importe de R$ 30.443,80). 

124. No que se refere à PCDF, devido à sistemática de contabilização do DARF (códigos 5502 
e 5492), os valores das contribuições previdenciárias, relativas a 2017, no importe de R$ 
140.463.025,86 não transitaram pelo órgão 25915 do FCDF e consequentemente a rubrica 
Receitas de Contribuições não reflete os lançamentos desses recolhimentos, tendo sido 
contabilizados diretamente como Receita do Tesouro da União, causando distorção nos 
Demonstrativos Contábeis do FCDF, conforme tratado no item 2.2 deste Relatório. 

125. Assim, na contabilização dos DARF, o recolhimento foi realizado como Receita do 
Tesouro da União e, portanto, não atende ao determinado pelo TCU no item 9.3 do Acórdão 
nº 1.633/2016-Plenário, no sentido de que tais contribuições fossem recolhidas aos cofres do 
Fundo Constitucional do Distrito Federal. 

126. Com relação ao valor solicitado pelo FCDF à SPOA/MF, relativo às contribuições dos 
servidores da PCDF, foi pedido o valor de R$ 140.371.309,40, ou seja, R$ 91.716,46 a menor. 
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127. Diante do exposto, verificou-se, no exercício de 2017, que os valores relativos aos 
DARF (R$ 140.463.025,86) não foram recolhidos aos cofres do FCDF e sim do Tesouro Nacional 
e que o valor recolhido de contribuições previdenciárias de R$ 122.160,26 (30.443,80 – PMDF 
e 91.716,46 – PCDF) não foi solicitado reembolso pelo FCDF à SPOA/MF. 

Cessão de servidores/militares: Acórdão TCU nº 1.774/2017-Plenário (TC 043.927/2012-2) 

128. O Tribunal de Contas, por meio do Acórdão TCU nº 1.774/2017-Plenário, proferiu a 
seguinte decisão: 

“9.1. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, 
determinar à Polícia Militar do Distrito Federal, à Polícia Civil do Distrito Federal e ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal que, no que se refere aos servidores de seus quadros funcionais 
que estejam cedidos a quaisquer órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados ou do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como aos demais órgãos ou entidades não pertencentes às estruturas 
dos respectivos Poderes: 

9.1.1. no prazo de quinze dias, providenciem o retorno dos servidores que estejam desempenhando 
funções que não guardem estrita pertinência com as atividades de segurança pública do Distrito Federal; 

9.1.2. no prazo de trinta dias, providenciem o retomo dos servidores que estejam desempenhando 
funções que guardem estrita pertinência com as atividades de segurança pública do Distrito Federal; 

9.2. informar à Polícia Civil do Distrito Federal que a determinação supra também abrange os agentes 
policiais de custódia lotados e/ou em exercício em órgãos não integrantes da estrutura orgânica da 
corporação; 

9.3. facultar ao Distrito Federal, no prazo de trinta dias, demonstrar cabalmente a este Tribunal quais 
são as funções que, indubitável e excepcionalmente, não podem ser desempenhadas sem a cessão dos 
servidores em questão; 

9.4. informar ao Distrito Federal que o retomo do servidor, nos termos do item anterior, não implica 
cessação das atividades policiais exercidas, na hipótese de elas serem consideradas necessárias pelo 
governo daquele ente distrital e puderem ser executadas sem a cessão; 

9.5. determinar a autuação de processo para apurar, no prazo de 180 dias, os valores a serem 
ressarcidos pelos cessionários ao FCDF, bem como as razões pelas quais tais ressarcimentos não foram 
realizados, promovendo-se, se foro o caso, a devida responsabilização pela mora;” 

129. Tendo em vista os Embargos de Declaração impetrados pelo Governo do Distrito 
Federal, o Ministro Relator Bruno Dantas proferiu despacho concedendo efeito suspensivo ao 
item 9.1.2 do Acórdão em questão, especificamente em relação aos servidores cedidos aos 
órgãos pontualmente mencionados no pedido formulado pelo GDF. Na mesma ocasião, o 
referido efeito suspensivo foi estendido aos servidores cedidos ao Tribunal Superior Eleitoral, 
ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Superior Tribunal Militar e à Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. 

130. Posteriormente, em 27 de setembro de 2017, considerando novos elementos 
acostados aos autos, por meio de novo Despacho, o citado efeito suspensivo foi estendido aos 
servidores cedidos à Procuradoria-Geral da República, à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, aos Supremo Tribunal Federal, aos Superior Tribunal de Justiça e ao Governo do Rio 
Grande do Norte. Ainda, o prazo prorrogado em 60 dias para a situação peculiar do Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da República. 
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131. Já em 02 de outubro de 2017, foi concedido efeito suspensivo à cessão do servidor que 
dirige o Núcleo de Informações Estratégicas do Tribunal de Contas do DF. Nesta ocasião, o 
prazo, com relação à Câmara de Deputados, foi prorrogado por mais 60 dias. 

132. Destaca-se que o Acórdão TCU nº 881/2018 – Plenário, em sessão realizada em 
25/04/2018, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal 
perante o Acórdão 1.774/2017, para: 

“9.2. afastar a necessidade de ressarcimento imediato, aos cofres do FCDF, das remunerações já pagas 
e daquelas que permanecerem sendo pagas aos Agentes Policiais de Custódia enquanto o Distrito 
Federal estiver executando a sentença proferida nos autos da ação civil pública 2015.01.1.089140-8, 
sem prejuízo de que esses valores sejam levantados no âmbito do processo autuado por força do item 
9.5 do Acórdão 1.774/2017-TCU-Plenário, para fins de ressarcimento futuro.” 

133. Também, foram interpostos recursos de reconsideração por diversos órgãos e pela 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tendo sido, segundo a PGDF, sido concedido efeito 
suspensivo por Despacho Singular do Ministro Benjamin Zymler, com sustação das 
determinações. 

134. Segundo informações e documentos apresentados, verificou-se que a PMDF adotou 
medidas para o retorno dos militares que não foram contemplados pelo efeito suspensivo em 
sede de embargos de declaração impetrado junto ao TCU, bem como passou a cobrar o 
ressarcimento ao FCDF da remuneração dos policiais militares cedidos de todos aos órgãos 
agraciados pela decisão, sendo eles cobrados mês a mês, desde da competência setembro 
2017. Cabe informar que, segundo levantamento encaminhado pela PMDF, alguns órgãos não 
têm ressarcido os valores ao FCDF. 

135. O CBMDF, por sua vez, também vem adotando as medidas referentes a não ocorrência 
do reembolso no prazo estabelecido, quais sejam, a solicitação de término da cessão após 
atrasos superiores a 30 dias, bem como a cobrança dos valores devidos. 

136. Já com relação aos servidores da PCDF, foi notificado todos os órgãos cessionários 
acerca do contido no Acórdão TCU nº 1.774/2017– Plenário, sendo que 35 (trinta e cinco) 
servidores cedidos já retornaram, e a Unidade está adotando medidas para viabilizar o retorno 
dos demais e os respectivos ressarcimentos.  A PCDF possuía, em junho de 2018, 29 servidores 
cedidos. De forma geral, os órgãos têm ressarcido a remuneração dos servidores ao FCDF, 
todavia não procederam ao retorno do servidor aos quadros da PCDF, sendo que o retorno de 
alguns se deve ao efeito suspensivo e outros decorre de pendência na revogação da cessão 
pelo Chefe do Poder Executivo Distrital, atualmente delegada ao Secretário de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. 

137. Merece destacar a Lei nº 13.690/2018, cria o Ministério da Segurança Pública, altera 
as Leis nº 11.134/2005, e 9.264/96; e revoga dispositivos da Lei nº 11.483/2007, trazendo 
novos dispositivos acerca da cessão de servidores/militares das forças de segurança pública 
atinentes ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. De forma geral, são disciplinadas as 
regras de cessão e a responsabilidade de ressarcimento ou não pelo órgão cessionário. 

138. No tocante ao item 9.5 do Acórdão em comento, foi autuada no TCU a representação 
002.493/2018-7. 

139. Assim, considerando a recente alteração legislativa com relação à matéria, cujos 
reflexos no cumprimento das determinações do TCU ainda não foram definidos, bem como a 
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concessão de efeito suspensivo pelo Ministro Benjamin Zymler ao Acórdão em comento, 
deixamos de tecer maiores considerações sobre o assunto. 

Instauração de Tomada de Contas Especial: Acórdão TCU nº 194/2018-Segunda Câmara (TC-
029.874/2016-5) 

140. O Acórdão nº 194/2018-Segunda Câmara refere-se à prestação de contas da PCDF, 
relativa ao exercício de 2015, tendo sido determinado o seguinte: 

“1.7.2. com fundamento no art. 4º, §4º, da IN TCU 71/2012, determinar ao gestor do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal, que no prazo de 180 dias, instaure e encaminhe ao Tribunal de Contas 
da União tomada de contas especial relativa aos fatos irregulares ocorridos na Polícia Civil do Distrito 
Federal, conforme reportado no item 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria de Gestão do Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União nº 201601570, que versa sobre o pagamento de cargos 
comissionados e de outros tipos de rendimentos (rubricas) não criados por lei federal irregularmente 
custeados com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (período de abrangência: desde 
2003, excetuando-se os valores já recompostos nos autos do TC 011.275/2002- 7);” 

141. Com relação à matéria, conforme Decreto Distrital nº 39.117/2018, foi constituída 
Comissão de Tomada de Contas Especial, para no prazo de 180 dias apuras os fatos, identificar 
os responsáveis e quantificar o possível dano causado ao FCDF. Assim, o atendimento à 
determinação em questão encontra-se em implementação. 

2.7. Conformidade das peças do Relatório de Gestão 

142. Com relação à conformidade das peças e dos respectivos conteúdos, verificou-se que 
Prestação de Contas do FCDF está de acordo com o estabelecido no art. 6º e no anexo II da 
DN-TCU-161/2017. Ademais, informa-se que o Rol de Responsáveis, elaborado nos termos dos 
arts. 10 e 11 da IN-TCU-63/2010, encontra-se devidamente registrado no sistema e-Contas. 

3. RECOMENDAÇÕES 

143. Tendo em vista os resultados dos exames e considerando que na auditoria realizada 
pelo Tribunal de Contas da União em conjunto com o Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União, no âmbito da TC 019.364/2017-2, já foram expedidas 
recomendações/determinações com relação à avaliação dos impactos no FCDF devido ao 
modelo de governança adotado e à análise do remanejamento de dotações entre as áreas 
atendidas pelo FCDF e a postergação de pagamento para o mês seguinte e para o exercício 
subsequente, recomenda-se o seguinte: 

1) ao Fundo Constitucional do Distrito Federal em conjunto com a Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda, que passe a reter e 
recolher ao FCDF as contribuições previdenciárias relativas aos servidores da Polícia Civil do 
Distrito Federal, de modo que os valores transitem pelos Demonstrativos Contábeis do FCDF; 

2) ao Fundo Constitucional do Distrito Federal que adote as medidas necessárias para que 
os valores relativos à folha de dezembro sejam apropriados no próprio mês, em aderência ao 
princípio da competência e, consequentemente, não impactando a apuração da despesa total 
com pessoal do RGF e seus limites; 

3) ao Fundo Constitucional do Distrito Federal que subsidie a Secretaria do Tesouro Nacional 
no levantamento dos impactos da apropriação no mês de janeiro da folha de dezembro do 
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ano anterior, para fins de elaboração do RGF, enquanto a questão da apropriação por regime 
de competência das despesas com pessoal não esteja solucionada pelo FCDF; 

4) à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda 
que restitua ao FCDF os valores retidos indevidamente a título de desvinculação de receitas 
da União (DRU) sobre as contribuições sociais dos servidores da Polícia Civil do Distrito 
Federal, tendo em vista a determinação constante do item 9.3 do Acórdão TCU nº 1.633/2016 
– Plenário. 

4. CONCLUSÃO 

144. Este trabalho teve por objetivo avaliar a gestão do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal no exercício de 2017, tendo em vista os aspectos atinentes à governança do Fundo, 
execução orçamentária e financeira e atendimento às recomendações/determinações do TCU 
e recomendações da CGU. 

145. A efetividade da gestão do FCDF tem sido comprometida devido à ausência de um 
sistema de governança formal para o Fundo, havendo necessidade de melhoria regulatória e 
na divulgação de informações relevantes para a sociedade, cumprindo o art. 37 da CF/1988 
(princípio da transparência). Ademais, falta clareza na estratégia do FCDF e há duplicidade e 
conflito de competências no controle dos órgãos e dos recursos disponíveis. 

146. No que se refere à gestão orçamentária e financeira do FCDF, constatou-se a falta de 
participação efetiva da União no processo, ficando com um papel restrito aos aspectos 
formais, com risco de comprometer a efetiva prestação de serviços de segurança pública. 
Diversas unidades do Governo do Distrito Federal têm ingerência no processo, o que tem 
impactado as atividades do Fundo, tendo como consequência o comprometimento do 
planejamento das unidades do Fundo e a utilização indevida do orçamento do exercício 
seguinte para fazer face a despesas de dezembro do ano anterior, em afronta ao princípio 
orçamentário da anualidade, além de impactos no Relatório de Gestão Fiscal do Poder 
Executivo Federal. 

147. Também, identificou-se distorção nos Demonstrativos Contábeis do Fundo no importe 
de R$ 140,46 milhões, em decorrência do não registro como receita do Fundo das 
contribuições previdenciárias relativas aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. 

148. Quanto ao atendimento às recomendações da CGU, verificou-se que a sua 
implementação tem sido impactada pela não solução das questões no âmbito do Tribunal de 
Contas da União, sendo que cinco recomendações se encontram pendentes de 
implementação aguardando manifestação final do Tribunal de Contas da União sobre a 
matéria, no âmbito das TC 022.651/2014-4, TC 043.927/2012-2 e TC 029.531/2016-0. 

149. No que pertine ao acompanhamento das recomendações/determinação do TCU, 
verificou-se, conforme item 147 deste relatório, o atendimento parcial ao item 9.3 do Acórdão 
nº 1.633/2016-Plenário, quanto ao recolhimento da integralidade das contribuições 
previdências aos cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal. 

150. Quanto ao Acórdão TCU nº 1.774/2017-Plenário, a recente alteração legislativa com 
relação à matéria (Lei nº 13.690/2018), cujos reflexos no cumprimento das determinações do 
TCU ainda não foram definidos por aquele Tribunal, bem como a concessão de efeito 
suspensivo pelo Ministro Benjamin Zymler ao Acórdão em comento, inviabiliza a análise da 
matéria. 
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151. Com relação ao Acórdão nº 194/2018-Segunda Câmara, verificou-se que, conforme 
Decreto Distrital nº 39.117/2018, foi constituída Comissão de Tomada de Contas Especial, 
para no prazo de 180 dias apuras os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o possível 
dano causado ao FCDF. Assim, o atendimento à determinação do Acórdão em questão 
encontra-se em implementação. 

152. Já com relação à conformidade das peças e dos respectivos conteúdos, verificou-se 
que Prestação de Contas do FCDF está de com o estabelecido no art. 6º e no anexo II da DN-
TCU-161/2017. Ademais, o Rol de Responsáveis, elaborado nos termos dos arts. 10 e 11 da 
IN-TCU-63/2010, encontra-se devidamente registrado no sistema e-Contas.  

153. Por fim, cabe mencionar que, com vistas a elidir as impropriedades detectadas ao 
longo dos exames de auditoria, foram efetuadas recomendações ao FCDF e demais órgãos 
envolvidos, buscando-se assim, mitigar os riscos ao alcance dos objetivos do Fundo e 
contribuir para a melhoria da gestão pública. 

 

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018. 
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6. ANEXOS 

6.1. Manifestação dos Gestores e Análise da Equipe de Auditoria 

Neste tópico serão analisados os principais comentários apresentados pelos gestores com 
relação aos achados da equipe de auditoria. 

6.1.1. Manifestação do FCDF 

Quanto ao tópico 2.1: Distorção nos Demonstrativos Contábeis no importe de R$ 140,45 
milhões, em decorrência do não registro como receita do Fundo das contribuições 
previdenciárias relativas aos servidores da Policia Civil do Distrito Federal. 

Em que pese ocorrer essa distorção, os valores recolhidos por meio de DARF estão sendo 
empregados no custeio de aposentadorias e pensões, nas fontes 156 e 169, em concordância 
com os Acórdãos 2.189/2016 e 1.224/2017-TCU. Ressaltamos que a contabilização dos 
descontos previdenciários/pensões militares da PCDF, CBMDF e PMDF foram implementadas 
conforme orientação do setorial contábil do Ministério da Fazenda nos termos das mensagens 
SIAFI 20161407413, de 21/08/2016, mensagem SIAFI 20161454741, de 26/09/2016 e 
mensagem SIAFI 20161567443, de 20/10/2016. 

Análise da Equipe de Auditoria 

Tendo em vista o exposto pela Unidade, cabe destacar que, embora a implementação tenha 
seguido orientação da setorial contábil do Ministério da Fazenda, a contribuição 
previdenciária dos servidores da PCDF não vendo contabilizada na UG 170392 – FCDF, o que 
está em desacordo com a determinação do TCU, constante do item 9.3 do Acórdão nº 
1.633/2016 – Plenário, no sentido de reter e a recolher aos cofres do Fundo Constitucional do 
Distrito Federal a contribuição previdenciária dos servidores e militares. 

Cabe ressaltar que os aspectos atinentes à contabilização serão tratados na análise da 
manifestação da SPOA/MF, no item 2 deste tópico. 

 

Quanto ao tópico 2.2: Falta de clareza da estratégia do FCDF, duplicidade de instâncias 
controladoras de esferas distritais e divulgação precária de dados e informações relevantes do 
FCDF. 

No que tange ao detalhamento insuficiente na legislação voltada ao FCDF, concordamos com 
os argumentos e entendimentos apresentados pela CGU. Por outro lado, em que pese os 
recursos do FCDF serem de origem federal, os órgãos que os utilizam são distritais. Portanto, 
a gestão do fundo cabe ao Distrito Federal, porque essa é da essência dos termos presentes 
na Lei nº 10.663/2002. 

Para corrigir ou sanar as distorções relatadas pela CGU, a União teria que transferir os recursos 
do FCDF para o DF na modalidade de aplicação 30 - Transferências a Estados e ao Distrito 
Federal, situação que configuraria como despesa na União e receita no DF. 

Quanto ao item 42, que trata da questão dos registros dos atos de pessoal, entendemos que 
o fato da União custear os órgãos do GDF com recursos do FCDF não quer dizer que a 
competência para proceder a tais registros seja dela, mas sim ao ente federado no qual 
pertencem os órgãos custeados, no caso em análise, a competência é do DF. Vejamos o que 
diz o §6º do art. 144 da Constituição Federal: 
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Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...]; 

§6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios. [...]. 

Portanto, estamos diante de uma situação típica de análise sob a ótica do pacto federativo 
onde as funções dos entes federados encontram-se amparadas na Constituição Federal com 
extensão simétrica para as constituições estaduais, leis orgânicas distrital e municipal. 

Como o item em foco diz respeito a registros dos atos de pessoal, trazemos à luz dispositivos 
da Lei Complementar nº 01, de 09/05/1994, que dispõe sobre a organização do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal e dá outras providências. Vejamos: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, nos termos 
da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal e na forma estabelecida nesta 
Lei Complementar, compete: 

[...]; III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; [...]. (grifou-se) 

Art. 39. De conformidade com o preceituado no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição 
Federal, e art. 78, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Tribunal apreciará, para 
fins de registro ou reexame, os atos de: 

I – Admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão; 

II – Concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões, bem como de melhorias 
posteriores que tenham alterado o fundamento legal do respectivo ato concessório 
inicial. (grifou-se) 

Quanto aos itens 44 a 54, que tratam da divulgação precária de dados e informações 
relevantes do FCDF, informamos que os dados abertos e de interesse coletivo, conforme 
preconiza o art. 48, II, da LRF: “liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira”, estão disponibilizados no Portal da Transparência do Ministério da Transparência 
e Controladoria-Geral da União, no site: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=
2018&CodigoOS=25000&CodigoOrgao=73901. Para maior alcance das informações à 
sociedade também foi inserido um link para a consulta ao FCDF no site da Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal no site: http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=164, e, 
ainda, foi inserida uma pasta com toda legislação aplicada ao fundo, incluído link referente às 
licitações dos órgãos que o compõem, a lei de criação do Ministério da Segurança Pública e 
Acórdãos do TCU referentes ao período de 2016 a 2018. 

Análise da Equipe de Auditoria 

Conforme se depreende da manifestação da Unidade e, a partir de consulta no site da 
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, verifica-se que a Unidade está adotando 

http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2018&CodigoOS=25000&CodigoOrgao=73901
http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2018&CodigoOS=25000&CodigoOrgao=73901
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=164
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providências quanto à divulgação de dados e informações relevantes do FCDF, incrementando 
a transparência ativa. 

 

Quanto ao tópico 2.3: O remanejamento de dotações entre as áreas atendidas e a postergação 
de pagamento para o mês seguinte e para o exercício subsequente têm impactado as 
atividades do Fundo. 

O remanejamento de dotações tem por finalidade corrigir discrepâncias na evolução dos 
gastos das unidades gestoras durante o exercício. Eles ocorrem entre programas de trabalho 
da própria UG ou das outras que compõem o FCDF. 

A noção de unicidade do FCDF é importante para a manutenção da operacionalidade das 
polícias e do corpo de bombeiros, bem como para a continuidade da prestação dos serviços 
públicos de saúde e de educação. 

Ditos remanejamentos ocorrem visando evitar eventuais déficits que podem comprometer o 
funcionamento dos serviços básicos e essenciais de cada órgão. Não havendo 
remanejamentos nos moldes atuais, o FCDF corre o risco de possuir unidades gestoras 
superavitárias e deficitárias. Sem a possibilidade de realizar os remanejamentos necessários 
para corrigir tais desequilíbrios, corre-se o risco de causar paralisação de serviços públicos 
vitais à sociedade. 

Nos últimos exercícios financeiros, tem-se envidado esforços no sentido de melhorar o 
planejamento, a fim de reduzir a necessidade de remanejamentos. Entretanto, por razões 
diversas, aumentos não previstos na despesa de pessoal ou problemas de execução nas 
unidades gestoras contribuem para a ocorrência de alterações orçamentárias. 

No que tange ao assunto postergação de despesa, cabe informar que, historicamente, desde 
que o FCDF foi concebido, cuja execução orçamentária e financeira começou em janeiro/2003, 
o primeiro duodécimo repassado no início do mês de janeiro/2003 foi para pagar parte das 
folhas de dezembro/2002. A explicação para isso prende-se ao fato de que os recursos que 
antes eram repassados pela União ao DF por meio de convênio para a mesma finalidade de 
despesas até dezembro/2002 não foram suficientes para empenhar, liquidar e pagar as folhas 
de dezembro/2002. Frisando que isso era uma praxe que se verificava ano após ano, ou seja, 
os recursos programados nos convênios sempre eram insuficientes e, por essa razão, os 
recursos recebidos em janeiro de cada exercício, normalmente, serviam para pagar parte de 
despesas do exercício anterior. 

Nesse contexto, temos que ressaltar que, ao longo da existência do FCDF (2003-2017), 
somente nos exercícios 2012 e 2013 é que foi possível manter equilíbrio entre as receitas e 
despesas. Nos demais exercícios, em que pese o esforço da equipe técnica do FCDF para a 
manutenção do equilíbrio anual entre receitas e despesas, em função das novas despesas 
criadas ano a ano, frente a limitação de receitas do FCDF, que não comporta suplementação 
orçamentária a não ser aquela por remanejamento entre as próprias unidades que o 
compõem, foi necessária utilização de orçamento de janeiro para pagamento de despesas do 
mês de dezembro do ano anterior. 

Importante salientar que, muito embora se verifique na execução orçamentária anual dotação 
orçamentária não utilizada, o que se configuraria superávit a ser revertido a crédito do mesmo 
fundo, a União não o reconhece. Dita matéria se encontra sob análise do TCU. Não obstante 
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isso, ainda que a União estivesse abrindo crédito suplementar por superávit, este não seria 
suficiente para atender as despesas de dezembro do exercício anterior. 

Para ilustrar o que foi dito acima, informamos que as despesas com pessoal e encargos sociais 
cresceram 271% de 2003 a 2017, enquanto a correção do fundo cresceu 258% no mesmo 
período. 

Quanto à recomendação atribuída ao Ministério de Segurança Pública e à Casa Civil,  com o 
auxílio dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, constante 
do item 75 do relatório da CGU, no que se refere à definição de atribuições e competências 
com relação ao processo de elaboração da proposta orçamentária do FCDF , entendemos que 
contraria ao consignado na Lei nº 10.633/2002, que instituiu o FCDF, visto que em seu art. 3º 
está expresso que os recursos estão sob supervisão do Ministério da Fazenda. 

Quanto “à sistemática de bloqueio/contingenciamento de cerca de 30% dos recursos 
previstos para as despesas de custeio e investimento das forças de segurança”, item 78, 
preliminarmente, cabe esclarecer que bloqueios e contingenciamentos de despesa dizem 
respeito a eventos executados pela Secretaria de Orçamento Federal, os quais não são 
utilizados pelo Governo do Distrito Federal na gestão dos recursos do fundo. 

Nesse sentido, a não liberação completa para as Unidades Gestoras dos créditos 
orçamentários consignados na LOA objetiva viabilizar remanejamentos, com a finalidade de 
corrigir discrepâncias na evolução dos gastos das unidades gestoras durante o exercício. Eles 
ocorrem entre programas de trabalho da própria UG ou das outras que compõem o FCDF. 

Esclarecemos, ainda, que a descentralização dos recursos orçamentários, no que concerne aos 
30% de que trata o tópico, no âmbito do FCDF, ocorre do mesmo modo do restante do 
orçamento, porém de forma mediata. Desse modo, é realizada uma reserva técnica destinada 
a atender remanejamentos dos Grupos de Natureza da Despesa (GND) 3 (Outras Despesas 
Correntes) e 4 (Investimentos) para atender despesas não previstas no decorrer do exercício 
no GND 1 (Pessoal e Encargos Sociais), situação já registrada em exercícios pretéritos. A título 
de exemplo, citamos o aumento do Auxílio-Moradia e a concessão de promoções aos 
militares. 

Tal fato se justifica, ainda, em razão da necessidade de recursos por parte de outras unidades 
gestoras custeadas com recursos do FCDF. A título de exemplo, no corrente exercício, as 
projeções de despesa indicam sobra de dotação orçamentária na ordem de R$ 81 milhões na 
PMDF e R$ 23 milhões no CBMDF. Já na PCDF, segundo as estimativas, haverá déficit no 
montante de R$ 63 milhões no GND 1, conforme projeção de despesa de pessoal inserida no 
quadro projeção de folha de pagamento 2018. 

Desse modo, destacamos que se trata de prática de gestão visando salvaguardar os recursos 
do FCDF. Tal prática se justifica devido as ocorrências em exercícios pretéritos de desperdícios 
de orçamento decorrente de cancelamentos de restos a pagar, senão vejamos demonstrativo, 
não empenho de despesas e cancelamentos de empenhos. A título de exemplo, informamos 
que as unidades do FCDF cancelaram o montante de R$ 13.158.080,00 em Restos a Pagar não 
Processados (RPNP) inscritos em 2017, conforme se verifica no quadro demonstrativo, 
evidenciando inscrições indevidas por falta de controle por parte das forças de segurança. 

Verifica-se no quadro “Provisão recebida e despesas de investimento empenhadas no 
exercício de 2017” que as unidades do fundo, apesar de receberem a provisão, não 
conseguem empenhar suas despesas com investimento no mesmo período em que a recebe, 
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haja vista dificuldades nos processos licitatórios, portanto, conclui-se que o problema não está 
na descentralização de crédito, mas sim na gestão das próprias unidades executoras. 

Portanto, torna-se imperativo que a unidade central do FCDF, juntamente ao Gestor 
Financeiro, coordene e solicite remanejamentos de dotações para atender as demandas de 
déficit orçamentário no âmbito do fundo de modo a garantir o pagamento de despesas 
contínuas de caráter obrigatório, em conformidade com o que preconiza o art. 2º do Decreto 
nº 36.287/2015. 

No que se refere à contabilização da folha de pagamento da PMDF do mês de dezembro/2016 
como despesa do exercício de 2017, foram procedidos os ajustes contábeis necessários no 
SIAFI, conforme consta no quadro de regularização da folha de dezembro/2016, documento 
SEI 1162044. 

Quanto ao descumprimento do princípio da anualidade orçamentária, face à insuficiência de 
recursos para custear despesas de natureza continuada, houve a necessidade de 
reconhecimento de dívida em janeiro de 2017 para custeio de parte da folha de pagamento 
referente a dezembro/2016. Tal prática encontra abrigo no art. 37 da Lei nº 4.320/64 por se 
tratar de despesa de exercício anterior, apesar de se está falando de pagamento em regime 
de caixa e não de competência. Essa foi a única alternativa para que a despesa do mês de 
dezembro com pessoal fosse empenhada, liquidada e paga, haja vista tratar-se de despesas 
obrigatórias. 

É oportuno observar que o FCDF, dada a sua estrutura orçamentária, não possui mecanismos 
de receita que possa proporcionar suplementação de dotação ao longo do exercício, 
diferentemente do que ocorre com inúmeras outras unidades orçamentárias da União onde 
existe a possibilidade de receber suplementação orçamentária e com isso obedecer e cumprir 
o princípio da anualidade e consequentemente o da competência, quando a despesa estiver 
sendo analisada sob a ótica de encerramento do exercício. 

Quanto à proposta de determinação aos órgãos que compõem o FCDF no sentido de respeitar 
o princípio da anualidade e o regime de competência, a reboque dos comentários 
apresentados anteriormente, resta esclarecer que no corrente exercício todos os esforços 
estão sendo envidados no sentido de darmos efetivo cumprimento aos referidos princípios. 

Análise da Equipe de Auditoria 

Quanto aos remanejamentos, que na visão da Unidade ocorrem visando evitar eventuais 
déficits que podem comprometer o funcionamento dos serviços básicos e essenciais de cada 
órgão, cabe ressaltar que tal sistemática tem como consequência o comprometimento do 
planejamento das Unidades, o que tem impactado nos serviços prestados, conforme 
informações das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros. Assim, o remanejamento 
sistemático de dotações, se por um lado, visa evitar déficits, tais déficits decorrem de 
deficiências no planejamento das Unidades. 

Ressalte-se que, embora o FCDF tenha se manifestado no sentido que tem envidado esforços 
para melhorar o planejamento, a fim de reduzir a necessidade de remanejamentos, há ainda, 
necessidade de aprimoramentos. Tal questão é cristalina, quando a Unidade aborda a questão 
da descentralização de recursos para as unidades gestoras e a retenção de 30%, justificando-
se, a título de exemplo, que “no corrente exercício, as projeções de despesa indicam sobra de 
dotação orçamentária na ordem de R$ 81 milhões na PMDF e R$ 23 milhões no CBMDF. Já na 
PCDF, segundo as estimativas, haverá déficit no montante de R$ 63 milhões no GND 1, 
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conforme projeção de despesa de pessoal inserida no quadro projeção de folha de pagamento 
2018.” 

Tal fato evidencia a necessidade de aprimoramento no planejamento dos recursos 
orçamentários para o atendimento das despesas de cada unidade, o que poderá ser realizado 
pelo FCDF na elaboração da proposta orçamentária. 

Quanto às despesas não previstas, como o aumento do auxílio-moradia, cabe destacar que 
tais despesas, segundo entendimento desta CGU já exposto em relatório anterior, não podem 
ser custeadas com recursos do FCDF. Assim, a imprevisibilidade de tais despesas não afetaria 
o FCDF. Outras despesas, todavia, que decorrem de legislação federal, como a criação de 
cargos, estariam revestidos de previsibilidade, já que o provimento dos cargos será precedido 
da comprovação da existência de recursos consignados em dotação específica no Fundo, 
atestada pelo Governo do Distrito Federal, a exemplo da Lei nº 12.803/2013. 

Quanto ao fato de que a sistemática adotada pelo Fundo com relação à reserva técnica visa 
salvaguardar os seus recursos, devido às ocorrências de “desperdícios” de orçamento, cabe 
destacar que, conforme já exposto, o problema decorre da falta de planejamento das 
unidades gestoras, sendo que, compete, ao FCDF como gestor do Fundo supervisionar a 
previsão e a execução dos recursos e contribuir para o seu aprimoramento. 

Com relação ao descumprimento do princípio da anualidade orçamentária, embora a Unidade 
alegue a impossibilidade de suplementação de dotação do Fundo e a insuficiência de recursos 
para custear despesas de natureza continuada, há que se destacar que os recursos do Fundo, 
conforme estabelecido na Lei nº 10.633/2002, são para organizar e manter a polícia civil, a 
polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e prestar assistência 
financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação. Nesse prisma, a 
insuficiência de recursos orçamentários para o pagamento da folha de dezembro das 
corporações há que ser coberta com a redução de recursos da assistência financeira, tendo 
em vista o caráter discricionário desta em detrimento da obrigatoriedade de se manter e 
organizar as corporações, considerando que os recursos estão limitados ao aporte anual 
previsto na citada Lei. 

Cabe ressaltar que a Unidade informou que, no corrente exercício, todos os esforços estão 
sendo envidados no sentido de se dar efetivo cumprimento ao princípio da anualidade e do 
regime de competência. 

 

No que tange ao subtópico 2.3.1, que trata do risco de comprometimento à efetiva prestação 
de serviços de segurança pública, esclarecemos que no processo hermenêutico de interpretar 
dispositivos normativos, levar em consideração a intenção do legislador elucida a razão pela 
qual o instrumento legal foi instituído. 

Em relação à criação do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Tribunal de Contas da 
União, em relatório preliminar de auditoria, nos autos da TC 019.364/2017-2, fez estudo 
detalhado do processo legislativo que originou a redação atual ao Inciso XIV do art. 21, da 
CF/88, por meio da Emenda Constitucional 19/98. Segue abaixo uma evolução da redação do 
dispositivo, até sua redação final, conforme o relatório supracitado: 

Redação Original: “organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária 
federais, bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 
Distrito Federal e dos Territórios” 
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Pode-se verificar que não há menção ao auxílio financeiro para execução de serviços públicos 
nesse primeiro momento. 

Após o início das discussões, o inciso XIV chegou a conter a seguinte redação: “prestar 
assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio 
de fundo instituído por lei complementar”. 

Nesse momento, é possível constatar a preocupação dos legisladores com as prestações de 
serviços públicos no Distrito Federal, indispensáveis para garantir o desenvolvimento social 
e econômico da população da capital federal. Nos termos dessa redação, fica claro que o 
fundo a ser instituído objetivava o atendimento de serviços públicos que já vinham sendo 
mantidos por meio de convênios entre o Distrito Federal e a União. Cabe transcrever o item 
231 do relatório do TCU, que corrobora com esse entendimento: 

231. Segundo o relator da PEC, deputado Moreira Franco, permaneceriam com a União a 
organização e a manutenção do sistema de segurança pública e de defesa civil, e a 
continuidade dos compromissos de manutenção dos serviços de saúde e educação, até a 
instituição do referido fundo. Nesse caso, não houve menção à inclusão da manutenção 
da segurança pública no referido fundo a ser criado. (grifo nosso) 

Depreende-se do exposto pelo relator que o fundo a ser criado teria a finalidade de manter 
o apoio financeiro aos serviços públicos de saúde e de educação. Além disso, evidencia que 
o custeio da segurança pública não seria pelo fundo a ser criado por lei. 

Após críticas à ausência da menção à segurança pública no Inciso XIV, o relator da 
Comissão Especial deu outra redação ao dispositivo: “prestar assistência financeira ao 
Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, 
assegurada a organização e a manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de 
bombeiros militar”. 

Nessa redação, se verifica a diferenciação entre a assistência financeira para a execução de 
serviços públicos, a ser custeada por fundo próprio, e a organização; e a manutenção da polícia 
civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar, que deveria ser assegurada pela União. 

A redação final da PEC 173-F/95, aprovada pela Câmara e enviada ao Senado Federal: 
“prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, 
por meio de fundo próprio, bem como manter e organizar sua polícia civil, polícia militar 
e corpo de bombeiros militar” 

Na última versão do dispositivo aprovada pela Câmara dos Deputados e enviada ao Senado, 
ficou evidenciada a separação entre a forma de custeio do auxílio financeiro, por meio de 
fundo próprio; e a manutenção e organização da polícia civil, polícia militar e corpo de 
bombeiros militar. 

No Senado Federal, foi conferida ao dispositivo sua redação atual: “organizar e manter a 
polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como 
prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, 
por meio de fundo próprio”. (grifo nosso) 

Com intuito de trazer luz à argumentação que a intenção do poder constituinte derivado era 
a criação de um fundo próprio para a assistência financeira, apartada da responsabilidade 
constitucional da União de organizar e manter a segurança pública distrital, segue os dizeres 
do autor da emenda final, conforme extraído do relatório do TCU: 

A emenda redacional visa clarear o texto de maneira que não haja interpretações dúbias 
quanto à manutenção e a organização da polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros 
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militar por parte da União, e a destinação do fundo para os demais serviços, pelo que a 
nova redação, sem alterar o mérito, se torna mais precisa.” (Diário do Senado Federal, 
29/1/1998, p. 01541) 

Por fim, sem aprofundar a discussão, cabe ressaltar que a Lei nº 10.633/2002, que criou o 
FCDF, não contemplou de maneira satisfatória o mandamento constitucional, ao incluir duas 
naturezas de financiamento em um mesmo fundo. Os serviços públicos de saúde, de educação 
e de segurança pública são indispensáveis para a garantia dos diretos fundamentais e sociais 
da população brasileira. A gestão do fundo não se limita a uma visão obtusa do emprego dos 
recursos públicos a sua disposição. Dessa forma, sem negligenciar nenhuma das áreas (saúde, 
educação e segurança pública), procura-se empregar o orçamento com a finalidade de obter 
efetivamente o melhor nível de bem-estar social à população do Distrito Federal. 

Análise da Equipe de Auditoria 

No que se refere à intenção do legislador ao criar o FCDF, o fato é que o arcabouço normativo 
aprovado pelo legislador estabeleceu que a União prestará assistência financeira para os 
serviços públicos de saúde e educação do Distrito Federal, limitando, portanto, a 
responsabilidade da União na execução dos serviços e, inclusive, não há estabelecimento legal 
de qualquer montante, estando assim, os aportes anuais sob a discricionariedade da União, 
desde que o total a ser destinado ao Fundo atenda ao disposto na Lei nº 10.633/2002. 

Já com relação à segurança pública, a Lei prevê que compete à União organizar e manter a 
polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros. Nessa esteira, a evidenciação de que a 
falta de atuação da União no processo de elaboração da proposta orçamentária dos recursos 
do FCDF tem o risco de comprometer a efetiva prestação dos serviços de segurança pública 
traz à luz a responsabilidade da União prevista legalmente e consequentemente a União 
deverá adotar medidas para mitigar os riscos. 

É claro que os serviços públicos de saúde, de educação e de segurança pública são 
indispensáveis para a garantia dos diretos fundamentais e sociais da população brasileira, 
conforme exposto pela Unidade, contudo, há que se observar, mais uma vez, que a 
organização e manutenção da segurança pública do Distrito Federal compete à União, 
enquanto que a execução dos serviços públicos de saúde e educação está sob a 
responsabilidade do Distrito Federal, limitando-se a União a prestar assistência financeira para 
e execução desses serviços. 

 

Quanto ao tópico 2.4: Impactos no Relatório de Gestão Fiscal decorrentes da utilização do 
orçamento de 2018 para pagamento da folha de dezembro/2017. 

Entendemos que as explicações já se encontram no contexto dos comentários apresentados 
no tópico anterior. 

 

Quanto ao tópico 2.5: Monitoramento das recomendações da CGU. 

No que se refere a implantação do sistema de Gestão de Riscos, tramita, no Sistema Eletrônico 
de Informação (SEI), no âmbito da SEF e de algumas unidades gestoras que compõem o FCDF, 
propostas de procedimentos administrativos e adoção de medidas visando a dita implantação. 
Ressaltamos que a Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) vem realizando curso de 
capacitação dos servidores/militares do DF, tendo como objetivo maior a gestão de riscos, 
buscando, assim, disseminar a cultura da gestão riscos no âmbito do GDF. 
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Quanto ao tópico 2.6: Acompanhamento das recomendações/determinações do TCU. 

No que se refere ao Item 126 deste tópico, procedeu-se a solicitação de recurso 
financeiro, junto a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério 
da Fazenda (SPOA/MF), por meio do documento 2018PF000176, com o intuito de ser feito o 
reembolso dos valores de contribuição previdenciária (R$ 122.160,26) não repassados ao 
FCDF em 2017. 

Enfim, quanto às recomendações apresentadas pela CGU, sugerimos que a redação da 
recomendação de número 3 seja alterada, retirando-se o FCDF e incluindo a Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda (SPOA/MF), visto que 
referido fundo não tem ingerência na elaboração e publicação do RGF no âmbito da União, 
sendo que a SPOA/MF é a unidade supervisora do fundo. 

Análise da Equipe de Auditoria 

Neste ponto, cabe ressaltar que, embora o FCDF não tenha ingerência na elaboração do RGF, 
a forma de execução orçamentária e financeira dos recursos do Fundo traz impactos no 
demonstrativo de pessoal e consequentemente, qualquer alteração que se pretenda realizar 
na apuração das despesas de pessoal para fins de RGF passa necessariamente pela adoção de 
medidas e/ou fornecimento de informações pelo Fundo. Assim, entende-se que é razoável a 
inclusão do FCDF como destinatário da recomendação para subsidiar a Secretaria do Tesouro 
Nacional com informações para a elaboração do RGF. 

6.1.2. Manifestação da SPOA/MF 

Com relação às retenções das contribuições previdenciárias relativas aos servidores da Polícia 
Civil do DF, as mesmas são retidas na respectiva folha de pagamento e recolhida à Conta Única 
por meio DARF no código de receita 5502 - Inativos e 5492 – Ativo. Os valores destas 
contribuições ingressam na Conta Única, porém vinculados ao FCDF por meio da sua Unidade 
Orçamentária 73901, a parametrização na tabela do SIAFI CONDESTREC (Consulta Destinação 
da Receita), onde para o 57200 – Contribuição P/Plano Seg. Social Servidor – FCDF possui a 
UO do FCDF como beneficiada, conforme tela do SIAFI. Importante ressaltar que na conta 
única estes valores estão vinculados à fonte 0156 – Seguridade Social do Servidor. 

Desta forma no SIAFIWEB na transação CONDEMCOM (Consulta Demonstrações Contábeis) 
pode ser gerado o Balanço Orçamento tanto na visão de Órgão como por Unidade 
Orçamentária, no caso do FCDF é mais recomendável que o mesmo seja gerado na visão por 
UO, onde o mesmo evidencia os valores de todas as contribuições previdenciárias arrecadadas 
(deduzida da DRU), conforme Balanço Orçamentário, que em 2017 somou cerca de R$ 404 
milhões. 

Conforme planilha do Tesouro Gerencial a distribuição dos valores desta arrecadação em 2017 
do FCDF de R$ 404 milhões, R$ 98 milhões são relativos aos ativos e inativos da Polícia Civil, 
R$ 167 milhões relativos as contribuições da PMDF e CBMDF, R$ 122 milhões da contribuição 
Patronal e R$ 16 milhões contribuições fundo assistência médica da PMDF e CBMDF. 

Destacamos que o valores das contribuições são relativas aos 70%, ou seja, já deduzido dos 
30% relativos a DRU, que estes são contabilizados na UO 98000 – Receita do Tesouro Nacional. 

Análise da Equipe de Auditoria 
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Neste ponto, cabe destacar que, embora a SPOA/MF tenha demonstrado que o Balanço 
Orçamentário da UO 73901 evidencia os valores de todas as contribuições previdenciárias 
arrecadadas (deduzida da DRU), que em 2017, somaram cerca de R$ 404 milhões, o fato é que 
os valores relativos às contribuições dos servidores da polícia civil não transitaram pelo órgão 
25915 – FCDF, distorcendo consequentemente os demonstrativos contábeis do FCDF. 

Nesse sentido, as receitas das citadas contribuições não estão contabilizadas como “Receita 
de Contribuições”, que na Demonstração do Fluxo de Caixa, por exemplo, apresenta o valor 
de R$ 262.711.870,55. 

Dessa forma, o valor de R$ 140.463.025,86 não foi apropriado no órgão do Fundo, o que 
resulta em descumprimento do item 9.3 do Acórdão TCU nº 1.633/2016 - Plenário, que 
determinou ao Ministério da Fazenda e às unidades gestoras do FCDF que passassem a reter 
e a recolher aos cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal a contribuição 
previdenciária dos servidores e militares. 

Por outro lado, merece destacar que o recolhimento deve se dar aos cofres do Fundo, nos 
termos do Acórdão, portanto, tais ingressos constituem receitas daquela unidade e não 
receitas da União. Assim, não há que se reter 30% a título de DRU na UO 98000 – Receita do 
Tesouro Nacional, devendo tais valores serem restituídos ao Fundo. Ressalte-se que, no 
exercício de 2017, foram retidos indevidamente a título de DRU o importe de R$ 
90.518.802,80 (R$ 42.131.665,28 - contribuição dos servidores e R$ 48.387.137,52 – 
contribuição patronal). 

Assim, foi incluída no presente relatório recomendação específica para a SPOA/MF ressarcir 
ao Fundo os valores indevidamente retidos a título de DRU. 

6.1.3. Manifestação da STN/MF 

A elaboração do RGF seguiu a metodologia adequada, estabelecida no Manual de 
Demonstrativos Fiscais, tendo sido publicada conjuntamente entre STN/MF e SFC/CGU. Nesse 
sentido, não nos parece pertinente realizar tais republicações. Acrescente-se que entendemos 
adequada a outra recomendação, a ser expedida ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, 
que adote as medidas necessárias para que os valores relativos à folha de dezembro sejam 
apropriados no próprio mês, uma vez que geraria impactos futuros importantes em termos 
de adequação da execução orçamentária e financeira do Fundo, com consequentes reflexos 
no Relatório de Gestão Fiscal. 

Análise da Equipe de Auditoria 

Tendo em vista o exposto pela STN/MF, alteramos a recomendação no sentido de o Fundo 
Constitucional do Distrito Federal subsidie a Secretaria do Tesouro Nacional no levantamento 
dos impactos da apropriação no mês de janeiro da folha de dezembro do ano anterior, para 
fins de elaboração do RGF, enquanto a questão da apropriação por regime de competência 
das despesas com pessoal não esteja solucionada pelo FCDF. 
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Parecer: 201800999 

Unidade(s) Auditada(s): Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF 

Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2017 

Autoridade Supervisora: Eduardo Refinetti Guardia 

 

Tendo em vista os aspectos observados no processo de prestação de contas anual do 

exercício de 2017, do FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, expresso a 

seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações 

formulados pela equipe de auditoria. 

No escopo do trabalho de auditoria foram contemplados os resultados da auditoria 

realizada no Fundo em conjunto com o Tribunal de Contas da União, que abordou os impactos 

no FCDF devido ao modelo de governança adotado, o remanejamento de dotações entre as 

áreas atendidas pelo FCDF e a postergação de pagamento para o mês seguinte e para o exercício 

subsequente. Também, foi verificado o atendimento a acórdãos do TCU e às recomendações 

da CGU. 

No decorrer dos trabalhos de auditoria, constatou-se i) distorção nos 

Demonstrativos Contábeis no importe de R$ 140,46 milhões, em decorrência do não registro 

como receita do Fundo das contribuições previdenciárias relativas aos servidores da Polícia 

Civil do Distrito Federal; ii) impactos no Relatório de Gestão Fiscal decorrentes da utilização 

do orçamento de 2018 para pagamento da folha de dezembro/2017; iii) descumprimento do 

princípio da anualidade orçamentária; iv) falta de clareza da estratégia do FCDF, duplicidade 

de instâncias controladoras de esferas distintas e divulgação precária de dados e informações 

relevantes do FCDF; v) falta de atuação da União no processo de elaboração da proposta 

orçamentária dos recursos do FCDF, com risco de comprometer a efetiva prestação dos serviços 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 
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de segurança pública; e vi) deficiências no processo de execução orçamentária e financeira dos 

recursos do FCDF, decorrentes do uso inadequado de bloqueio de créditos e remanejamentos. 

Dentre as causas das constatações identificadas, destacam-se fragilidades na 

supervisão dos recursos do Fundo pelo Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal e 

pelo Ministério da Fazenda, bem como impropriedades na gestão orçamentária e financeira 

decorrentes da atuação do Subsecretário do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda do 

Distrito Federal (SUTES/SEFDF), enquanto Gestor Financeiro do FCDF. 

No tocante às recomendações deste órgão de Controle Interno, verificou-se que 

encontram-se em fase de implementação cinco recomendações, sendo que quatro destas 

recomendações estão aguardando manifestação do Tribunal de Contas da União sobre a 

matéria. Registre-se que as decisões pendentes de julgamento do mérito no âmbito do TCU 

apresentam impactos orçamentários-financeiros significativos para os entes e para o Fundo: 

cerca de R$ 24,61 bilhões (pagamento de inativos e pensionistas das áreas de saúde e educação) 

e R$ 948 milhões (auxílio-moradia concedido pelo GDF), além de impactos não estimados 

quanto ao ressarcimento ao FCDF da remuneração dos servidores/militares cedidos a outros 

órgãos. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 

da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão 

expressa no Certificado de Auditoria, pela regularidade com ressalvas. Desse modo, o 

Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da 

CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento 

Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas 

da União por meio do mesmo sistema. 

Brasília/DF, 31 de agosto de 2018. 

 
 

GUILHERME MASCARENHAS GONÇALVES 

Diretor de Auditoria de Políticas Econômicas e de Produção 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201800999 
Unidade Auditada: Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF 

Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda - MF 

Município (UF): Brasília/DF 

Exercício: 2017 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 
31/12/2017 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 
10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 
informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 
aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados da auditoria 
sobre o FCDF, realizada em conjunto com o Tribunal de Contas da União, no âmbito da TC 
019.364/2017-2, em especial, quanto aos impactos no FCDF devido ao modelo de governança 
e aspectos atinentes à execução orçamentária e financeira dos recursos do Fundo, no 
exercício de 2017. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de 
gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- Distorção nos Demonstrativos Contábeis no importe de R$ 140,46 milhões, em 
decorrência do não registro como receita do Fundo das contribuições previdenciárias 
relativas aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal (item 2.1); 

- Falta de clareza da estratégia do FCDF, duplicidade de instâncias controladoras de 
esferas distintas e divulgação precária de dados e informações relevantes do FCDF 
(item 2.2); 

- Falta de atuação da União no processo de elaboração da proposta orçamentária dos 
recursos do FCDF, com risco de comprometer a efetiva prestação dos serviços de 
segurança pública (item 2.3.1); e 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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- Impactos no Relatório de Gestão Fiscal decorrentes da utilização do orçamento de 
2018 para pagamento da folha de dezembro/2017 (item 2.4). 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 
medidas saneadoras. 

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 
Responsáveis: 

- Deficiências no processo de execução orçamentária e financeira dos recursos do FCDF, 
decorrentes do uso inadequado de bloqueio de créditos e remanejamentos (item 2.3.2); 
e  

- Descumprimento do princípio da anualidade orçamentária (item 2.3.3). 

6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre 
os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 
encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado 
a seguir: 

CPF do agente 
público 

Cargo ou função 

Avaliação do 
órgão de 
Controle 
Interno 

Fundamentação da avaliação 
do Controle Interno 

***.057.991-** 

Subsecretário do 
Tesouro do DF 

(Gestor Financeiro 
do FCDF) 

Regular com 
ressalvas 

Itens 2.3.2 e 2.3.3 do Relatório 
de Auditoria nº 201800999. 

Demais 
integrantes do 

Rol de 
Responsáveis 

- Regularidade 

Considerando o escopo do 
Relatório de auditoria, não 

foram identificadas 
irregularidades com 

participação determinante 
destes agentes. 

 
7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 
contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 163/2017. 

 
Brasília - DF, 03 de setembro de 2018. 

 
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 

ALEXANDRE DE SALES LIMA 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária 

 


