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Delegados denunciam desvio no Fundo
Constitucional
O Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal
(Sindepo), entrou com uma representação no Tribunal de
Contas do DF relatando o uso irregular de recursos do
Fundo Constitucional destinados à área de segurança
pública e a redução de 75% do montante que deveria ser
destinado a investimentos na corporação.
O presidente do Sindepo, Benito Tiezzi, explicou que a
solicitação na proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA)
foi de R$ 128 milhões para custeio de investimentos, dos
quais R$ 30 milhões foram aprovados, mas apenas R$ 3
milhões foram repassados pelo governo.

Por conta disso, todas as obras da corporação estão paralisadas. "A
finalidade principal do Fundo Constitucional é a manutenção das forças de
segurança pública, tanto na Constituição quanto na lei que a regula", afirma.
"Se inviabiliza [o trabalho da Polícia Civil] é porque está sendo realocado para
outra finalidade, por exemplo, para saúde e educação. O que não pode é
inviabilizar o custeio da Polícia Civil."
Na avaliação do sindicato, a situação da PCDF também se agrava com o
déficit de funcionários. "O quadro é menor do que era em 1993. Tem 400
policiais para serem nomeados e o governo não nomeia. A situação está
gravíssima", destaca o presidente.
O documento foi entregue na sexta-feira (17) ao presidente do Tribunal de
Contas, conselheiro Renato Rainha. O TCDF vai instaurar um processo para
analisar a admissibilidade da representação. Se o plenário avaliar que a ação
preenche os requisitos legais, o tribunal analisa o mérito da denúncia.
Nota Correio Braziliense (21/07)
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Vai começar o Adeboleiros 2015
As inscrições para o campeonato Adeboleiros 2015 terminam no dia 31 de julho e você não pode ficar
de fora.
O sorteio dos times será realizado no dia 05 de agosto. Vale destacar que neste ano haverá a figura do
Técnico, que não poderá jogar, mas atuará junto ao Capitão no comando do time.
A bola vai rolar já no próximo dia 15 com o Torneio Início, e as disputas começam no dia 22 com os
craques do Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Totternham e Liverpool.

INSCRIÇÕES
VAGAS LIMITADAS
www.adeboleiros.com.br
Taxa: R$ 200,00
Formas de pagamento:
- na sede da Adepol (DPE).
- Clube da Adepol com o
Gerente Flávio.
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Novos Convênios
As Entidades Integradas firmaram mais dois importantes convênios. Para adquirir acesse
http://www.adepoldobrasil.org.br/intranet/usuarios/login

DISBRAVE POSTOS DE COMBUSTÍVEL
Desconto de R$ 0,10 por litro
abastecido. Para receber o benefício é
necessário apresentar a carteira de
identificação da ADEPOL e solicitar o
desconto: CÓD: 188220 - ASSOC. DOS
DELEGADOS DE POLÍCIA DO DF

Seu carro está sem seguro? Não corra mais riscos.
Entre em contato com a Seguros do Brasil.
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