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O art. 60, XV, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF atribui à 
Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF competência privativa para julgar 
anualmente as contas prestadas pelo Governador do DF. A este Tribunal, nos termos 
do art. 78, I, da LODF, cabe apreciar as referidas contas e sobre elas fazer relatório 
analítico e emitir parecer prévio. A análise foi realizada nos autos do Processo – TCDF 
nº 36964/16. 

ENVIO E COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O Exmo. Sr. Governador encaminhou à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal a Prestação de Contas do Governo do Distrito Federal relativa ao exercício 
de 2016, de forma tempestiva, em 29.03.2017, por intermédio da Mensagem no 
40/2017 – GAG, em cumprimento ao art. 65 c/c art. 100, XVII, da LODF.  

A CLDF, por sua vez, mediante o Ofício no 6/2017-CEOF, de 25.04.17, 
encaminhou a documentação a esta Corte em 26.04.17. 

Constaram da Prestação de Contas os seguintes volumes e anexos: 

 Balanço Geral; 

 Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração 
Financeira e Contábil – Siac/Siggo; 

 Anexo II – Demonstrativos Gerenciais; 

 Anexo III – Volumes I a VI – Conciliação Bancária; 

 Anexo IV – Relatório de Atividades; 

 Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo; 

 Anexo VI – Volumes IA e IB – Relatório sobre o cumprimento de 
diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos, com avaliação dos 
resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão governamental, 
por programa de governo; 

 Anexo VI – Volume II – Relatório sobre o controle do Deferimento 
de Vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da 
remuneração, vencimento ou salário dos membros ou servidores 
do Poder Executivo do DF; 

 Anexo VI – Volume III – Relatório sobre o controle das Operações 
de Crédito, Avais e Garantias, bem como dos Direitos e Haveres 
do Distrito Federal; 

 Anexo VI – Volume IV – Relatório sobre a avaliação da relação de 
custo e benefício das renúncias de receitas e dos incentivos, 
remissões, parcelamentos de dívidas, anistias, isenções, 
subsídios, benefícios e afins de natureza financeira, tributária, 
creditícia e outros; 

 Anexo VI – Volume V – Demonstrativo das despesas criadas ou 
aumentadas na forma dos artigos 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, com indicação, conforme o caso, 
da natureza dos respectivos montantes, e informação sobre o 
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cumprimento das condições estabelecidas pela LRF para gastos 
dessa natureza; 

 Anexo VI – Volume VI – Informações Complementares à IN 
nº 1/2016 – TCDF.  

Por intermédio da Decisão – TCDF no 2.864/17, proferida em 20.06.17, 
este Tribunal requisitou ao Exmo. Sr. Governador a apresentação da Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido, em complementação às informações 
encaminhadas na Prestação de Contas, exercício de 2016, o que ensejou a 
interrupção do prazo determinado no art. 78, I, da LODF, para a elaboração dos 
respectivos relatório analítico e parecer prévio. 

Em 12.07.17, a Consultoria Jurídica do Distrito Federal, por meio do 
Ofício SEI-GDF nº 94/2017 – GAG/CJ, encaminhou a esta Corte documentação com 
vistas a justificar o não cumprimento da Decisão – TCDF no 2.864/17. O Tribunal, 
reconhecendo a impossibilidade técnica para atendimento da diligência, relevou o 
descumprimento, nos termos da Decisão – TCDF nº 3.693/17. 

ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O Relatório Analítico é constituído dos seguintes capítulos: 
Planejamento, Programação e Orçamentação; Gestão Orçamentária e Financeira; 
Gestão Fiscal; Gestão Patrimonial; Demonstrações Contábeis; Resultados por 
Programas de Governo; e Síntese. 

A seção Planejamento, Programação e Orçamentação trata dos 
principais instrumentos de planejamento e programação utilizados pelo Governo do 
Distrito Federal, a saber, Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO e Lei de Orçamento Anual – LOA. 

Na seção Gestão Orçamentária e Financeira, analisam-se as alterações 
promovidas no orçamento ao longo do exercício, assim como a execução da receita 
e da despesa dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimento e do 
Fundo Constitucional do DF. É verificado, ainda, o cumprimento dos limites 
constitucionais de aplicação em educação e saúde, bem como da destinação mínima 
de recursos para aplicação em pesquisa, cultura e pelo Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 

No tópico Gestão Fiscal, analisam-se os Relatórios de Gestão Fiscal 
publicados pelo Poder Executivo, Câmara Legislativa, Tribunal de Contas e 
Defensoria Pública do DF, assim como o cumprimento das Metas Fiscais definidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Em Gestão Patrimonial, trata-se da dívida ativa e da dívida pública, 
incluindo os precatórios. 

Em Demonstrações Contábeis, são analisados os Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como as Demonstrações das Variações 
Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa das unidades da administração direta, autárquica 
e fundacional e das empresas estatais dependentes dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social. São excluídos da análise os recursos do Fundo Constitucional do 
Distrito Federal – FCDF executados no âmbito da União. 
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Na seção Resultados por Programas de Governo, são examinadas as 
programações e respectivas realizações físico-financeiras para os principais 
programas temáticos contemplados no PPA 2016/019, a saber: Brasília Saudável, 
Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental, Mobilidade Integrada e Sustentável, 
Educa mais Brasília, Famílias Fortes, Segurança Pública com Cidadania e Direitos 
Humanos e Cidadania. São apresentadas, ainda, sínteses dos resultados de 
auditorias e inspeções conduzidas pelo TCDF em temas relacionados a esses 
Programas. 

CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

Para possibilitar a comparação histórica dos valores das contas 
patrimoniais e de resultado, foram utilizados, respectivamente, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o IPCA mensurado em termos de valores 
médios (IPCA-Médio), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE e organizados em séries temporais pelo Banco Central do Brasil. 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

Nos termos do art. 221, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal – RITCDF, aprovado pela Resolução – TCDF nº 296, de 
15.09.16, a versão preliminar do Relatório Analítico sobre as Contas de Governo 
relativas ao exercício de 2016 foi disponibilizada ao Ministério Público junto ao TCDF, 
por intermédio do Despacho Singular nº 387/2017 – GC/PT em 25.08.17. Em 1º.09.17, 
foi recebida a manifestação.  

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DOS TITULARES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

Foram encaminhadas, por intermédio dos Ofícios nº 30/2017 – GCPT e 
31/2017 – GCPT, ambos de 04.09.17, cópias da versão preliminar do Relatório 
Analítico sobre as Contas de Governo relativas a 2016, juntamente com as 
considerações que sobre ela teceu a nobre Procuradora-Geral do Ministério Público 
junto ao TCDF, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal e ao 
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para conhecimento e eventual 
manifestação acerca do conteúdo do documento, em cumprimento ao inciso III do art. 
221 do RITCDF. 

Em 08.09.17, foi solicitada prorrogação de prazo pelo titular do Poder 
Executivo, concedida pela Decisão nº 4.367/17, de 12.09.17. 

Em 26.09.17, foi recebido na Corte de Contas o Ofício nº 92/2017 – GAG, 
em que o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal apresentou suas 
considerações acerca de alguns apontamentos constantes do Relatório, as quais 

De dez/2010 1,4943255 De 2010 1,5048259

De dez/2011 1,4030784 De 2011 1,4111741

De dez/2012 1,3256775 De 2012 1,3388304

De dez/2013 1,2516938 De 2013 1,2606178

De dez/2014 1,1763214 De 2014 1,1855818

De dez/2015 1,0628799 De 2015 1,0873914

FATORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

CONTAS PATRIMONIAIS

PARA DEZEMBRO DE 2016 (IPCA)

CONTAS DE RESULTADO

PARA 2016 (IPCA - MÉDIO)
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receberam tratamento no capítulo 8 – Análise das Manifestações Apresentadas pelo 
Titular do Poder Executivo.  

Não se recebeu manifestação proveniente da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal.
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II – RELATÓRIO ANALÍTICO
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1 – PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO 

Analisam-se, neste capítulo, os aspectos mais relevantes no que se refere 
aos instrumentos de planejamento da ação pública afetos ao exercício de 2016, a saber, 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2016/2019. 

Ressalte-se que tais instrumentos de planejamento foram objetos de 
análise no Processo – TCDF nº 30575/16. 

Consta no art. 162 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF que o 
processo de planejamento do Distrito Federal será composto pelo Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT, pelos Planos de Desenvolvimento Local – PDLs, 
pelas ações de integração com a Região Integrada de Desenvolvimento do DF e 
Entorno – RIDE, pelo Plano Plurianual – PPA, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO e pela Lei Orçamentária Anual – LOA. 

O PDOT é o instrumento básico da política de expansão e 
desenvolvimento urbanos, de longo prazo e natureza permanente, que tem o intuito 
de propiciar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e 
rural e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território. O plano 
que está em vigência foi aprovado pela Lei Complementar nº 803/09, com alterações 
decorrentes da Lei Complementar nº 854/12. 

Os PDLs tratam de questões específicas das regiões administrativas, de 
forma complementar ao PDOT. Atualmente, possuem PDL aprovado as regiões 
administrativas de Águas Claras, Candangolândia, Ceilândia, Gama, Guará, 
Samambaia, Sobradinho e Taguatinga. 

Em relação às ações de integração com a RIDE, cabe mencionar o 
início, em 2016, de estudos para expansão do Expresso DF (BRT), integrando Santa 
Maria com Luziânia, e a realização de ações conjuntas no DF e entorno visando ao 
combate à Dengue. 

Todos esses instrumentos de planejamento deverão interagir e guardar 
compatibilidade entre si. O PPA, a LDO e a LOA, por estarem mais diretamente 
relacionados ao planejamento e execução das receitas e das despesas do DF, serão 
analisados a seguir.  

1.1 – PLANO PLURIANUAL 

Consoante exposto no art. 149, § 2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal 
– LODF, o Plano Plurianual – PPA será compatível com o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT e estabelecerá, para um período de quatro anos e 
de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas do GDF para despesas 
de capital e outras delas decorrentes, assim como as relativas a programas de 
duração continuada. 

Nesse intento, publicou-se a Lei nº 5.602, de 30.12.15, que dispõe sobre 
o PPA do quadriênio 2016/2019. Esse plano foi composto de Contextualização do DF 
(Anexo I), Estruturação, Base Estratégica e Detalhamento dos Programas Temáticos 
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e Respectivos Atributos (Anexo II) e Programas Temáticos e Programas de Gestão, 
Manutenção e Serviços ao Estado e Respectivas Ações Orçamentárias (Anexo III). 

O mencionado artigo da LODF afirma que o PPA poderá ser revisto ou 
modificado quando necessário. O Decreto nº 37.517, de 26.07.16, alterou informações 
gerenciais e atributos dos objetivos específicos dos programas temáticos do PPA 
2016/2019. Já a Lei nº 5.787, de 22.12.16, dispôs sobre a revisão desse PPA, 
alterando, incluindo e excluindo metas, indicadores, ações orçamentárias e não 
orçamentárias. 

Encontra-se, ainda, no referido artigo da LODF, determinação para que 
as diretrizes, objetivos e metas contidos no PPA sejam quantificados física e 
financeiramente. A tabela seguinte retrata os valores previstos no PPA para o 
quadriênio 2016/2019. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Outras fontes incluem recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF e do Orçamento de Investimento – OI. 

Verificou-se previsão de R$ 30,9 bilhões em recursos a serem gastos 
em 2016, sendo 84,3% em despesas correntes e 15,7% em despesas de capital. 
Destaca-se que esse valor é 10,8% menor que o valor nominal inserido no PPA 
2012/2015 para o exercício de 2015. O quadro adiante demonstra a previsão contida 
no PPA para 2016, por programas. 

TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

2016  20.456.222                 5.573.308     26.029.530     2.882.272                 1.970.084     4.852.356 30.881.886   

2017  21.409.124                 5.602.693     27.011.817     2.770.124                 1.600.907     4.371.031 31.382.848   

2018  22.658.076                 5.752.212     28.410.288     2.921.033                 1.521.519     4.442.552 32.852.840   

2019  23.958.994                 5.990.936     29.949.930     3.082.935                 1.645.211     4.728.146 34.678.076   

TOTAL 88.482.416 22.919.149             111.401.565 11.656.364 6.737.721               18.394.085 129.795.650 

VALORES PREVISTOS - PPA 2016 / 2019

ANO
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  
Exclusive o Programa para Operações Especiais, que não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações 
de governo, não resulta em um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços e, dessa forma, não 
integra o Plano Plurianual – PPA. 

O PPA 2016/2019 registrou significativa redução no quantitativo de 
programas relativamente ao plano anterior. Os programas de Gestão, Manutenção e 
Serviços ao Estado decresceram de dez para três. Já os programas temáticos 
reduziram de 32 para treze.  

Para a concretização dos programas, tanto de gestão quanto temáticos, 
o PPA elencou, para o exercício em análise, 639 ações orçamentárias, destacando-
se, como já mencionado, a Administração de Pessoal, que teve previsão de R$ 17,3 
bilhões. O gráfico seguinte retrata a representatividade das principais ações. 

PROGRAMA
DESPESAS 

CORRENTES
%

DESPESAS 

DE CAPITAL
% TOTAL %

Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental 819.634      3,15      1.708.652     35,21    2.528.286   8,19      

Mobilidade Integrada e Sustentável 676.516      2,60      1.195.276     24,63    1.871.792   6,06      

Brasília Saudável                 1.291.409   4,96      155.131        3,20      1.446.540   4,68      

Educa Mais Brasília           565.795      2,17      372.138        7,67      937.933      3,04      

Brasília Competitiva                    241.836      0,93      513.836        10,59    755.672      2,45      

Segurança Pública com Cidadania    341.977      1,31      168.641        3,48      510.618      1,65      

Gestão para Resultados                     410.524      1,58      98.372          2,03      508.896      1,65      

Famílias Fortes 376.274      1,45      30.000          0,62      406.274      1,32      

Território da Gente         79.389        0,30      323.690        6,67      403.079      1,31      

Direitos Humanos e Cidadania      153.023      0,59      21.276          0,44      174.299      0,56      

Capital Cultural        127.971      0,49      23.344          0,48      151.315      0,49      

Cidade do Esporte e Lazer                 50.791        0,20      43.848          0,90      94.639        0,31      

Atuação Legislativa                   1.778          0,01      -               -        1.778          0,01      

Subtotal Programas Temáticos 5.136.917   19,73    4.654.203     95,92    9.791.120   31,71    

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Social 16.042.143 61,63    50.681          1,04      16.092.824 52,11    

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Gestão Pública 2.524.049   9,70      35.220          0,73      2.559.269   8,29      

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Desenvolvimento 1.841.297   7,07      111.852        2,31      1.953.149   6,32      

Subtotal Programas de Gestão 20.407.490 78,40    197.753        4,08      20.605.242 66,72    

Reserva de Contingência 485.123      1,86      400               0,01      485.523      1,57      

TOTAL 26.029.530 100,00  4.852.356     100,00  30.881.886 100,00  

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO E FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF

EXERCÍCIO 2016

VALORES PREVISTOS NO PPA 2016/2019 - POR PROGRAMA
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PLANO PLURIANUAL 2016/2019 
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

– 2016 – 

 
Fonte: Siggo.  

Verificou-se que R$ 20,7 bilhões (66,9%) previstos no Plano para 2016 
corresponderam somente a seis ações orçamentárias, enquanto o montante restante, 
R$ 10,2 bilhões, foi dividido para 633 ações.  

Encontra-se, no PPA 2016/2019, a relação dos indicadores de cada 
programa, os quais servem de parâmetro para identificar e aferir, periodicamente, 
aspectos relacionados ao programa, auxiliando a avaliação de seus resultados. O 
acompanhamento desses indicadores consta no Relatório de Indicadores de 
Desempenho por Programas, Anexo V da Prestação Anual de Contas do Governo. 

Ressalta-se que, consoante as Orientações para Elaboração do Plano 
Plurianual 2016-2019, emitidas pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, os indicadores de desempenho devem apresentar as seguintes propriedades, 
entre outras: simplicidade – devem ser de fácil obtenção, construção e entendimento 
pelo público geral; sensibilidade – serem capazes de refletir tempestivamente as 
mudanças decorrentes das intervenções realizadas; e mensurabilidade – capacidade 
de alcance e mensuração quando necessário. Contudo, ao analisar o Relatório de 
Indicadores de Desempenho por Programas, verificaram-se indicadores sem 
resultado, devido, precipuamente, a mudanças nas estruturas das Secretarias, 
complexidade dos cálculos e alterações nos projetos envolvidos, evidenciando a não 
observância das propriedades no momento da elaboração dos indicadores e a 
fragilidade dos procedimentos de planejamento dos programas e respectivas ações 
orçamentárias. 

De acordo com o art. 149, § 2º, da LODF, o PPA deve estabelecer as 
diretrizes, objetivos e metas por região administrativa. Para o exercício de 2016, foram 
previstos, no PPA, valores para 39 localidades, distribuídos conforme o quadro 
seguinte. 

Administração de 
Pessoal
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Apesar da consignação de valores para 39 localidades, no exercício de 
2016, 91,5% dos recursos previstos destinaram-se à localização Distrito Federal, que 
corresponde a ações que atendam a mais de uma região administrativa. Consoante o 
Processo – TCDF nº 30575/16, o PPA 2012/2015 havia previsto 56,3% dos recursos 
para a localidade Distrito Federal, fato que indicava aparente tendência de melhora 
nesse aspecto de planejamento. Todavia, considerando a nova concentração de 
recursos na localização Distrito Federal, o PPA atual regrediu à situação dos PPA 
2004/2007 e 2008/2011, quando mais de 90% dos recursos eram previstos para a 
região Distrito Federal.   

Por meio da Decisão nº 6.183/16, esta Corte recomendou ao GDF que 
envide esforços no sentido de dar cumprimento ao art. 149, § 2º, da LODF, com a 
efetiva regionalização das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA. 

1.2 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

A Lei no 5.514/15, alterada pelas Leis nº 5.597/15, 5.718/16 e 5.776/16, 
trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016. A LDO serve de ligação 
entre os planejamentos de médio e curto prazos, previstos no Plano Plurianual – PPA 
e Lei Orçamentária Anual – LOA, respectivamente. A LDO/16 tem como uma de suas 
finalidades orientar a elaboração e a execução da LOA/16 para o alcance dos 
objetivos e metas estabelecidos no PPA 2016/2019. 

Da análise da LDO/16 proferida no Processo – TCDF nº 30575/16, cabe 
destacar as seguintes alterações relativamente à LDO anterior: exclusão do anexo 
específico da Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias 
Constitucionais ou Legais de Caráter Continuado como componente do PLOA, o que 
implicou a determinação, contida na Decisão nº 6.183/16, para que o GDF faça 
constar nas próximas LDOs a previsão de anexo a integrar os futuros Projetos de LOA 
contendo a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias 

PROGRAMA
PREVISÃO 

PPA (A)
(%)

Distrito Federal 28.250.478 91,48    

RA I - Plano Piloto 1.073.745   3,48      

Entorno 244.700      0,79      

RA III - Taguatinga 199.742      0,65      

RA XXX - Vicente Pires 157.093      0,51      

RA IX - Ceilândia 140.803      0,46      

RA XIV - São Sebastião 114.611      0,37      

Região Oeste 86.688        0,28      

Região Sul 85.000        0,28      

RA XX - Águas Claras 79.038        0,26      

Região Norte 55.764        0,18      

RA XVI - Lago Sul 42.032        0,14      

Demais Localidades 352.193      1,14      

TOTAL 30.881.886 100,00  

PLANO PLURIANUAL 2016/2019

VALORES PREVISTOS POR LOCALIZAÇÃO

EXERCÍCIO 2016



18 

 

constitucionais ou legais de caráter continuado; e supressão da autorização de 
empenho, liquidação e pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais do ano 
anterior, que vinha ocorrendo indevidamente desde 2009, prática contrária ao regime 
de competência da despesa e aos princípios de anualidade, universalidade,  controle 
e equilíbrio fiscal das contas públicas. 

Sobre as leis que alteraram a LDO/16, tem-se que: 

 a Lei nº 5.597/15 incluiu o Anexo de Metas e Prioridades e trouxe 
alterações nos seguintes anexos: Anexo de Metas Fiscais -  e 
complementos; Metas Fiscais Atuais Comparadas com as 
Fixadas nos três Exercícios Anteriores; Margem de Expansão das 
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado; e Projeção da 
Renúncia de Origem Tributária e de Natureza Creditícia e 
Financeira; 

 a Lei nº 5.718/16 alterou os anexos: Anexo de Metas Fiscais - e 
complementos; Metas Fiscais Atuais Comparadas com as 
Fixadas nos três Exercícios Anteriores; Margem de Expansão das 
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado; e Projeção da 
Renúncia de Origem Tributária - Texto e Anexos; 

 a Lei nº 5.776/16 alterou anexo referente a Estimativa e 
Compensação da Renúncia de Receita.  

Apresenta-se, a seguir, tabela demonstrativa das alterações ocorridas 
nas metas fiscais para 2016 propostas na LDO/16.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Diário Oficial do Distrito Federal. 

Consoante pareceres dos respectivos projetos de lei, as primeiras 
alterações foram propostas para compatibilizar os dados quantitativos das metas 
fiscais para o exercício de 2016 com os valores constantes do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para o mesmo exercício. As alterações seguintes deveram-se à 
extensão do prazo de vigência dos registros dos créditos tributários do Programa de 
Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS. 

A avaliação do cumprimento das metas fiscais é abordada em tópico 
específico deste Relatório, no capítulo 3.3 – Avaliação do Cumprimento de Metas 
Fiscais.  

LEI Nº 5.514/15 5.597/15 5.718/16

PUBLICAÇÃO DIA 4-ago-15 29-dez-15 30-set-16

Receita Total 29.987.071 32.605.929 27.869.829 

Receita Primária 28.317.465 30.185.644 26.687.447 

Despesa Total 29.987.071 32.605.929 29.008.061 

Despesa Primária 29.085.722 31.608.232 28.614.017 

Resultado Primário (768.258)     (1.422.588)  (1.926.570)  

Resultado Nominal (458.892)     1.081.896   1.081.896   

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

ANEXO DE METAS FISCAIS
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1.3 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  

A Lei Orçamentária Anual – LOA, de no 5.601/15, estimou receitas que 
somaram R$ 34 bilhões, com despesas, de mesmo valor, distribuídas para os 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – OFSS, que abarcaram R$ 32,6 bilhões, 
subdivididos em R$ 19,9 bilhões para o primeiro e R$ 12,8 bilhões para o segundo, e 
o saldo remanescente, de R$ 1,4 bilhão, coube ao Orçamento de Investimento – OI. 

O total dos OFSS contempla valores vetados pelo Poder Executivo, 
quando da sanção, medida posteriormente rejeitada pela CLDF, conforme DODF de 
09.03.16. Entretanto, a contabilidade não destacou nem os vetos assinalados pelo 
Governador, nem a derrubada levada a efeito pelo Legislativo. 

Nos valores dos OFSS, estão incluídos R$ 4,9 bilhões oriundos do FCDF 
para as áreas de Educação e Saúde. Os recursos do FCDF previstos para a área de 
Segurança, no total de R$ 7,1 bilhões, continuaram sendo alocados na lei 
orçamentária da União e executados por meio do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – Siafi. 

A comparação da dotação inicial com o exercício anterior consta na 
tabela seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. Não foram deduzidos os valores relativos às receitas e despesas 
intraorçamentárias.  

Primeiramente, cabe ressalvar diferença de R$ 180,4 milhões, entre as 
esferas Fiscal e da Seguridade Social, quando confrontados os registros do Siggo e 
os anexos da LOA e seu texto publicado no DODF (Suplemento A, de 31.12.15), sem 
reflexo no valor global dos OFSS. Cumpre esclarecer que arquivo constante no sítio 
eletrônico da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – Seplag apresenta 
os mesmos valores lançados no Siggo. 

Ademais, houve também diferença de R$ 882,4 mil entre a previsão de 
repasses do FCDF (a maior) para Educação e Saúde e a fonte correspondente nos 
OFSS (a menor), devido à alteração havida no orçamento federal, processado 
posteriormente à LOA distrital. 

EVOLUÇÃO (%)

(A) % (B) % (B/A)

OFSS 32.040.102         78,98         32.605.929         79,29               1,77                    

Fiscal 19.970.496         49,23         19.855.047         48,29               (0,58)                   

Seguridade Social 12.069.606         29,75         12.750.882         31,01               5,64                    

OI 1.558.948           3,84           1.404.165           3,41                 (9,93)                   

Subtotal 33.599.050         82,83         34.010.094         82,71               1,22                    

FCDF - Saúde e Educação - OFSS (6.517.383)          (16,07)       (4.908.208)          (11,94)              (24,69)                 

FCDF 13.483.155         33,24         12.018.201         29,23               (10,87)                 

Segurança 6.965.772           17,17         7.109.110           17,29               2,06                    

Saúde e Educação 6.517.383           16,07         4.909.091           11,94               (24,68)                 

TOTAL 40.564.822         100,00       41.120.087         100,00             1,37                    

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO E FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL

- 2015 / 2016 -

ESFERA
2015 2016
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No exercício anterior, o valor global a ser gerido pelo GDF totalizou 
R$ 40,6 bilhões, em números corrigidos pelo IPCA-Médio. Já em 2016, esse montante 
atingiu R$ 41,1 bilhões, ampliação real de 1,4%. 

No âmbito dos OFSS, a LOA/16 superou a anterior em 1,8%, em valores 
atuais, notadamente pelo acréscimo em Seguridade Social, com expansão real de 
5,6%.  

No que se refere às receitas dos OFSS, a tabela seguinte descreve a 
previsão inicial da receita de 2015, comparada ao valor obtido naquele exercício, e a 
projeção para 2016. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. Não foram deduzidos os valores relativos às receitas intraorçamentárias nas 
previsões. 

No conjunto de receitas correntes, pode-se observar a redução real de 
3,2% entre as previsões iniciais dos dois exercícios para Receita Tributária. Por outro 
lado, Receita de Contribuições teve incremento real de 35,8% na previsão inicial de 
2016, em função da contribuição patronal ao Fundo Financeiro do Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS. De notar, ainda, expressivo aumento das receitas 
intraorçamentárias correntes em relação aos valores previstos inicialmente para o 
exercício anterior. Tal fato deve-se à contabilização da contribuição patronal ao Fundo 
Financeiro do RPPS, que passou a ser realizada no segundo semestre de 2015 e, 
portanto, não prevista quando da elaboração da proposta orçamentária, 
diferentemente de 2016, em que tais valores foram considerados. 

PREVISÃO

INICIAL

(A)

RECEITA 

REALIZADA

(B)

%(B/A)

PREVISÃO

INICIAL

(C)

%(C/A) %(C/B)

RECEITAS CORRENTES 28.343.768   27.353.065   96,50          29.662.031   104,65        108,44        

Receita Tributária 15.501.422   14.305.136   92,28          15.005.694   96,80          104,90        

Receita de Contribuições 1.829.905     1.951.457     106,64        2.484.203     135,76        127,30        

Receita Patrimonial 438.384        779.479        177,81        790.715        180,37        101,44        

Receita Agropecuária 5                   13                 265,77        12                 255,43        96,11          

Receita Industrial 7                   1.787            24.119,04   11                 154,71        0,64            

Receita de Serviços 517.362        445.253        86,06          572.609        110,68        128,60        

Transferências Correntes (valor líquido) 8.639.011     8.583.672     99,36          7.143.302     82,69          83,22          

Transf. de Instituições, Pessoas e Convênios 10.619.646   10.550.696   99,35          8.936.342     84,15          84,70          

(-) Dedução para Formação do Fundeb (1.980.635)   (1.967.025)   99,31          (1.793.039)   90,53          91,15          

Outras Receitas Correntes 1.073.053     1.262.594     117,66        1.861.211     173,45        147,41        

Receitas Intraorçamentárias Correntes (valor líquido) 344.619        24.200          7,02            1.804.273     523,56        7.455,76     

Total Intraorçamentárias Correntes 344.619        1.990.589     577,62        1.804.273     523,56        90,64          

(-) Contribuição Patronal -                (1.966.389)   -               

Outras Deduções da Receita -                (526)              -                

RECEITAS DE CAPITAL 3.696.334     809.572        21,90          2.943.898     79,64          363,64        

Operações de Crédito 2.089.287     631.497        30,23          1.425.537     68,23          225,74        

Alienação de Bens 61.614          632               1,03            589.098        956,10        93.271,82   

Amortizações 84.998          55.625          65,44          80.707          94,95          145,09        

Transferências de Capital 1.452.823     63.448          4,37            482.480        33,21          760,43        

Outras Receitas de Capital -                58.369          363.108        622,09        

Receitas Intraorçamentárias de Capital 7.612            -                2.970            39,01          

TOTAL 32.040.102   28.162.637   87,90          32.605.929   101,77        115,78        

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA - 2015 E PREVISÃO DA RECEITA - 2016

RECEITA

2015 2016
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Por sua vez, entre as receitas de capital, houve redução de 20,4%, em 
valores atualizados, na previsão inicial, notadamente em função do desempenho de 
Operações de Crédito e de Transferências de Capital, cujas previsões de ingressos 
iniciais reduziram-se em 31,8% e 66,8%, respectivamente. Destaque-se, ainda, a 
expectativa de realização de receitas fruto da alienação de bens imóveis, quase dez 
vezes maior que no ano anterior.  

A tabela seguinte apresenta a distribuição dos valores dos OFSS 
segundo os grupos de despesa, em confronto com os dados do exercício anterior. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. Valores de 2016 considerando a rejeição dos vetos apostos. Não foram deduzidos 
os valores relativos às despesas intraorçamentárias.  

O Orçamento Fiscal, com leve variação real de 0,6% frente à dotação 
inicial do exercício anterior, teve por destaque a ampliação de Obrigações Patronais, 
de R$ 682,7 milhões para R$ 1,7 bilhão, devido à movimentação intraorçamentária 
decorrente da contribuição patronal ao Fundo Financeiro do RPPS, a qual não constou 
na previsão inicial de 2015. Destaque também para as variações de Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica (33,9%), no grupo Outras Despesas Correntes. 
Igualmente, houve preocupação em reforçar as dotações para a Amortização da 
Dívida, que teve a dotação ampliada para R$ 450,2 milhões ante R$ 208,7 milhões no 
exercício anterior, em termos reais. Idêntica preocupação em relação a Indenizações 
e Restituições Trabalhistas, com reforço de 173,5% em relação a 2015. Por outro lado, 
Obras e Instalações recuaram de R$ 5,1 bilhões para 2,5 bilhões, em valores 
atualizados. 

No Orçamento da Seguridade Social, destacaram-se os ajustes para 
atendimento de Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil e Obrigações 
Patronais, com expansão real de 45,5% e 378,8%, respectivamente, passando, em 
conjunto, de R$ 2,7 bilhões, em 2015, para R$ 4,3 bilhões, explicado em grande parte 
pelo aporte de contribuição patronal ao Fundo Financeiro do RPPS. Por outro lado, o 
planejamento inicial de despesas com Pessoal e Encargos Sociais nesta esfera, em 
comparação com o exercício anterior, foi reduzido nas rubricas Aposentadorias e 

DOTAÇÃO 

INICIAL

(A)

DESPESA 

REALIZADA

(B)

DOTAÇÃO 

INICIAL

(C)

VARIAÇÃO

% (C/A)

VARIAÇÃO

% (C/B)

DESPESAS CORRENTES 24.701.106           30.296.044           27.845.020           12,73         (8,09)         

Pessoal e Encargos Sociais 18.372.673           22.644.667           20.096.686           9,38          (11,25)       

Juros e Encargos da Dívida 219.749                250.192                258.841                17,79        3,46          

Outras Despesas Correntes 6.108.684             7.401.184             7.489.493             22,60        1,19          

DESPESAS DE CAPITAL 6.365.707             1.085.918             4.120.704             (35,27)       279,47       

Investimento 5.779.642             733.342                3.290.222             (43,07)       348,66      

Inversões Financeiras 377.367                92.885                  380.327                0,78          309,46      

Amortização da Dívida 208.698                259.692                450.154                115,70      73,34        

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 172.364                185.672                7,72           

RESERVA PARA RPPS 695.760                454.533                (34,67)       

RESERVA POR VETO DA LEI 105.164                

TOTAL 32.040.102           31.381.962           32.605.929           1,77 3,90

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - 2015 E DOTAÇÃO INICIAL - 2016

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA

2015 2016
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Reformas (-6,2%), Pensões (-26,4%) e Contratação por Tempo Determinado 
(- 57,7%).  

Ainda no que se refere à esfera Seguridade Social, no grupo Outras 
Despesas Correntes, destacaram-se os reforços na dotação de Material de Consumo 
(22,8%), Locação de Mão-de-Obra (17,7%), Contribuições (203,6%), Auxílio-
Alimentação (1.115,7%) e Obrigações Tributárias e Contributivas (242,4%). 

O Orçamento de Investimento das Estatais reduziu-se em 9,9% em 
comparação com 2015, constituindo o menor valor desde 2013, conforme 
demonstrado a seguir.  

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO  
DOTAÇÃO INICIAL E DESPESA REALIZADA 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio.  

A tabela seguinte descreve a previsão inicial da receita de 2015, 
comparada ao valor obtido naquele exercício, e a projeção para 2016 do OI.  
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA-Médio.  

No tocante ao FCDF, em valores atuais, houve redução de 10,9% em 
relação a 2015. O gráfico seguinte demonstra os valores distribuídos inicialmente 
entre as áreas contempladas pelo Fundo no último biênio 

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
DOTAÇÃO INICIAL POR ÁREAS 

– 2015/2016 – 

  
Fonte: Siafi. 
Valores relativos às áreas de Educação e Saúde foram contemplados nos OFSS das LOAs distritais de 2015 e 2016. 

É importante destacar que a variação da Receita Corrente Líquida – RCL 
federal, para fins de correção do FCDF, conforme preconizado pelo § 1º do art. 2º da 
Lei nº 10.633/02, foi negativa em 3,1%, em termos nominais, o que explica a redução 
real de 10,9% dessa importante fonte de financiamento distrital, com repercussão 
mais significativa em Educação e Saúde, que perderam, no conjunto da alocação 
inicial do Fundo, 24,7%, em valores atuais, entre 2015 e 2016.  

Em relação aos preceitos legais e constitucionais a serem atendidos 
quando da elaboração e publicação da lei orçamentária anual, tramitou nesta Corte 
de Contas o Processo – TCDF nº 30575/16, oportunidade em que se constatou que a 
LOA 2016 não incluiu nenhuma ação que não estivesse prevista no PPA, excetuado 

DOTAÇÃO 

INICIAL

DESPESA 

REALIZADA

DOTAÇÃO 

INICIAL

VARIAÇÃO

% (C/A)

VARIAÇÃO

% (C/B)

Central de Abastecimento de Brasília 11.779      1.248          11.573      (1,75)         827,13       

Banco de Brasília S/A 87.699      30.215        146.153    66,65         383,70       

BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A 109           100           (8,04)         

Companhia Imobiliária de Brasília 646.940    73.748        271.610    (58,02)       268,30       

Companhia de Saneamento Ambiental do DF 638.824    163.612      754.051    18,04         360,88       

Companhia Energética de Brasília 12.249      39.148        28.917      136,08       (26,14)       

CEB Lajeado S/A 296           -              295           (0,41)         

Companhia Brasiliense de Gás 1.153        -              610           (47,08)       

CEB Distribuição S/A 149.500    60.772        189.607    26,83         212,00       

CEB Geração S/A 9.112        -              550           (93,96)       

CEB Participações S/A 1.288        916             700           (45,64)       (23,61)       

TOTAL 1.558.948 369.660      1.404.165 (9,93)         279,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS DE INVESTIMENTO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - 2015 E DOTAÇÃO INICIAL - 2016

2015 2016

51,7%

23,0%

25,3%

2015

Segurança Pública Educação Saúde

59,2%19,5%

21,3%

2016

Segurança Pública Educação Saúde
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o Programa Operações Especiais, não integrante do Plano (art. 3º, § 4º, da Lei 
nº 5.602/15). Por outro lado, sob o aspecto financeiro, 31 ações previstas no PPA para 
2016 deixaram de ser incluídas na LOA inicial, sendo Assistência Médica e Auxílio 
Moradia, ambas do Programa de Gestão Manutenção e Serviços ao Estado – Social, 
as mais representativas, nos valores de R$ 209,8 milhões e R$ 165,6 milhões, 
respectivamente. O quadro a seguir demonstra o grau de compatibilidade, segundo 
as ações orçamentárias, entre a LOA/16 e o PPA. 

 
Fonte: Siggo. 
Não considerado o FCDF, cujas ações não discriminam as metas físicas e não fazem 
correspondência com as ações do PPA. 

No que diz respeito às metas físicas, a LOA apresentou 448 ações 
compatíveis integralmente com o previsto no PPA, quantitativo equivalente a 70,7% 
do total de ações previstas no Plano. Na análise das metas financeiras, foram 433 
ações em compatibilidade integral (68,3%). Nesse sentido, pode-se dizer que a LOA 
guardou cerca de 85% de compatibilidade integral ou média com o PPA, considerando 
tanto as metas físicas quanto as metas financeiras das ações. 

As 37 ações orçamentárias cujos valores foram os mais destoantes 
somaram R$ 133,1 milhões a mais que a previsão do PPA. A mais destacada foi a 
ação Recuperação de Obras de Arte Especiais – Pontes, Passarelas e Viadutos, do 
Programa Mobilidade Integrada e Sustentável, para a qual o PPA previu R$ 2 milhões 

RAZÃO ENTRE METAS FÍSICAS 

(LOA 2016 / PPA 2016-2019)

QUANTIDADE DE AÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS
%

0% ou não incluída na LOA (incompatibilidade total) 33                                     5,21

Entre 0% e 50% 23                                     3,63

50% (compatibilidade média) 12                                     1,89

Entre 50% e 100% 29                                     4,57

100% (compatibilidade total) 448                                   70,66

Entre 100% e 150% 51                                     8,04

150% (compatibilidade média) 1                                       0,16

Entre 150% e 200% 8                                       1,26

200% ou mais (incompatibilidade total) 29                                     4,57

TOTAL 634                                   100,00

RAZÃO ENTRE METAS FINANCEIRAS 

(LOA 2016 / PPA 2016-2019)

QUANTIDADE DE AÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS %

0% ou não incluída na LOA (incompatibilidade total) 31                                     4,89

Entre 0% e 50% 26                                     4,10

50% (compatibilidade média) 2                                       0,32

Entre 50% e 100% 45                                     7,10

100% (compatibilidade total) 433                                   68,30

Entre 100% e 150% 55                                     8,68

150% (compatibilidade média) -                                   0,00

Entre 150% e 200% 5                                       0,79

200% ou mais (incompatibilidade total) 37                                     5,84

TOTAL 634                                   100,00

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO

COMPATIBILIDADE ENTRE A LOA 2016 E O PPA 2016/2019

(ART. 149, §4º, DA LODF)

METAS FÍSICAS

METAS FINANCEIRAS
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no ano, ao passo que a LOA fixou R$ 33,6 milhões. Apesar do aumento da meta 
financeira, a meta física da ação aumentou de dez para apenas treze unidades de 
obras de arte especiais restauradas. 

Quanto ao Anexo de Metas e Prioridades da LDO/16, do ponto de vista 
das metas físicas, houve compatibilidade entre este e a LOA/16. O mesmo já não se 
pode dizer no que concerne à alocação orçamentária, em vista da manifesta 
insuficiência das dotações para alguns subtítulos priorizados pela LDO/16 quando 
confrontados os quantitativos físicos almejados e os valores alocados no PLOA e na 
LOA/16. A tabela seguinte apresenta alguns desses itens. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Desse modo, somente houve execução substantiva nos subtítulos que 
tiveram suas dotações reforçadas ao longo do exercício. Ou seja, o Poder Executivo 
preferiu assim proceder ao invés de valer-se do disposto no inciso I do art. 9º da 
LDO/16, que o autorizou a deixar de contemplar referidas prioridades, desde que 
prestadas as justificativas correspondentes por ocasião do encaminhamento da 
proposta orçamentária.  

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

FINAL

DESPESA 

REALIZADA

Implantação do Projeto de Reforço Institucional - Programa Brasília Sustentável II - DF 349    349           335           -                

Revitalização do Projeto Orla - Plano Piloto 56      56             56             -                

Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital - Projeto Parque Tecnológico de Brasília - DF 100    100           26             -                

Fortalecimento e Modernização do Licenciamento Ambiental - DF 10      10             10             -                

Otimização do Plano de Regularização Fundiária de Parcelamentos - DF 20      20             0               -                

Construção de Unidades de Transbordo - DF 81      81             28             -                

Implantação do Programa Drenar/DF - Reestruturação do Sistema de Drenagem Pluvial e Obras 

Complementares - Plano Piloto
334    334           11.194      -                

Implantação do Programa Drenar/DF - Reestruturação do Sistema de Drenagem Pluvial e Obras 

Complementares - Taguatinga
340    340           2.958        -                

Implantação do Programa Drenar/DF - Reestruturação do Sistema de Drenagem Pluvial e Obras 

Complementares - Vicente Pires
1.025 1.025        0               -                

Construção de Unidades Operacionais de Manejo de Resíduos Sólidos - DF 360    360           91             91                 

Construção de Áreas de Transbordo e Triagem - ATTR - DF 30      30             -           

Construção do Aterro Sanitário Oeste - Samambaia 1.100 1.100        14.577      14.233          

Implantação da Estrada Parque Transbrasília - PPP - DF 1.020 1.020        0               -                

Reforma do Polo de Cinema - Secretaria de Cultura - Sobradinho 200    200           0               -                

Reforma do Memorial dos Povos Indígenas - Secretaria de Cultura - Plano Piloto 4        4               0               -                

Reforma do Museu de Arte de Brasília - Secretaria de Cultura - Plano Piloto 200    200           1.126        -                

Reforma do Espaço Cultural Renato Russo - Secretaria de Cultura - Plano Piloto 200    200           0               -                

Reforma do Centro de Dança - Secretaria de Cultura - Plano Piloto 200    200           3.056        2.103            

Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental - SE - DF 100    100           3.876        3.510            

Elaboração de Projetos - DF 10      10             0               -                

Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Samambaia 132    132           639           305               

Construção de Unidades de Acolhimento - UACS - DF 454    454           459           5                   

LOA

DESCRIÇÃO DE SUBTITULO PLOA

SUBTÍTULOS PRIORIZADOS PELA LDO/16 COM DOTAÇÃO INICIAL INSUFICIENTE NO PLOA E LOA/16

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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2 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Analisam-se, neste capítulo, os aspectos mais relevantes no que se refere 
à execução das receitas e despesas do Distrito Federal, incluindo os valores pertinentes 
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – OFSS, ao Orçamento de Investimento 
– OI e ao Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, referentes ao exercício de 
2016. 

Considerando-se os OFSS, OI e FCDF, o total de recursos geridos pelo 
GDF no exercício somou R$ 33,5 bilhões, e as despesas realizadas, R$ 33,6 bilhões, 
resultando em deficit de R$ 124 milhões, bem abaixo dos R$ 2 bilhões do exercício 
precedente. A evolução das receitas e das despesas é apresentada no gráfico seguinte.  

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADAS 
– 2013 A 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

Realizou-se o acompanhamento da execução orçamentária e financeira 
relativa ao primeiro semestre de 2016 nos autos do Processo – TCDF nº 28830/16. 

2.1 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Os OFSS foram aprovados inicialmente em equilíbrio, no montante de 
R$ 32,6 bilhões para receitas e despesas. No entanto, as alterações orçamentárias 
ocorridas ao longo do exercício elevaram a fixação das despesas em R$ 2,5 bilhões. 
Esse incremento foi sustentado pela previsão adicional de receita, no valor de 
R$ 744,8 milhões, e por saldos de exercícios anteriores, no valor de R$ 1,8 bilhão. 
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 R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e RREO - 6º bimestre de 2016. 

A quase totalidade do aumento na dotação da despesa ocorreu no 
orçamento corrente, em R$ 2,4 bilhões. Mesmo assim, diferente do ano anterior, o 
orçamento corrente manteve-se relativamente equilibrado ao final do exercício, com 
superavit de R$ 125,6 milhões — as alterações em 2015 transformaram o superavit 
inicial de R$ 3,6 bilhões em deficit de R$ 2,1 bilhões, em valores atualizados. 

As alterações orçamentárias foram promovidas, principalmente, por 
créditos adicionais suplementares e especiais abertos por 418 decretos e 21 leis, que 
somaram R$ 8,8 bilhões de diversas fontes de financiamento, entre elas o 
cancelamento de dotações no importe de R$ 6,3 bilhões. Esse montante de créditos 
adicionais foi 42,9% menor que no orçamento anterior, em termos reais, fazendo com 
que a relação entre créditos adicional e inicial diminuísse para quase metade em um 
ano, conforme mostra o gráfico a seguir. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
CRÉDITOS ADICIONAIS / DOTAÇÃO INICIAL E 

NÚMERO DE DECRETOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo. 

Assim, apesar de o número de decretos de alteração orçamentária 
permanecer expressivo — mais de quatrocentos —, houve significativa queda no 
percentual de créditos adicionais em relação à dotação inicial fixada na LOA/16, de 
48,3%, em 2015, para 27,1%, em 2016, atingindo o menor patamar do quadriênio 
analisado. 

 PREVISÃO 

INICIAL 

 PREVISÃO 

FINAL 

 DOTAÇÃO 

INICIAL 

 DOTAÇÃO 

FINAL 

Corrente 29.662.031   30.328.360   27.845.020   30.202.743   

Capital 2.943.898     3.022.380     4.120.704     4.272.752     

Reserva Orçamentária do RPPS -                -                454.533        451.619        

Reserva de Contingência 185.672        223.432        

SUBTOTAL 32.605.929   33.350.740   32.605.929   35.150.545   

 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 1.801.913     

TOTAL 32.605.929   35.152.653   32.605.929   35.150.545   

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS E DESPESAS, POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2016

DESCRIÇÃO

RECEITAS DESPESAS
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A tabela seguinte apresenta as alterações orçamentárias do exercício de 
2016, discriminando a dotação adicional por fonte, cancelamentos e movimentação 
de crédito por fusão/cisão/extinção de unidades. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O crédito suplementar totalizou R$ 8,6 bilhões, representando redução 
de mais de um terço em relação ao orçamento de 2015. A maior dotação adicional, o 
crédito suplementar decorrente de anulação de dotações, teve redução real de 29,1%, 
equivalente a R$ 2,5 bilhões. Também, no ano anterior, foi aberto crédito 
extraordinário de R$ 1,8 bilhão, em valor atualizado, o que não ocorreu no exercício 
em análise. O crédito suplementar por excesso de arrecadação do Tesouro caiu 
73,8%, ou R$ 1,3 bilhão. Esses números explicam boa parte da significativa queda no 
crédito adicional. Já o montante de crédito especial manteve-se praticamente estático 
em relação a 2015, com acréscimo real de 1,9%. 

Os créditos adicionais abertos com base no superavit financeiro, 
segunda maior fonte de financiamento, caiu 17% no ano. Do total do crédito financiado 
por essa fonte, destinaram-se 42,1% para Pessoal e Encargos Sociais, 28,4% para 
Investimentos e 26,9% para Outras Despesas Correntes. Essa composição no ano 
anterior foi de 61,3%, 13,7% e 24,1%, respectivamente. 

O saldo da movimentação de crédito por fusão/cisão/extinção de 
unidades, no valor de R$ 1 milhão, deveria ser nulo ao término do exercício, visto que 
não poderia causar aumento na disponibilidade orçamentária. A falha ocorreu devido 
à criação da Secretaria das Cidades em setembro de 2016. Foi editado o Decreto 
nº 37.704/16, realizando a transposição de créditos de origem da Vice-Governadoria 
para a unidade recém-criada. Entretanto, apesar de não utilizados, tais créditos não 
foram contabilmente cancelados na Vice-Governadoria. 

O gráfico adiante mostra o impacto das alterações orçamentárias nos 
grupos de despesa. 

DISCRIMINAÇÃO
DOTAÇÃO 

INICIAL

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL

CANCELA-

MENTO

MOVIMENTO 

CRÉDITO

DOTAÇÃO 

FINAL

Dotação Inicial   32.605.929 

Dotação Adicional por Fonte           8.554.410              274.059 

    Anulação de Dotação           6.013.690              234.360 

    Anulação de Dotação (Reserva de Contingência)                37.000 

    Superavit Financeiro           1.778.126                20.481 

    Excesso de Arrecadação              452.099                  6.700 

    Excesso de Arrecadação de Convênio              236.529                  2.518 

    Operações de Crédito                36.966                10.000 

Cancelamento de Dotação (6.284.850)        

    Cancelamento para crédito suplementar (6.050.690)        

    Cancelamento para crédito especial (234.160)           

Movimentação de Crédito 998                   

    Crédito recebido por fusão/cisão/extinção de unidades 404.708            

    Crédito concedido por fusão/cisão/extinção de unidades (403.711)           

Dotação Final 35.150.545 

TOTAL 32.605.929 8.554.410         274.059            (6.284.850)        998                   35.150.545 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
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 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DOTAÇÕES INICIAL E FINAL, POR GRUPO DE DESPESA 

 

 
Fonte: Siggo. 

A dotação inicial do grupo Pessoal e Encargos Sociais foi incrementada 
em R$ 1,2 bilhão após as alterações no orçamento, passando de R$ 20,1 bilhões para 
21,3 bilhões. Esse incremento, entretanto, foi 76,1% menor, em termos reais, que a 
expansão na dotação de pessoal verificada no orçamento de 2015. A dotação para 
Pessoal e Encargos em 2015 saiu de R$ 18,4 bilhões iniciais para R$ 23,4 bilhões, ou 
seja, diferença de R$ 5 bilhões, em valores atualizados, ou 27,2% de aumento. Já em 
2016, o percentual de aumento da dotação do grupo foi de apenas 5,9%, bem abaixo 
da média de 16,4% dos últimos quatro anos, indicando significativa melhora no 
processo de planejamento e orçamentação das despesas com pessoal. 

Os vinte subtítulos com os maiores acréscimos a partir das alterações 
orçamentárias são vistos na tabela seguinte.  

Pessoal e Encargos 
Sociais

20,1Outras Despesas 
Correntes

7,5

Investimento
3,3

Demais grupos
1,7

Dotação Inicial Em R$ bilhões

Pessoal e Encargos 
Sociais

21,3

Outras Despesas 
Correntes

8,7

Investimento
3,6

Demais grupos
1,6

Dotação Final Em R$ bilhões
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O maior acréscimo promovido foi em Encargos Previdenciários do DF – 
Fundo Financeiro, destinado a aposentadorias e pensões do RPPS/DF. Deve-se 
destacar que 47,6% de aumento em relação à dotação inicial mostra-se incompatível 
com a orçamentação de item que possui comportamento previsível. O mesmo pode 
ser dito quanto a Administração de Pessoal da Secretaria de Segurança Pública – 
SSP, cujo aumento foi de quase cinco vezes. 

Em termos percentuais, também chamaram a atenção os acréscimos 
promovidos nas ações de manutenção de serviços administrativos gerais da 
Secretaria de Saúde, cujos percentuais em relação à dotação inicial variaram de 
306,1% a 455,3%. 

Por sua vez, os vinte subtítulos com as maiores reduções a partir das 
alterações orçamentárias são vistos na tabela seguinte. 

SUBTÍTULO
 INICIAL

(A) 

 ACRÉSCIMOS

(B) 
% (B/A)

Encargos Previdenciários do DF-Fundo Financeiro-DF 1.599.241   760.623           47,56         

Encargos Previdenciários do DF-Fundo Financeiro Educação-DF 2.262.878   371.628           16,42         

Manutenção do Ensino Fundamental-Rede Pública-SE-DF 115.181      217.864           189,15       

Concessão de Passe Livre-Estudantil-DF 82.000        212.257           258,85       

Administração de Pessoal-Profissionais do Ensino Fundamental-SE-DF 1.607.884   153.525           9,55           

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Contratos de Serviços de Vigilância-SES-DF 31.650        144.119           455,35       

Execução de Sentenças Judiciais-Precatórios-DF 339.376      126.200           37,19         

Administração de Pessoal-SSP-DF 23.000        111.894           486,49       

Encargos Previdenciários do DF-Fundo Financeiro Saúde-DF 1.508.782   107.665           7,14           

Manutenção de Bens Imóveis do GDF-Vigilância-DF 252.621      106.402           42,12         

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Contratos de Serviços de Limpeza-SES-DF 34.340        105.107           306,08       

Execução de Obras de Urbanização-DF 250.550      91.925             36,69         

Serviços Assistenciais Complementares em Saúde-SES-DF 50.000        85.711             171,42       

Serviços Assistenciais Complementares em Saúde-Unidade de Terapia Intensiva-UTI - SES-DF 47.000        85.107             181,08       

Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Manutenção de Áreas Verdes-DF 120.000      84.016             70,01         

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Contratos de Prestação de Serviços-SES-DF 25.000        79.653             318,61       

Administração de Pessoal-Secretaria de Fazenda-DF 330.200      67.618             20,48         

Fornecimento de Alimentação aos Presidiários-SSP-DF -              62.024             

Concessão de Passe Livre-Portadores de Necessidades Especiais-DF 41.000        61.815             150,77       

Manutenção das Atividades de Limpeza Pública-DF 316.123      59.258             18,75         

Demais subtítulos 23.569.103 (549.793)         (2,33)          

TOTAL 32.605.929 2.544.616        7,80           

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SUBTÍTULOS – MAIORES ACRÉSCIMOS APÓS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – 2016
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Dentre os vinte subtítulos apresentados, oito se referem a administração 
de pessoal, somando decréscimos da ordem de R$ 534,8 milhões. Mais uma vez, 
subtítulos dessa natureza podem ser estimados com maior precisão, visto se tratarem 
de despesa com comportamento previsível. 

LIMITES E VEDAÇÕES 

As alterações no orçamento estão sujeitas a limites e condições que 
visam evitar a descaracterização da peça orçamentária aprovada pelo Poder 
Legislativo. Tais normas de Direito Financeiro estão estabelecidas, principalmente, na 
LODF, Lei Federal nº 4.320/64, LDO e LOA. A seguir, são destacados dispositivos 
com descumprimento no exercício. 

O art. 41, I, da Lei Federal nº 4.320/64 menciona que os créditos 
suplementares se destinam a reforço de dotação orçamentária. Entretanto, verificou-
se a abertura de créditos suplementares para subtítulos novos em favor da Secretaria 
das Cidades, no valor de R$ 378,2 mil, descumprindo o referido dispositivo. Esses 
créditos foram abertos mediante a edição dos Decretos nº 37.777/16 e 37.856/16. 

De acordo com o art. 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, os créditos 
adicionais abertos com base no superavit financeiro devem respeitar o limite do saldo 
apurado no Balanço Patrimonial do exercício imediatamente anterior. Todavia, foram 
identificados créditos adicionais abertos com base nessa fonte, no exercício de 2016, 
em valor superior ao saldo apurado no balanço de 2015. Em reunião com 
representante da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda 
do Distrito Federal, foi informado que há atualizações do superavit financeiro, no 
decorrer do exercício, em razão de cancelamentos de Restos a Pagar efetivados ao 
longo do ano, os quais servem de base para abertura de créditos adicionais. 

A título de exemplo, foram abertos créditos por superavit financeiro no 
montante de R$ 212,2 milhões na Fonte 335 – Operações de Crédito Internas, embora 
o superavit financeiro do exercício anterior dessa fonte tenha somado R$ 201,3 

SUBTÍTULO
 INICIAL

(A) 

 DECRÉSCIMOS

(B) 
% (B/A)

Administração de Pessoal-SES-DF 4.364.102   (165.112)           (3,78)          

Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia-SE-DF 131.000      (117.183)           (89,45)        

Amortização da Dívida Fundada Originária de DEA-DF 200.000      (113.946)           (56,97)        

Administração de Pessoal-Secretaria de Justiça e Cidadania-DF 216.382      (101.909)           (47,10)        

Financiamentos Vinculados a Incentivos Creditícios-Financiamento Especial para Promoção Industrial-IDEAS-DF 177.187      (73.823)             (41,66)        

Administração de Pessoal-Profissionais do Ensino Médio-SE-DF 590.443      (69.900)             (11,84)        

Desenvolvimento das Ações de Atenção Primária em Saúde-SES-DF 131.334      (64.093)             (48,80)        

Revisão Geral da Remuneração dos Servidores-DF 58.342        (58.342)             (100,00)      

Administração de Pessoal-Profissionais da Educação de Jovens e Adultos-SE-DF 144.184      (51.047)             (35,40)        

Administração de Pessoal-Tribunal de Contas do DF-Plano Piloto 258.486      (47.208)             (18,26)        

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-DF 104.720      (44.574)             (42,56)        

Administração de Pessoal-Câmara Legislativa-DF 344.550      (35.200)             (10,22)        

Implantação do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação-CETIC-Plano Piloto 45.000        (35.000)             (77,78)        

Manutenção do Sistema Penitenciário do DF-Secretaria de Justiça e Cidadania-DF 40.125        (34.917)             (87,02)        

Administração de Pessoal-Agência de Fiscalização-DF 240.556      (33.519)             (13,93)        

Administração de Pessoal-Educação Infantil-Pré-Escola-SE-DF 298.389      (30.899)             (10,36)        

Concessão de Benefícios a Servidores-Auxílio saúde (Lei 4862/2012)-SE-DF 70.289        (30.058)             (42,76)        

Manutenção de Centros Esportivos-DF 30.933        (29.096)             (94,06)        

Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-DF 62.353        (28.776)             (46,15)        

Modernização de Sistema de Informação-DF 53.349        (28.597)             (53,60)        

Demais subtítulos 25.044.208 3.737.816         14,92         

TOTAL 32.605.929 2.544.616         7,80           

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SUBTÍTULOS – MAIORES DECRÉSCIMOS APÓS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – 2016
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milhões. Nesse caso, a diferença foi coberta por saldos registrados na conta 
Disponibilidade por Ajuste ou Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior, que 
consigna valores de cancelamentos de Restos a Pagar e ajustes de passivos 
financeiros para fins de reapuração de superavit financeiro durante o exercício. 
Ressalte-se que esse procedimento não possui previsão legal expressa. 

O art. 22 da LDO/16 estabelece que as dotações consignadas para 
pagamento de Precatórios Judiciários e Requisições de Pequeno Valor – RPV não 
podem ser canceladas por meio de decreto para abertura de créditos adicionais com 
outra finalidade. Em consulta ao Siggo, verificou-se o descumprimento do referido 
dispositivo, pois houve o cancelamento de R$ 546,2 mil em RPV para abertura de 
créditos com finalidade diversa, por meio dos Decretos nº 37.526, 37.802, 37.825 e 
37.873, todos de 2016. 

O art. 58 da LDO/16 autorizou o Poder Executivo a, mediante decreto, 
transpor, remanejar ou transferir dotações orçamentárias em decorrência de extinção, 
transformação, transferências, incorporação ou desmembramento de órgãos e 
entidades, desde que mantidos a estrutura programática e o detalhamento por esfera 
orçamentária, grupo de natureza da despesa, fonte de recursos, modalidade de 
aplicação e identificador de uso. Em consulta ao Siggo, verificou-se o descumprimento 
do referido dispositivo nas transposições de crédito efetivadas pelos Decretos 
nº 37.148, 37.156, 37.181, 37.182, 37.192, 37.382 e 37.704, todos de 2016, visto que 
provocaram alteração na estrutura programática da dotação orçamentária de origem. 
Além disso, os dois últimos decretos também alteraram a modalidade de aplicação 
dos créditos. 

O art. 8º, I, da LOA/16 dispõe que, excetuadas as dotações consignadas 
à CLDF e ao TCDF e os subtítulos inseridos por emenda parlamentar, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, mediante ato próprio, com a 
finalidade de atender insuficiência de dotações até o limite de 25% do valor total de 
cada unidade orçamentária, nos OFSS e OI. Em consulta ao Siggo, foi identificado 
descumprimento do referido dispositivo, visto que houve o cancelamento, por decreto, 
de 39% da dotação inicial da Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social. 

As falhas identificadas expõem fragilidades nos controles de abertura e 
limitação de créditos adicionais. As tabelas do Siggo utilizadas para os créditos 
adicionais não estão sendo atualizadas exatamente como deveriam. Por exemplo, 
foram identificados 136 decretos classificados como “lei”, dificultando a análise da 
incidência das limitações impostas às alterações via decreto. Essas situações revelam 
a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de controle sobre os créditos 
adicionais.
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2.2  – RECEITA 

No exercício financeiro de 2016, o montante total dos recursos sob a 
gestão do Governo do Distrito Federal alcançou R$ 33,5 bilhões, oriundos dos OFSS, 
no valor de R$ 26,3 bilhões; do OI, com R$ 425,8 milhões; e do FCDF, com 
R$ 6,7 bilhões — valor referente à área de segurança pública e executado no âmbito 
da União, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – Siafi. Nos moldes do que se iniciou em 2015, os recursos provenientes do 
FCDF destinados às áreas de educação e saúde compuseram os OFSS (R$ 5,3 
bilhões), tendo sido executados por meio do Siggo. Desta feita, o total originário do 
governo federal à conta do FCDF — segurança, educação e saúde — alcançou 
R$ 12 bilhões. 

Conforme a metodologia adotada pelo Balanço Geral, que vem sendo 
aplicada desde 2015, as receitas intraorçamentárias relativas a contribuição patronal 
foram expurgadas dos valores relativos à receita realizada constantes das tabelas e 
gráficos apresentados neste capítulo. Em 2016, foi arrecadado, a esse título, R$ 1,7 
bilhão, montante 13,6% menor que o do ano anterior, quando houve realização de 
R$ 2 bilhões. A diferença de R$ 267,3 milhões a menor na arrecadação da 
contribuição patronal proveio majoritariamente do Fundo Previdenciário do DF – 
DFPREV (R$ 225,6 milhões), enquanto o Fundo Financeiro de Previdência 
apresentou receita com contribuição patronal R$ 41,8 milhões menor que em 2015. 
Parte desse comportamento pode ser explicado pela alteração trazida pela 
LC nº 899/15, que reduziu a alíquota da contribuição patronal do DFPREV, de 22% 
para 16,55%, até o exercício financeiro de 2018. 

Aparte as receitas intraorçamentárias de contribuições patronais, os 
R$ 33,5 bilhões geridos pelo GDF em 2016 significaram prosseguimento do ritmo de 
redução que vinha sendo apresentado na receita. Quando comparadas ao valor obtido 
em 2015, em valores atualizados, as receitas auferidas retraíram 5,4%, exatamente o 
mesmo percentual percebido no confronto de 2015 com 2014. 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Deduzida a Receita intraorçamentária de contribuição patronal, conforme metodologia do Balanço Geral. 

 (A)  %  (B) % % (B/A) 

OI 370 1,04 426 1,27 15,18

OFSS 28.163 79,61 26.293 78,59 (6,64)

Receitas Correntes 27.353 77,32 25.716 76,86 (5,98)

FCDF - Educação e Saúde 6.637 18,76 5.278 15,78 (20,47)

Demais Receitas Correntes 20.716 58,56 20.438 61,09 (1,34)

Receitas de Capital 810 2,29 577 1,73 (28,68)

FCDF - Segurança 6.845 19,35 6.738 20,14 (1,57)

TOTAL 35.377 100,00 33.457 100,00 (5,43)

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO E

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

ESFERA
2015 2016

- 2015/2016 - 

RECEITA ADMINISTRADA
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No total, quando considerados os orçamentos fiscal, da seguridade 
social e de investimento, bem como os recursos do FCDF para as três áreas — 
segurança, educação e saúde —, foi praticamente R$ 1,9 bilhão a menos de recursos 
à disposição do GDF.  

Desse valor, o FCDF como um todo (saúde, educação e segurança) 
respondeu por aproximadamente R$ 1,5 bilhão. Tanto a tabela acima quanto o gráfico 
a seguir evidenciam significativa redução no montante recebido da União a título de 
transferência de recursos do FCDF, em especial para as áreas de educação e saúde. 
Os R$ 5,3 bilhões repassados no exercício em apreço para esses setores foram 
20,1% menores que o valor atualizado do ano anterior, ou seja, quase R$ 1,4 bilhão 
de recursos a menos para fazer frente às despesas distritais com educação e saúde. 

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO E  
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

RECEITA ADMINISTRADA PELO GDF 
– 2015/2016 – 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Deduzida a Receita intraorçamentária de contribuição patronal, conforme metodologia do Balanço Geral. 

Nesse contexto, a participação dos recursos do FCDF no âmbito do GDF 
sofreu queda de 2,2 pontos percentuais, com redução de 38,1%, em 2015, para 
35,9%, em 2016. As demais receitas dos OFSS, embora tenham sofrido redução de 
R$ 510,7 milhões, em termos reais, passaram a compor 62,8% dos recursos geridos 
pelo GDF, ante 60,8% do ano imediatamente anterior. 
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Quando confrontados os valores da estimativa atualizada da receita e da 
receita arrecadada, nota-se contínua piora frente aos exercícios anteriores. De 2013 
a 2015, o índice vinha em ritmo de queda, caindo de 82,8% para 81,6%, e sofreu leve 
aceleração, alcançando 78,8%. Esse resultado decorreu do distanciamento entre 
previsão e realização no âmbito das receitas correntes, posto que se observou menor 
taxa de arrecadação nas receitas correntes, com 84,8% — abaixo da efetividade 
obtida nesse conjunto de receitas nos três exercícios anteriores. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
RECEITA REALIZADA / RECEITA PREVISTA ATUALIZADA 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Deduzida, na Receita Realizada, a Receita intraorçamentária de contribuição patronal, conforme metodologia do 
Balanço Geral. 

A despeito das pequenas diferenças observadas nos índices de 
arrecadação, o cenário evidenciou a recorrência da grande discrepância entre a 
expectativa de arrecadação e aquilo que adentrou os cofres públicos. A insuficiência 
de arrecadação da ordem de um quinto dos OFSS evidencia verdadeira falha de 
planejamento. Em 2016, foram R$ 7,1 bilhões de receita estimada — que fizeram 
frente às respectivas autorizações de despesa — que não se converteram em efetivo 
ingresso de receita, quando desconsideradas as receitas intraorçamentárias oriundas 
da contribuição patronal apenas na receita realizada. Esse valor reduz para 
R$ 5,3 bilhões quando retiradas as receitas intraorçamentárias referentes à 
contribuição patronal também da receita estimada. 

Desses R$ 5,3 bilhões de insuficiência de arrecadação, R$ 2,2 bilhões 
ocorreram no âmbito dos recursos repassados por terceiros, que inclui receitas tais 
como de convênios, operações de crédito e transferências do Sistema Único de 
Saúde; e os demais R$ 3,1 bilhões foram frustrações de recursos próprios, a exemplo 
das receitas tributárias, de contribuições, com alienações de bens e outras.  

Os recursos próprios, que incluem as transferências do FCDF para as 
áreas de educação e saúde, representaram 95,2% dos OFSS, com uma receita 
realizada de R$ 25 bilhões. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA 

– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Deduzida a Receita intraorçamentária de contribuição patronal, conforme metodologia do Balanço Geral. 

2.2.1 – RECEITA CORRENTE – OFSS  

No exercício em análise, as receitas correntes representaram 97,8% dos 
OFSS, perfazendo a monta de R$ 25,7 bilhões, dos quais um quinto decorreu das 
transferências da União à conta do FCDF para custear despesas das áreas de 
educação e saúde. Esse resultado foi, em valores reais, 6% menor que em 2015, 
puxado pela, já mencionada, substancial redução dos recursos do FCDF destinados 
à educação e saúde. 

Nessa classificação, as duas maiores fontes de recursos foram os 
tributos — impostos e taxas —, que somaram R$ 14,4 bilhões, ou 55,8% das receitas 
correntes, e as transferências, com R$ 7,3 bilhões, ou 28,4%, já deduzido 
R$ 1,9 bilhão para a formação do Fundeb. Em conjunto, somaram 84,2% de todas as 
receitas correntes realizadas em 2016. 

O gráfico a seguir permite visualizar a representatividade das principais 
origens da receita corrente, conforme classificação adotada na contabilidade pública.  
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA 

– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Deduzida a Receita intraorçamentária de contribuição patronal, conforme metodologia do Balanço Geral. 
As transferências correntes apresentam valor líquido, considerada a dedução para formação do Fundeb. 

A arrecadação das receitas com impostos e taxas manteve-se no mesmo 
patamar do ano anterior, com R$ 14,4 bilhões arrecadados, variação de 0,3% a maior, 
em termos reais. Todavia, ainda não se recuperou a arrecadação obtida em 2014, 
quando o GDF obteve R$ 661,4 milhões a mais. 

As contribuições, que seguiram ritmo de crescimento na arrecadação 
entre 2013 e 2015, sofreram inflexão com queda de 14,2% no último exercício. 
Significa dizer que, em 2016, o GDF obteve, com contribuições, R$ 277 milhões a 
menos que em 2015, e R$ 69,2 milhões a menos que em 2013. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA RECEITA COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Não inclui receitas de multas e juros sobre créditos tributários, classificadas como Outras Receitas Correntes. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

No que tange aos impostos, que representaram o maior montante 
dessas receitas, no total de R$ 14,1 bilhões, o Distrito Federal é competente para 
instituir e arrecadar cumulativamente os impostos municipais e estaduais. 

Nos termos constitucionais, compete aos Estados instituir impostos 
sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCD), 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) e propriedade de 
veículos automotores (IPVA). Aos Municípios, compete a instituição de impostos sobre 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU), transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI) e serviços de 
qualquer natureza (ISS). 

Além desses, a contabilidade do GDF segrega em conta própria os 
recursos obtidos pelo Simples (Nacional e Candango) e os relativos ao imposto de 
renda e proventos de qualquer natureza (IR), incidente na fonte, sobre os rendimentos 
pagos pelo DF, suas autarquias ou fundações.  

A respeito do IR retido na fonte de seus servidores, o GDF continuou 
como titular dos valores descontados dos servidores da segurança pública (Polícias 
Civil e Militar e Corpo de Bombeiros) custeados pelo FCDF. A controvérsia acerca da 
titularidade de tais recursos é objeto do Processo nº 011.359/2006-1 no Tribunal de 
Contas da União. 
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A seguir, o gráfico apresenta a participação de cada dessas espécies de 
receita tributária e sua evolução, atualizada pelo IPCA-Médio, no quadriênio de 2013 
a 2016. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA RECEITA COM IMPOSTOS 

– 2013/2016 – 

  
Fonte: Siggo. 
Não inclui receitas de multas e juros sobre créditos tributários, classificadas como Outras Receitas Correntes. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

A arrecadação com impostos sofreu leve crescimento de 0,3%. Aqueles 
que tiveram arrecadação, em 2016, superior ao ano anterior foram o ICMS (4,6%), o 
IPVA (8%) e o IPTU (8,8%). Os demais tiveram arrecadação menor que a anterior. 
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O ICMS foi, materialmente, o mais relevante, com arrecadação de 
R$ 7,4 bilhões, mais da metade do montante obtido com impostos. Em seguida, a 
arrecadação com IR recolhido na fonte somou R$ 2,9 bilhões, participação de 20,2%, 
e com o ISS alcançou R$ 1,5 bilhão, ou 10,6% dos impostos arrecadados no ano. Os 
R$ 2,4 bilhões restantes agrupam a soma do IPVA, IPTU, ITBI, Simples e ITCD, 
correspondentes, em conjunto, a 17% do total. 

As taxas, que também compõem a classificação por origem das receitas 
tributárias, totalizaram R$ 214,9 milhões, crescimento de 2% frente ao ano anterior, 
encabeçado pela Taxa de Limpeza Pública – TLP, que foi 5,4% maior também em 
relação a 2015. Essa, em conjunto com a Taxa de Fiscalização do Uso de Recursos 
Hídricos – TFU, que teve queda de 3,9% na arrecadação, somaram, historicamente, 
mais de 80% dos valores arrecadados com taxas pelo GDF no último quadriênio. Em 
2016, foram R$ 134,3 milhões com TLP e R$ 45,5 milhões com TFU. 

Quanto às contribuições, do R$ 1,7 bilhão arrecadado, 87,7% 
(R$ 1,5 bilhão) foram obtidos a partir de contribuições de servidores ativos, inativos e 
pensionistas para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. A Contribuição de 
Iluminação Pública – CIP rendeu R$ 204 milhões aos cofres públicos. As demais 
espécies da origem Receitas de Contribuição agrupadas somam apenas 
R$ 1,8 milhão, pouco mais de 0,1%. 

O GDF obteve R$ 1,3 bilhão de receitas patrimonial, de serviços, 
industrial e agropecuária, concentrado nas duas primeiras origens. As receitas 
patrimoniais decorreram em maior grau da remuneração de depósitos bancários, em 
especial os fundos de renda fixa com recursos do RPPS custodiados no Banco do 
Brasil – BB e na Caixa Econômica Federal – CEF, que renderam R$ 500,9 milhões. 
Já com serviços, o GDF obteve R$ 479,7 milhões, dos quais R$ 299,5 foram receitas 
relacionadas a veículos, condutores, licenciamentos e cadastramentos, e 
R$ 139,1 milhões a partir de serviços de transporte ferroviário e metroviário. 

O valor bruto das transferências correntes foi de R$ 9,2 bilhões. 
Contudo, somados todos os recursos destinados à formação do Fundeb, obteve-se a 
monta de R$ 1,9 bilhão. Significa dizer que o saldo líquido das transferências 
correntes obtidas pelo GDF, em 2016, foi de R$ 7,3 bilhões. Desses, já foi mencionado 
que R$ 5,3 bilhões foram transferidos à conta de recursos do FCDF, incorporados aos 
OFSS e destinados às áreas de educação e saúde, com R$ 2,4 bilhões e 
R$ 2,9 bilhões, respectivamente. Adicionalmente, foram recebidos R$ 729,6 milhões 
de transferências para o SUS; R$ 599,7 milhões pela cota-parte do Fundo de 
Participação dos Estados e do DF – FPE; R$ 338 milhões de salário educação; 
R$ 166,3 milhões pela cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM; e 
R$ 183,5 milhões pelas demais transferências correntes. 

Na classificação Outras Receitas Correntes, que agregou R$ 1,1 bilhão 
aos cofres distritais em 2016, a contribuição mais significativa, do ponto de vista 
material, foi a alínea referente às compensações previdenciárias entre os regimes 
geral e próprio de previdência, com ingresso de R$ 213 milhões. 
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2.2.1.1 – RENÚNCIA DE RECEITA 

O tema renúncia de receita (incluindo os benefícios de natureza 
creditícia e financeira) é regulamentado, especialmente, pelas normas seguintes: 

 Constituição Federal de 1988 – CF/88: arts. 150, § 6º; e 165, § 6º; 

 Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/00): 
arts. 4º, § 2º, inciso V; 5º, inciso II; e 14; 

 Lei Complementar federal nº 24/75; 

 Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF: arts. 131 e 149, § 7º, inciso 
II; 

 Lei distrital nº 5.514/15 (LDO/2016), alterada pelas Leis nº 5.597/15 
e 5.718/16: art. 10, incisos V e VI; e 

 Decreto distrital nº 32.598/10, alterado pelos Decretos distritais 
nº 32.729/11 e 36.765/15. 

Conforme definido pelo art. 14, § 1º, da Lei Complementar nº 101/00 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a renúncia de receita tributária compreende a 
anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

Em complemento, o art. 80, inciso V, da LODF, aduz que cabem aos 
Poderes Legislativo e Executivo manterem, de forma integrada, Sistema de Controle 
Interno com a finalidade de avaliar a relação de custo e benefício das renúncias de 
receitas e dos incentivos, remissões, parcelamentos de dívidas, anistias, isenções, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária, creditícia, entre outros.  

De acordo com o art. 15, caput, do Decreto distrital nº 36.236/15, as 
tarefas de coordenação e supervisão do Sistema de Controle Interno do Distrito 
Federal competem à Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF. Assim, a CGDF 
elaborou relatório sobre a avaliação da relação de custo e benefício das renúncias de 
receitas, no exercício de 2016, apresentando-o no Anexo VI, Volume IV, da Prestação 
de Contas em exame. 

A seguir, tem-se resumo geral das renúncias de receitas projetadas e 
realizadas no exercício, com base na LDO/2016 e nas informações repassadas pelas 
unidades envolvidas. Segundo informado, o montante das renúncias realizadas no 
exercício de 2016 superou as projeções, tendo alcançado o valor de R$ 1,8 bilhão. 

http://www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=78734
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Anexo VI, Vol. IV, da Prestação de Contas de 2016. 

AVALIAÇÃO DE CUSTO E BENEFÍCIO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS 

De acordo com os arts. 8º e 13 do Decreto distrital nº 32.598/10 (com a 
redação do Decreto nº 36.765/15), os órgãos e entidades da Administração Pública 
Distrital que acompanham os programas de concessão de benefícios que envolvam 
renúncia da receita ficam obrigados, a cada exercício, e para todo processo 
administrativo de benefício, a prestar as seguintes informações à CGDF: 

 memória de cálculo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes; 

 demonstração de atendimento a pelo menos uma das condições de 
que tratam os incisos I e II do caput do art. 14 da Lei Complementar 
nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF); 

 cálculo do custo contendo o montante efetivamente renunciado ou 
liberado do Orçamento do Poder Executivo do Distrito Federal no 
exercício sob análise, a preços correntes, para aplicação em 
renúncias de receitas de natureza tributária e em benefícios de 
naturezas financeira, creditícia e outros. 

Segundo a Controladoria-Geral, nenhum órgão ou entidade do DF 
apresentou as informações em conformidade com as exigências dos arts. 8º e 13 do 
Decreto em referência.  

Também é mencionado que foi elaborada metodologia para avaliar a 
relação de custo e benefício das renúncias tributárias no âmbito distrital, apresentada 
por meio de relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta 
nº 03/2014, da então Secretaria de Estado de Transparência e Controle (atual CGDF) 
e da Secretaria de Estado de Fazenda do DF – SEF, finalizado em 19.08.2015. No 
entanto, tal metodologia ainda não contava com aprovação final, incluindo a minuta 
de decreto que foi proposta. 

Em relação à mesma avaliação para as renúncias de receitas não 
tributárias, foi instituído Grupo de Trabalho, em atendimento ao Decreto distrital 
nº 37.531/16, para estabelecer os conceitos de benefícios financeiros, sociais e 
creditícios no âmbito do Distrito Federal. Os trabalhos do referido Grupo culminaram 
na edição do Decreto distrital nº 38.174/17, em vigor somente a partir de 05.05.2017. 

LDO/16 UNIDADES

PROJEÇÃO DA RENÚNCIA (A) RENÚNCIA REALIZADA (B)

Tributária/SEF  1.810.355 1.814.924 100,3% 99,8%

Tributária/AGEFIS 2.659 2.428 91,3% 0,1%

Subtotal 1.813.014 1.817.352 100,2% 99,9%

Creditícia/FDS 0 0 0,0% 0,0%

Creditícia/FADF 21 0 0,0% 0,0%

Creditícia/FDR  699 1.007 144,0% 0,1%

Creditícia/FUNGER 2.995 861 28,7% 0,0%

Creditícia/FUNDEFE  0 0 0,0% 0,0%

Subtotal 3.715 1.868 50,3% 0,1%

TOTAL 1.816.729 1.819.220 100,1% 100,0%

TIPO DE RENÚNCIA % (B/A) % (B/TOTAL B)
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Assim, antes da edição desse Decreto, a CGDF concluiu que “uma vez 
que ainda não foi aprovada a metodologia elaborada para a avaliação da relação de 
custo e benefício da renúncia de receita tributária, que não foi publicado o normativo 
dispondo sobre os conceitos de benefícios financeiros, creditícios e sociais a serem 
adotados no âmbito do GDF e considerando, ainda, que não foi estabelecida a 
metodologia para a avaliação da renúncia de receita creditícia e financeira, estas não 
são apresentadas neste Relatório”. 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS 

O Anexo VI, Volume IV, da Prestação de Contas apresentou os dados 
relativos às renúncias tributárias ocorridas no DF, transcritos na tabela em sequência, 
relacionando a previsão e a realização da receita por tributo (inclusive multas e juros) 
e as respectivas renúncias. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: LDO/16, PLOA/16, Siggo e Anexo VI, Vol. IV, da Prestação de Contas de 2016. 
Não inclui as taxas de competência da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, demonstradas separadamente a seguir. 
Receitas arrecadadas de multas e juros de tributos são contabilizadas no Siggo como Outras Receitas Correntes, e não como 
Receita Tributária. 

A renúncia de receita tributária realizada em 2016 foi de R$ 1,8 bilhão, 
ou 12,5% do montante arrecadado nas fontes indicadas, que totaliza R$ 14,5 bilhões 
e inclui as receitas tributárias (R$ 14,3 bilhões) e as multas e juros de tributos 
(R$ 177,1 milhões, registrados no Siggo como Outras Receitas Correntes). O valor 
renunciado foi R$ 4,6 milhões superior ao previsto, muito em conta das variações 
observadas nas renúncias de ISS e de multas e juros de tributos. Na outra ponta, a 
renúncia de ITCD apresentou o menor percentual de realização. 

O relatório da CGDF sinaliza que não ocorreu realização de receita 
tributária de multas e juros de tributos. De fato, esse tipo de receita não é contabilizado 
como receita tributária. No entanto, as informações disponíveis no Siggo evidenciam 
a arrecadação de R$ 177,1 milhões, classificados como Outras Receitas Correntes, 
os quais foram incluídos na tabela, para melhor ilustrar a situação de renúncia. 

A CGDF ainda informa que não constou no Quadro da Projeção da 
Renúncia de Natureza Tributária para o IPTU, que integra o do Anexo XI da LDO/2016, 
o item relativo à isenção do IPTU/TLP para os imóveis do Programa Habitacional para 
Pessoa com Deficiência, entre outras ausências, o que acarretaria distorção nos 
valores projetados no referido Anexo da LDO. 

PREVISÃO FINAL 

(A)

ARRECADADA 

(B)
PREVISTA (C) REALIZADA (D)

ICMS 6.918.839 7.375.552 1.380.086 1.280.255 17,4 92,8

IRRF 3.738.505 2.858.091 0 0 0,0 0,0

ISS 1.591.184 1.503.033 33.203 51.940 3,5 156,4

IPVA 934.817 918.686 190.711 194.870 21,2 102,2

IPTU 620.789 704.910 22.325 23.384 3,3 104,7

ITBI 512.084 322.855 6.890 4.017 1,2 58,3

ITCD 81.181 109.201 21.341 9.324 8,5 43,7

Taxas* 196.721 196.348 7.574 5.861 3,0 77,4

Imposto Simples 391.168 347.899 0 0 0,0 0,0

Multas e Juros de Tributos 157.824 177.063 148.225 245.272 138,5 165,5

TOTAL 15.143.112 14.513.639 1.810.355 1.814.924 12,5 100,3

RENÚNCIA DE RECEITA, POR TRIBUTO - 2016

TRIBUTO

RECEITA RENÚNCIA

% (D/B) % (D/C)
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Com relação às taxas de competência da Agência de Fiscalização do 
Distrito Federal – Agefis, também objeto de benefícios tributários, a CGDF apresentou 
os valores a seguir. 

R$ 1.000,00  

 
Fonte: Anexo VI, Vol. IV, da Prestação de Contas de 2016. 

Verifica-se que os valores das taxas efetivamente renunciados ficaram 
cerca de 8,7% abaixo do previsto para o ano de 2016.  

O Anexo VI, Volume IV, da Prestação de Contas, também destaca que 
os anexos referentes às alterações da LDO/2016 não foram publicados 
adequadamente no Diário Oficial do DF, por se apresentarem ilegíveis e/ou com falta 
de informações. Registra que os anexos que contenham tais alterações não estão 
sendo disponibilizados no Portal de Transparência do Governo do Distrito Federal, 
contrariando o art. 96 da Lei nº 5.514/15 (LDO/2016). De fato, ao verificar a página 
eletrônica do Portal, não foram divulgados os anexos à LDO de referência. 

Enfim, impende registrar que a SEF não dispõe de ato normativo que 
defina os critérios de renúncia de receita decorrente da concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária. Nesse sentido, a Assessoria de Estudos 
Econômico-Fiscais – AEF/SEF confirmou que “não há qualquer ato normativo vigente 
que tenha substituído o regramento estabelecido pela já revogada Portaria SEF 
185/14”.  

BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS E FINANCEIROS 

Conforme consta no Anexo XI da LDO/2016, na ausência de normativo 
próprio sobre a conceituação, metodologia de cálculo e orientações sobre a apuração 
dos benefícios de natureza creditícia e financeira, foram utilizadas as definições da 
Portaria do Ministério da Fazenda nº 379/2006. 

Segundo essa Portaria, são considerados benefícios ou subsídios 
creditícios os gastos decorrentes de programas oficiais de crédito, operacionalizados 
por meio de fundos ou programas, a taxa de juros inferior ao custo de captação do 
Governo Federal. Por outro lado, os benefícios de natureza financeira (também 
denominados subsídios explícitos) são os desembolsos efetivos realizados por meio 
das equalizações de juros e preços, bem como a assunção das dívidas decorrentes 
de saldos de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujos valores 
constam do orçamento público. 

Para o exercício de 2016, os gastos com benefícios creditícios tiveram 
origem em cinco fundos, os quais têm por objetivo tornar mais acessíveis os recursos 
financeiros a determinados segmentos da economia local. São eles: 

 Fundo Distrital de Sanidade Animal – FDS, vinculado à Secretaria 
de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
do Distrito Federal – Seagri, responsável por conceder indenização 
pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos 
por doenças infectocontagiosas; 

PREVISÃO FINAL (A) ARRECADADA (B) PREVISTA (C) REALIZADA (D)

Taxa de Funcionamento de Estabelecimento 9.172 9.644 1.684 1.400 14,5 83,14

Taxa de Execução de Obras 11.233 8.930 975 1.028 11,5 105,38

TOTAL 20.406 18.575 2.659 2.428 13,1 91,30

TAXAS DE COMPETÊNCIA DA AGEFIS - 2016

TAXA % (D/C)

RECEITA RENÚNCIA

% (D/B)
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 Fundo de Aval do Distrito Federal – FADF, vinculado à Seagri, 
responsável pela concessão de garantias complementares a 
produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas 
cooperativas, necessárias à contratação de financiamentos junto a 
instituições financeiras e fundos governamentais do Distrito Federal; 

 Fundo de Desenvolvimento Rural – FDR, também vinculado à 
Seagri, responsável por financiar despesas com investimentos e 
custeio, com juros subsidiados para a área rural do Distrito Federal 
e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno – RIDE, no âmbito dos projetos enquadrados no Plano de 
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – Pró-Rural/DF-RIDE; 

 Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – Fundefe, vinculado 
à Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável 
– Sedes, tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e 
social do Distrito Federal, mediante apoio financeiro a projetos 
públicos ou privados selecionados; 

 Fundo de Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – 
Funger, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, 
Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos, responsável por conceder apoio e financiamentos a 
empreendedores econômicos que possam incrementar os níveis de 
emprego e renda no Distrito Federal. 

A Seagri não apresentou o relatório de renúncia de receita para o FDS 
e o FADF. Quanto ao FDS, foi objeto de análise do Grupo de Trabalho instituído por 
meio da Portaria CGDF nº 197/2016, quanto à definição dos conceitos de benefícios 
financeiros, sociais e creditícios, cujas conclusões ainda pendiam de deliberações 
quando do encerramento de 2016. Em relação ao FADF, a Seagri justifica o fato de 
não ter sido apresentado o relatório por não ter ocorrido nenhuma renúncia em 2016. 

Sobre o FDR, a Seagri informou o montante de R$ 1 milhão a título de 
renúncia de receita creditícia em 2016, tendo atendido quinze projetos agropecuários, 
no valor de R$ 1,9 milhão. Tal importância não é compatível com a projeção firmada 
no Anexo XI da LDO/2016, de R$ 699,3 mil. 

No tocante ao Funger, a LDO/2016 previu o valor de R$ 3 milhões a título 
de projeção de benefícios creditícios e do próprio montante de renúncia. A 
Controladoria afirma que tal valor não guarda correlação com os dados apresentados 
no relatório de renúncia de receita para o respectivo Fundo, tendo em vista que os 
benefícios creditícios concedidos foram de R$ 9,8 milhões e o montante de receita 
renunciada foi de R$ 861 mil. 

Quanto ao Fundefe, não apresentou nenhuma apuração quanto ao 
montante renunciado durante 2016, semelhante ao ocorrido em 2015. Essa ausência 
de informações distorce os resultados relativos à apuração da renúncia de receita 
creditícia. Basta dizer que, segundo a CGDF, teria sido apurado deságio de R$ 261,1 
milhões nos Leilões nºs 001 e 002/2016, realizados pelo Banco de Brasília – BRB, mas 
que não constam como renúncia referente ao Fundefe.  

Em relação aos valores previstos para as renúncias creditícias em 2016, 
a CGDF ressalta ainda que não constou demonstrativo regionalizado com a 
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informação do efeito sobre a receita, decorrentes dos benefícios concedidos que 
resultem em renúncia de receita, conforme exige o art. 165 da Constituição Federal. 

No que concerne aos benefícios financeiros, assim como em anos 
anteriores, não consta previsão de renúncia de tais subsídios, na Projeção da 
Renúncia de Benefícios Creditícios e Financeiros, no Anexo XI da LDO/2016, ainda 
carecendo de definições próprias no âmbito local. 

CONTABILIZAÇÃO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 
6ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional, para adequada evidenciação contábil 
das renúncias concedidas, deve ser utilizado o mecanismo de dedução de receita 
(registro em conta redutora de receita). 

O Anexo VI, Volume IV, da Prestação de Contas de 2016 consigna que 
não constam registros contábeis no Siggo relativos às renúncias ocorridas no 
respectivo exercício e que “não há contas contábeis redutoras específicas para o 
lançamento das renúncias de receitas tributárias, creditícias e financeiras”. 

Por intermédio do Relatório nº 05/2016 – DIGEF/COAPG/SUBCI/CGDF, 
emitiu-se recomendação à SEF para que estabelecesse metodologia dos 
lançamentos das renúncias de receitas no âmbito distrital. Em resposta contida no 
Memorando nº 86-Sucon/SEF, a Secretaria informou que a contabilização das 
renúncias de receitas seria feita após o processo de identificação pela Surec dos 
valores discriminados por tipo de renúncia, momento em que também seriam 
estabelecidas as metodologias. 

Por outro lado, a CGDF relata a existência de registros contábeis dos 
descontos concedidos pelo Programa Nota Legal. De fato, foram contabilizados no 
Siggo R$ 81,8 milhões a título de abatimentos com IPVA e IPTU, condizentes com os 
valores publicados na página eletrônica daquele Programa. 

 

 



47 

 

2.2.2 – RECEITA DE CAPITAL – OFSS 

Em 2016, as receitas de capital totalizaram R$ 577,4 milhões, entre 
operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências 
de capital e outras. 

Em comparação com os três exercícios financeiros anteriores, em 2016, 
observou-se a menor das arrecadações: uma queda de 28,7%, em relação a 2015, e 
de 24,2%, em relação a 2013. Os R$ 577,4 milhões arrecadados representaram 
19,1% da estimativa atualizada, que alcançou cerca de R$ 3 bilhões. À exceção dos 
recursos obtidos com amortização de empréstimo, todos os demais apresentaram 
baixo índice de arrecadação. Destacaram-se negativamente as operações de crédito 
e as alienações de bens, cujas arrecadações corresponderam, respectivamente, a 
6,8% e 2,5% da estimativa atualizada.  

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

Conforme pode ser observado no gráfico anterior, houve substancial 
redução nos recursos de capital arrecadados por meio de operações de crédito. Em 
2016, o GDF realizou o menor saldo do último quadriênio a partir desta origem de 
receita. Os R$ 100,1 milhões foram mais de seis vezes menor que o arrecadado no 
ano anterior e foram obtidos junto à CEF (R$ 50,4 milhões), ao BB (R$ 20,5 milhões), 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES (R$ 19,2 milhões) e ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID (R$ 10 milhões). 

Já a receita com amortização de empréstimos dividiu-se em três fontes: 
R$ 131,9 milhões relativos à amortização de financiamento junto ao Fundo de 
Desenvolvimento do DF – Fundefe; R$ 6,1 milhões relativos ao Fundo para a Geração 
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de Emprego e Renda do Distrito Federal – Funger; e R$ 2,4 milhões de retorno dos 
financiamentos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Rural – FDR. 

Os R$ 149,4 milhões registrados a título de transferências de capital 
representaram a soma das transferências de convênios (R$ 104,6 milhões) e outras 
transferências da União (R$ 44,8 milhões). 

Por fim, as demais receitas de capital incluem aquelas obtidas com a 
alienação de bens imóveis urbanos (R$ 13,1 milhões) e bens móveis (R$ 1,6 milhão), 
além das decorrentes de depósitos judiciais (R$ 172,5 milhões).
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2.2.3 – QUADROS
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Quadro 2  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

RECEITA ESTIMADA, ATUALIZADA E REALIZADA, POR CATEGORIA ECONÔMICA 
- 2016 -  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
* Deduzida, na Receita Realizada, a Receita Intraorçamentária de contribuição patronal, conforme metodologia adotada no Balanço Geral.  
Em Transferências Correntes, estão inclusos recursos do FCDF destinados às áreas de educação e saúde. 

 (A)  %  (B) % % (B/A)  (C)  % % (C/B) (C-B)

RECEITAS CORRENTES 29.662.031 90,97 30.328.360 90,94 102,25 25.715.990 97,80 84,79 (4.612.370)

Receita Tributária 15.005.694 46,02 15.005.694 44,99 100,00 14.355.151 54,60 95,66 (650.543)

Receita de Contribuições 2.484.203 7,62 2.490.903 7,47 100,27 1.674.441 6,37 67,22 (816.462)

Receita Patrimonial 790.715 2,43 832.746 2,50 105,32 788.956 3,00 94,74 (43.790)

Receita Agropecuária 12 0,00 12 0,00 100,00 10 0,00 82,94 (2)

Receita Industrial 11 0,00 11 0,00 100,00 2.109 0,01 18399,25 2.098 

Receita de Serviços 572.609 1,76 583.815 1,75 101,96 479.657 1,82 82,16 (104.158)

Transferências Correntes (valor líquido) 7.143.302 21,91 7.733.632 23,19 108,26 7.295.351 27,75 94,33 (438.281)

Transf. de Instituições, pessoas e convênios 8.936.342 27,41 9.526.671 28,57 106,61 9.208.666 35,02 96,66 (318.006)

(-) Dedução para Formação do Fundeb (1.793.039) (5,50) (1.793.039) (5,38) 100,00 (1.913.315) (7,28) 106,71 (120.275)

Outras Receitas Correntes 1.861.211 5,71 1.876.074 5,63 100,80 1.088.758 4,14 58,03 (787.316)

Intraorçamentárias Correntes (valor líquido) 1.804.273 5,53 1.805.473 5,41 100,07 32.545 0,12 1,80 (1.772.927)

Total das Intraorçamentárias Correntes 1.804.273 5,53 1.805.473 5,41 100,07 1.731.655 6,59 95,91 (73.818)

 (-) Contribuição Patronal*                   -   0,00                   -   0,00 0,00 (1.699.109) (6,46) 0,00 (1.699.109)

Outras Deduções                    -   0,00                    -   0,00 0,00 (988) 0,00 0,00 (988)

RECEITAS DE CAPITAL 2.943.898 9,03 3.022.380 9,06 102,67 577.396 2,20 19,10 (2.444.984)

Operações de Crédito 1.425.537 4,37 1.472.502 4,42 103,29 100.106 0,38 6,80 (1.372.396)

Alienação de Bens 589.098 1,81 590.303 1,77 100,20 14.732 0,06 2,50 (575.570)

Amortização de Empréstimos 80.707 0,25 80.707 0,24 100,00 140.353 0,53 173,90 59.646 

Transferências de Capital 482.480 1,48 512.791 1,54 106,28 149.352 0,57 29,13 (363.439)

Outras Receitas de Capital 363.108 1,11 363.108 1,09 100,00 172.532 0,66 47,52 (190.576)

Intraorçamentárias de Capital 2.970 0,01 2.970 0,01 100,00 321 0,00           -   (2.649)

TOTAL 32.605.929 100,00 33.350.740 100,00 102,28 26.293.386 100,00 78,84 (7.057.354)

DISCRIMINAÇÃO
 ESTIMATIVA INICIAL  ESTIMATIVA ATUALIZADA  RECEITA REALIZADA 
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Quadro 3 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA, POR CATEGORIA ECONÔMICA 
- 2013/2016 - 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  

* Deduzida a Receita Intraorçamentária de contribuição patronal, conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 
Valores de 2013 a 2015 corrigidos pelo IPCA-Médio; evolução com base no exercício de 2013.  
Em Transferências Correntes de 2015 e 2016, estão inclusos recursos do FCDF destinados às áreas de educação e saúde. 

VALOR % VALOR % % EVOL VALOR % % EVOL VALOR % % EVOL

RECEITAS CORRENTES 20.544.711   96,43 21.267.586   94,83 3,52 27.353.065   97,13 33,14 25.715.990   97,80 25,17

Receita Tributária 14.426.254   67,71 15.016.576   66,96 4,09 14.305.136   50,79 (0,84) 14.355.151   54,60 (0,49)

Receita de Contribuições 1.743.685     8,18 1.817.147     8,10 4,21 1.951.457     6,93 11,92 1.674.441     6,37 (3,97)

Receita Patrimonial 442.001        2,07 750.868        3,35 69,88 779.479        2,77 76,35 788.956        3,00 78,50

Receita Agropecuária 16                 0,00 26                 0,00 59,71 13                 0,00 (20,04) 10                 0,00 (36,26)

Receita Industrial 7.140            0,03 2.470            0,01 (65,41) 1.787            0,01 (74,97) 2.109            0,01 (70,46)

Receita de Serviços 607.668        2,85 515.953        2,30 (15,09) 445.253        1,58 (26,73) 479.657        1,82 (21,07)

Transferências Correntes (valor líquido) 2.025.041     9,50 2.077.827     9,27 2,61 8.583.672     30,48 323,88 7.295.351     27,75 260,26

Transf. de Instituições, pessoas e convênios 4.010.091     18,82 4.112.544     18,34 2,55 10.550.696   37,46 163,10 9.208.666     35,02 129,64

(-) Dedução para Formação do Fundeb (1.985.050)   (9,32) (2.034.718)   (9,07) 2,50 (1.967.025)   (6,98) (0,91) (1.913.315)   (7,28) (3,61)

Outras Receitas Correntes 1.264.328     5,93 1.067.743     4,76 (15,55) 1.262.594     4,48 (0,14) 1.088.758     4,14 (13,89)

Intraorçamentárias Correntes (valor líquido) 31.555          0,15 19.905          0,09 (36,92) 24.200          0,09 (23,31) 32.545          0,12 3,14

Total das Intraorçamentárias Correntes 452.232        2,12 514.662        2,29 13,80 1.990.589     7,07 340,17 1.731.655     6,59 282,91

 (-) Contribuição Patronal* (420.677)      (1,97) (494.756)      (2,21) 17,61 (1.966.389)   (6,98) 367,43 (1.699.109)   (6,46) 303,90

Outras Deduções (2.978)           (0,01) (930)              (0,00) (68,78) (526)              (0,00) (82,35) (988)              (0,00) (66,82)

RECEITAS DE CAPITAL 761.640        3,57 1.158.971     5,17 52,17 809.572        2,87 6,29 577.396        2,20 (24,19)

Operações de Crédito 240.093        1,13 578.442        2,58 140,92 631.497        2,24 163,02 100.106        0,38 (58,31)

Alienação de Bens 11.339          0,05 8.628            0,04 (23,91) 632               0,00 (94,43) 14.732          0,06 29,93

Amortização de Empréstimos 76.894          0,36 105.215        0,47 36,83 55.625          0,20 (27,66) 140.353        0,53 82,53

Transferências de Capital 433.315        2,03 466.687        2,08 7,70 63.448          0,23 (85,36) 149.352        0,57 (65,53)

Outras Receitas de Capital -                    -       -                    -       58.369          0,21 172.532        0,66

Intraorçamentárias de Capital -                    -       -                    -       -                    -       321               0,00

TOTAL 21.306.351   100,00 22.426.557   100,00 5,26 28.162.637   100,00 32,18 26.293.386   100,00 23,41

DISCRIMINAÇÃO
2013 2014 20162015
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Quadro 4 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

RECEITA ESTIMADA, ATUALIZADA E REALIZADA, SEGUNDO A ORIGEM 
- 2016 -  

R$ 1.000,00 

  
1/2  

 (A)  %  (B) % % (B/A)  (C)  % % (C/B) (C-B)

RECURSOS PRÓPRIOS 29.319.655 89,92 29.929.448 89,74 102,08 25.022.289 95,17 83,60 (4.907.158)

Receita Tributária 15.005.694 46,02 15.005.694 44,99 100,00 14.355.151 54,60 95,66 (650.543)

Receita de Contribuições 2.484.203 7,62 2.490.903 7,47 100,27 1.674.441 6,37 67,22 (816.462)

Receita Patrimonial 790.715 2,43 832.746 2,50 105,32 788.956 3,00 94,74 (43.790)

Receita Agropecuária 12 0,00 12 0,00 100,00 10 0,00 82,94 (2)

Receita Industrial 11 0,00 11 0,00 100,00 2.109 0,01 18399,25 2.098 

Receita de Serviços 572.609 1,76 583.815 1,75 101,96 479.657 1,82 82,16 (104.158)

Outras Receitas Correntes 1.861.211 5,71 1.876.074 5,63 100,80 1.088.758 4,14 58,03 (787.316)

Alienação de Bens 589.098 1,81 590.303 1,77 100,20 14.732 0,06 2,50 (575.570)

Amortização de Empréstimos 80.707 0,25 80.707 0,24 100,00 140.353 0,53 173,90 59.646 

Cota-parte do Fundo de Part. dos Estados e do Distrito Federal (FPE) 590.084 1,81 590.084 1,77 100,00 599.740 2,28 101,64 9.657 

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 158.007 0,48 158.007 0,47 100,00 166.349 0,63 105,28 8.342 

Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.731 0,01 1.731 0,01 100,00 1.013 0,00 58,52 (718)

Cota-parte do IPI - Exportação 4.460 0,01 4.460 0,01 100,00 7.026 0,03 157,53 2.566 

Cota-parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) 110 0,00 20.158 0,06 18401,75 17.807 0,07 88,34 (2.351)

Cota-parte da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 900 0,00 900 0,00 100,00 600 0,00 66,72 (300)

Cota-parte da Compensação de Recursos Minerais 2.586 0,01 2.586 0,01 100,00 2.621 0,01 101,33 34 

Transferências Sobre a Receita de Concursos de Prognósticos Esportivos 7.255 0,02 7.255 0,02 100,00 6.643 0,03 91,57 (611)

Transferências da União para Educação - FCDF 2.345.425 7,19 2.510.141 7,53 107,02 2.385.425 9,07 95,03 (124.716)

Transferência da União para Saúde - FCDF 2.562.783 7,86 2.768.066 8,30 108,01 2.892.783 11,00 104,51 124.716 

Transferência do Salário Educação 289.718 0,89 351.319 1,05 121,26 337.955 1,29 96,20 (13.364)

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 33.290 0,10 33.290 0,10 100,00 15.790 0,06 47,43 (17.500)

Convênios entre Órgãos do DF 140.450 0,43 222.588 0,67 158,48 24.522 0,09 11,02 (198.066)

Outros* 1.798.597 5,52 1.798.597 5,39 100,00 19.847 0,08 1,10 (1.778.750)

DISCRIMINAÇÃO
 ESTIMATIVA INICIAL  ESTIMATIVA ATUALIZADA  RECEITA REALIZADA 
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Quadro 4 – Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

RECEITA ESTIMADA, ATUALIZADA E REALIZADA, SEGUNDO A ORIGEM 
- 2016 -  

R$ 1.000,00 

  
Fonte: Siggo. 

* Deduzida, na Receita Realizada, a Receita Intraorçamentária de contribuição patronal, conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

** Não considerados valores de convênios realizados entre órgãos do DF. 

 

 

 
 

 

 

2/2  

 (A)  %  (B) % % (B/A)  (C)  % % (C/B) (C-B)

RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS 3.286.274 10,08 3.421.293 10,26 104,11 1.271.097 4,83 37,15 (2.150.196)

Convênios Correntes** 72.898 0,22 127.961 0,38 175,54 40.662 0,15 31,78 (87.300)

Convênios de Capital** 477.012 1,46 503.200 1,51 105,49 149.352 0,57 29,68 (353.847)

Operações de Crédito Internas 1.289.003 3,95 1.324.145 3,97 102,73 80.902 0,31 6,11 (1.243.243)

Operações de Crédito Externas 136.534 0,42 148.357 0,44 108,66 19.204 0,07 12,94 (129.153)

Transferências Correntes (Instituições Privadas) 5.446 0,02 5.446 0,02 100,00 13.915 0,05 255,51 8.469 

Transferências Correntes (Pessoas ) 10.742 0,03 10.742 0,03 100,00 12.714 0,05 118,35 1.971 

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 723.798 2,22 723.798 2,17 100,00 729.579 2,77 100,80 5.781 

Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 34.000 0,10 40.801 0,12 120,00 39.298 0,15 96,32 (1.503)

Recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE 25.962 0,08 25.962 0,08 100,00                    -   0,00 0,00 (25.962)

Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 12.000 0,04 12.000 0,04 100,00 12.939 0,05 107,82 939 

Recursos do Programa Brasil Alfabetizado 386 0,00 386 0,00 100,00                    -   0,00 0,00 (386)

Recursos para Apoio ao Proinfância 135.385 0,42 135.385 0,41 100,00                    -   0,00 0,00 (135.385)

Outras Receitas de Capital 363.108 1,11 363.108 1,09 100,00 172.532 0,66 47,52 (190.576)

TOTAL 32.605.929 100,00 33.350.740 100,00 102,28 26.293.386 100,00 78,84 (7.057.354)

DISCRIMINAÇÃO
 ESTIMATIVA INICIAL  ESTIMATIVA ATUALIZADA  RECEITA REALIZADA 
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Quadro 5 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

RECEITA TRIBUTÁRIA 
- 2016 - 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não inclui receitas de multas e juros sobre créditos tributários, por estarem classificadas como Outras Receitas Correntes. 

  

 (A)  %  (B) % % (B/A)  (C)  % % (C/B) (C-B)

Impostos 14.788.568 98,55 14.788.568 98,55 100,00 14.140.228 98,50 95,62 (648.340)

   ICMS 6.918.839 46,11 6.918.839 46,11 100,00 7.375.552 51,38 106,60 456.713 

   IR 3.738.505 24,91 3.738.505 24,91 100,00 2.858.091 19,91 76,45 (880.414)

   ISS 1.591.184 10,60 1.591.184 10,60 100,00 1.503.033 10,47 94,46 (88.151)

   IPVA 934.817 6,23 934.817 6,23 100,00 918.686 6,40 98,27 (16.131)

   IPTU 620.789 4,14 620.789 4,14 100,00 704.910 4,91 113,55 84.121 

   ITBI 512.084 3,41 512.084 3,41 100,00 322.855 2,25 63,05 (189.229)

   Simples 391.168 2,61 391.168 2,61 100,00 347.899 2,42 88,94 (43.269)

   ITCD 81.181 0,54 81.181 0,54 100,00 109.201 0,76 134,52 28.020 

Taxas 217.126 1,45 217.126 1,45 100,00 214.923 1,50 98,99 (2.204)

   de Limpeza Pública 132.897 0,89 132.897 0,89 100,00 134.327 0,94 101,08 1.429 

   de Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos 46.441 0,31 46.441 0,31 100,00 45.470 0,32 97,91 (971)

   de Fiscaliz. s/ Serv. Públ. de Abast. de Água e Saneamento 16.741 0,11 16.741 0,11 100,00 16.333 0,11 97,56 (408)

   de Execução de Obras 11.233 0,07 11.233 0,07 100,00 8.930 0,06 79,50 (2.303)

   de Funcionamento de Estabelecimento 9.172 0,06 9.172 0,06 100,00 9.644 0,07 105,15 472 

   de Expediente 640 0,00 640 0,00 100,00 218 0,00 34,08 (422)

   de Vistoria de Estabelecimentos 0 0,00 0 0,00 100,00 0 0,00           -   (0)

TOTAL 15.005.694 100,00 15.005.694 100,00 100,00 14.355.151 100,00 95,66 (650.543)

TRIBUTO
 ESTIMATIVA INICIAL  ESTIMATIVA ATUALIZADA  RECEITA REALIZADA 
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Quadro 6 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA 

- 2013/2016 - 
R$ 1.000,00 

  
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 corrigidos pelo IPCA-Médio; evolução com base no exercício de 2013. 
Não inclui receitas de multas e juros sobre créditos tributários, por estarem classificadas como Outras Receitas Correntes. 

 

 

 

 VALOR  %  VALOR  % % EVOL  VALOR  % % EVOL  VALOR  % % EVOL

Impostos 14.212.480 98,52 14.813.504 102,68 4,23 14.094.478 97,70 (0,83) 14.140.228 98,50 (0,51)

   ICMS 7.547.794 52,32 7.754.250 53,75 2,74 7.047.886 48,85 (6,62) 7.375.552 51,38 (2,28)

   IR 2.729.345 18,92 3.096.750 21,47 13,46 3.113.148 21,58 14,06 2.858.091 19,91 4,72

   ISS 1.561.585 10,82 1.630.607 11,30 4,42 1.587.500 11,00 1,66 1.503.033 10,47 (3,75)

   IPVA 754.976 5,23 825.865 5,72 9,39 850.378 5,89 12,64 918.686 6,40 21,68

   IPTU 662.182 4,59 652.511 4,52 (1,46) 648.161 4,49 (2,12) 704.910 4,91 6,45

   ITBI 415.627 2,88 377.087 2,61 (9,27) 332.757 2,31 (19,94) 322.855 2,25 (22,32)

   Simples 347.913 2,41 370.816 2,57 6,58 369.570 2,56 6,22 347.899 2,42 (0,00)

   ITCD 193.058 1,34 105.619 0,73 (45,29) 145.077 1,01 (24,85) 109.201 0,76 (43,44)

Taxas 213.774 1,48 203.072 1,41 (5,01) 210.658 1,46 (1,46) 214.923 1,50 0,54

   de Limpeza Pública 131.774 0,91 126.445 0,88 (4,04) 127.395 0,88 (3,32) 134.327 0,94 1,94

   de Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos 42.478 0,29 40.241 0,28 (5,27) 47.318 0,33 11,39 45.470 0,32 7,04

   de Fiscaliz. s/ Serv. Públ. de Abast. de Água e Saneamento 15.928 0,11 14.518 0,10 (8,85) 17.225 0,12 8,14 16.333 0,11 2,55

   de Funcionamento de Estabelecimento 11.986 0,08 9.547 0,07 (20,35) 9.119 0,06 (23,92) 9.644 0,07 (19,54)

   de Execução de Obras 11.195 0,08 11.692 0,08 4,44 9.293 0,06 (16,99) 8.930 0,06 (20,23)

   de Expediente 412 0,00 630 0,00 52,94 308 0,00 (25,21) 218 0,00 (47,00)

   de Vistoria de Estabelecimentos 1 0,00 1 0,00 (59,10) 0 0,00 (91,34) 0 0,00 (94,69)

TOTAL 14.426.254 100,00 15.016.576 104,09 4,09 14.305.136 99,16 (0,84) 14.355.151 100,00 (0,49)

201520142013
TRIBUTO

2016
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2.3 – DESPESA  

As despesas totais fixadas para o DF no exercício de 2016 somaram, 
inicialmente, R$ 41,1 bilhões. Às esferas locais coube o percentual de 82,7% desse 
montante: R$ 32,6 bilhões relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – 
OFSS e R$ 1,4 bilhão correspondente ao Orçamento de Investimento – OI. Parte dos 
valores fixados aos OFSS derivou do Fundo Constitucional do DF – FCDF, tendo sido 
transferida ao GDF para assistência financeira aos serviços de educação e saúde 
(R$ 4,9 bilhões). 

A parcela remanescente, cuja previsão de gastos era de R$ 7,1 bilhões, 
dizia respeito ao FCDF para custeio da área de segurança pública e ainda seguiu 
contabilizada no âmbito do Orçamento da União, a despeito da exigência de repasse 
mensal de seus valores ao GDF, conforme a Lei nº 10.633/02. 

As alterações orçamentárias ocorridas durante o exercício elevaram a 
dotação inicial total em R$ 2,8 bilhões, significando incremento de 6,9%. Embora o 
crescimento absoluto nos OFSS tenha alcançado R$ 2,5 bilhões, o OI mostrou 
significativa expansão relativa de 47,2%, finalizando o exercício com dotação 
autorizada de R$ 2,1 bilhões. 

Da dotação final, foram realizados 76,4%, ou R$ 33,6 bilhões. Tal valor 
equivaleu a 81,7% do inicialmente programado. Os gastos nos OFSS chegaram a 
R$ 26,4 bilhões, sendo que R$ 5,3 bilhões, ou quase 20% desse valor, originaram-se 
da União a título do FCDF. As despesas promovidas pelas empresas que constituem 
o OI contribuíram com R$ 425,8 milhões. Os demais recursos do FCDF, por seu turno, 
custearam R$ 6,7 bilhões em segurança pública. A execução da despesa do DF tem 
apresentado considerável diferença entre o valor realizado e a dotação inicialmente 
programada, revelando deficiências quando da elaboração das leis orçamentárias 
anuais, em especial na estimação dos recursos a serem empregados nos projetos e 
atividades durante o exercício, revelando necessidade de aprimoramento dos 
procedimentos de planejamento. 

A execução orçamentária da despesa relativa ao exercício de 2016 é 
apresentada na tabela adiante. 
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R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Incluídos nos OFSS recursos do FCDF para as áreas de educação e saúde e excluídas, na despesa realizada, as despesas 
custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia 
adotada no Balanço Geral.  

Impende destacar que, para fins de consolidação da despesa total do 
GDF, foram deduzidas da despesa realizada as expensas custeadas por recursos 
arrecadados a título de contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência 
do Social do DF, os quais, em 2016, chegaram a R$ 1,3 bilhão. Tal procedimento 
harmoniza-se com o adotado no Balanço Geral encaminhado pelo GDF na Prestação 
de Contas do Governo e busca expurgar despesas de natureza intraorçamentária. 

Trata-se de uma metodologia para consolidação de resultados, assim, 
para algumas análises individualizadas, a exemplo de exame por função, subfunção, 
programa ou unidade orçamentária, são utilizados os valores brutos de despesa, sem 
qualquer dedução. 

Relativamente ao exercício pretérito, a destinação inicial de despesas 
totais apresentou aumento de 1,4%, ou R$ 554,4 milhões, em valores monetariamente 
atualizados. Quanto ao montante realizado, contudo, verificou-se redução real de 
10,1%, o que se traduziu em R$ 3,8 bilhões a menos executados no ano. 
Efetivamente, a despesa realizada no exercício em pauta destoa-se no conjunto da 
execução dos últimos quatro anos, eis que o montante gasto de 2013 a 2015 manteve-
se relativamente constante, ao redor dos R$ 37,4 bilhões. Tal redução deveu-se, 
especialmente, à diminuição ocorrida nos repasses correspondentes ao FCDF, em 
função, basicamente, da contração ocorrida na receita corrente líquida da União que 
serve de base para a estimação desses valores, e nos gastos relativos a Pessoal e 
Encargos Sociais, que será melhor detalhada no tópico 2.3.1 – Despesa com Pessoal. 

Quanto à realização da despesa por esferas orçamentárias no último 
biênio, à exceção do OI, houve contração dos valores em todas elas. O gráfico que 
segue descreve o curso das despesas totais ocorridas no DF de 2013 a 2016. 

ESFERA
DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

FINAL

DESPESA

REALIZADA

Fiscal 19.855.047                 20.680.828                 15.628.683                 

Seguridade Social 12.750.882                 14.469.718                 10.788.693                 

Total Seguridade Social 12.750.882                 14.469.718                 12.114.479                 

Despesas Intraorçamentárias - contribuição patronal (1.325.786)                  

Investimento 1.404.165                   2.067.078                   425.792                      

OFSS + OI 34.010.094                 37.217.624                 26.843.168                 

FCDF - Segurança (Siafi) 7.109.110                   6.739.110                   6.737.553                   

FCDF - Saúde e Educação (Siggo) 4.908.208                   5.278.208                   5.278.196                   

FCDF - TOTAL 12.017.318                 12.017.318                 12.015.750                 

(-) FCDF - Saúde e Educação (Siggo) (4.908.208)                  (5.278.208)                  (5.278.196)                  

TOTAL CONSOLIDADO 41.119.204                 43.956.734                 33.580.721                 

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO E

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

EXCECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

- 2016 -
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ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO E 
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DESPESA REALIZADA, POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA 
– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. Em Seguridade Social, foram excluídas as despesas custeadas com 
recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço 
Geral. 

As funções Educação, Saúde e Segurança Pública abarcaram 56,2% 
das despesas realizadas em 2016 nos OFSS, OI e FCDF, envolvendo valores da 
ordem de R$ 19,6 bilhões. Desse total, 61,3% foram originários da União a título do 
FCDF e incrementaram, em especial, a função Segurança Pública, para a qual foram 
destinados R$ 6,7 bilhões no ano, em contrapartida a gastos de R$ 759,1 milhões 
feitos diretamente pelo GDF. 

O gráfico a seguir demonstra a distribuição dos gastos governamentais 
nas principais funções em 2016. 
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ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO E 
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DESPESA REALIZADA, POR FUNÇÃO 
– 2016 – 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Não deduzidas as despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, 
conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

Os valores repassados pela União relativos ao FCDF foram utilizados, 
quase em sua totalidade, no custeio da folha de pagamento das áreas de educação, 
saúde e segurança pública. Com o impulso proporcionado por esses recursos, as 
despesas correntes, nas quais estão incluídos os gastos de Pessoal e Encargos 
Sociais, abrangeram grande parcela do total executado no exercício. 

O valor realizado nesse grupo, pois, cobriu quase 70% da realização de 
2016 — considerando OFSS, OI e FCDF e descontando-se as despesas 
intraorçamentárias de contribuição patronal —, e abrangeu 73,1% das Despesas 
Correntes executadas no ano. Estas alcançaram a cifra de R$ 32,1 bilhões, o que 
significou 95,6% do orçamento empregado naquele exercício. 

As Despesas de Capital executadas no âmbito do OFSS e do FCDF 
ultrapassaram R$ 1,0 bilhão, destinadas, precipuamente, a Obras e Instalações 
(R$ 502,9 milhões). Somando-se os R$ 425,8 milhões realizados pelas empresas no 
OI, totalizou-se R$ 1,5 bilhão, o que significou a fração de 4,4% da despesa total do 
ano. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

A dotação inicial para os OFSS fixada na LOA/16 alcançou R$ 32,6 
bilhões. A previsão de gastos para o exercício mostrou elevação real de R$ 565,8 
milhões em relação ao exercício anterior, em contraste à queda registrada no biênio 
antecedente, quando a expectativa de despesas havia mostrado retração de 1,3%, ou 
R$ 406,1 milhões. 
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À dotação inicial, foram acrescentados durante o exercício R$ 2,5 
bilhões mediante alterações orçamentárias. Ao fim do ano, o total autorizado nos 
OFSS chegou a R$ 35,2 bilhões, já aquém da dotação final registrada em 2015, 
quando foram consignados R$ 38,6 bilhões, em números monetariamente ajustados. 

O montante realizado, por sua vez, mostrou expressiva redução em 
relação ao verificado no exercício precedente. A contração constatada alcançou 
R$ 3,7 bilhões entre os gastos promovidos em 2015 e aqueles do ano seguinte. O 
gráfico a seguir descreve a trajetória da execução da despesa nos OFSS no último 
biênio. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

– 2015/2016 – 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Incluídos os recursos do FCDF para as áreas de educação e saúde e deduzidas as despesas custeadas com recursos de 
contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

Efetivamente, do orçamento autorizado até o final do exercício, R$ 8,7 
bilhões deixaram de ser executados. 

A diferença absoluta mais significativa entre a dotação final e a despesa 
realizada foi verificada em Pessoal e Encargos Sociais, cujos gastos foram R$ 3,4 
bilhões abaixo do outorgado. Essa redução decorreu, em grande medida, da mudança 
na contabilização das folhas de pagamento ocorrida em dezembro de 2015, que 
deixaram de ser transpassadas para o exercício seguinte. Esse assunto é detalhado 
no tópico 2.3.1 – Despesa com Pessoal. 

Contudo, o grupo Investimentos continuou deixando de realizar, em 
termos proporcionais, o maior percentual. De uma dotação final de R$ 3,6 bilhões 
destinada às ações orçamentárias vinculadas ao grupo, o volume despendido durante 
o ano limitou-se a menos de 20% desse valor: R$ 684,7 milhões. Já em relação ao 
esperado inicialmente, o consumido ficou em 20,8% do montante veiculado na 
LOA/16. 
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Anualmente, entre os grupos de despesa, os recursos despendidos em 
Investimentos têm apresentado os maiores graus de frustração frente à expectativa. 
Nos últimos quatro exercícios, a proporção de realização relativamente aos valores 
autorizados não ultrapassou a casa dos 30%, em média, o que sugere haver falha no 
processo de planejamento e estimação dos gastos. A comparação entre o percentual 
executado em relação à dotação final no grupo Investimentos e demais grupos nos 
últimos quatro anos é demonstrada no gráfico seguinte. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PROPORÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO FINAL 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Em 2015 e 2016, incluídos recursos do FCDF para as áreas de educação e saúde. 
Deduzidas as despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, 
conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

Em relação ao ano anterior, as despesas realizadas em Investimentos 
mostraram contração de 6,6%, confirmando trajetória descendente dos gastos nesse 
grupo. Com efeito, em relação ao investido em 2013, que chegou a R$ 2,7 bilhões em 
valores atualizados, a retração foi de 75,1%, com destaque para Obras e Instalações, 
que passou de R$ 2,4 bilhões de gastos naquele ano para R$ 490,4 milhões no 
exercício em análise. Cabe informar que, em relação ao ano anterior, houve 
incremento de 4% nos gastos nesse elemento. 

As Despesas de Capital reduziram R$ 94,9 milhões frente a 2015, o que 
corresponde a 8,7% de contração em termos reais, caindo de R$ 1,1 bilhão para 
R$ 991 milhões. Além da citada queda no valor empregado em Investimentos, os 
demais grupos também mostraram redução: em Inversões Financeiras a diminuição 
chegou a 11,6%, ou R$ 10,8 milhões, e, em Amortização da Dívida, a queda chegou 
a 13,6%, ou R$ 35,4 milhões. 

EMENDAS PARLAMENTARES 

A LDO/16, em seu art. 89, determinou que a Comissão de Economia, 
Orçamento e Finanças da CLDF publicasse em seu portal a relação atualizada das 
emendas parlamentares à LOA/16 e seus créditos adicionais. Tal publicação deveria 
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conter, no mínimo, informações relativas aos números, tanto do projeto de lei como 
da emenda, a seus autores, à classificação funcional-programática, contendo a 
descrição do subtítulo, às dotações inicial e final e aos valores empenhados e 
liquidados. 

No primeiro semestre de 2017, a CLDF passou a publicar a relação das 
emendas parlamentares com os dados exigidos pela LDO/16, inclusive com 
informações relativas a exercício anteriores.  

A execução orçamentária da despesa dos 620 programas de trabalho 
classificados como emendas parlamentares na LOA/16 é apresentada na tabela 
seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

Em 2016, os recursos advindos da União que compõem o FCDF 
somaram R$ 12 bilhões e englobaram 35,8% da despesa total executada no DF, 
descontadas as despesas intraorçamentárias de pessoal custeadas por contribuição 
patronal. Tais recursos, consoante o inciso XIV do art. 21 da Constituição da 
República, têm como propósito a organização e a manutenção das Polícias Civil e 
Militar, bem assim do Corpo de Bombeiros Militar, além da prestação de assistência 
financeira na execução de serviços públicos de educação e saúde. 

Desde 2015, a parcela dos valores do FCDF destinada à educação e à 
saúde vem sendo repassada ao GDF, conforme determina sua norma instituidora, a 
Lei nº 10.633/02. Contudo, ao arrepio de seu art. 4º, a parte relativa à segurança 

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

FINAL

(A) (B) (C) %(C/A) %(C/B)

Território da Gente 97.881      28.223      21.409      21,87   75,86   

Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental 106.143    14.762      8.709        8,21     59,00   

Programa para Operação Especial 5.000        8.000        6.995        139,91 87,44   

Capital Cultural 26.570      12.747      5.827        21,93   45,72   

Cidade do Esporte e Lazer 44.112      16.378      2.084        4,72     12,72   

Famílias Fortes 14.130      2.630        2.000        14,15   76,05   

Brasília Competitiva 19.075      7.375        1.281        6,72     17,37   

Gestão para Resultados 2.800        1.350        694           24,78   51,40   

Direitos Humanos e Cidadania 1.687        1.352        650           38,53   48,08   

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Desenvolvimento 4.210        600           412           9,78     68,60   

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Gestão Pública 3.450        1.405        362           10,51   25,80   

Mobilidade Integrada e Sustentável 20.792      3.139        213           1,03     6,79     

Brasília Saudável 23.335      2.510        -           -       -       

Educa Mais Brasília 46.290      1.020        -           -       -       

Segurança Pública com Cidadania 4.690        541           -           -       -       

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Social 1.950        150           -           -       -       

Atuação Legislativa 1.000        -           -           -       

TOTAL 423.115    102.182    50.637      11,97   49,56   

PROGRAMAS
DESPESA REALIZADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EMENDAS PARLAMENTARES

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA, POR PROGRAMA

- 2016 -
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pública, que, em 2016, correspondeu a R$ 6,7 bilhões, continua sendo contabilizada 
e executada no âmbito do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi. 

Em relação a 2015, em decorrência da contração da receita corrente 
líquida da União, de 3,1% em termos nominais, o montante executado com os 
recursos do FCDF mostrou redução real de 10,9%, ou seja, R$ 1,5 bilhão a menos. A 
evolução dos gastos relativos ao FCDF, por área beneficiada com seus recursos, nos 
últimos quatro exercícios é apresentada no gráfico adiante.  

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
DESPESA REALIZADA, POR ÁREA 

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siafi e Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

Os valores realizados em educação apresentaram recuo de 23,3% entre 
2015 e 2016, descontados os efeitos inflacionários. Quanto aos recursos carreados 
para saúde, notou-se decréscimo de quase 18% no montante executado. Ambas 
parcelas custearam despesas com Pessoal e Encargos Sociais das áreas de 
educação e de saúde.  

Quanto aos gastos correspondentes à área de segurança pública, a 
diminuição da despesa realizada chegou a 1,6%, ou queda de R$ 107,5 milhões no 
total empregado entre 2015 e 2016. 

A cinco unidades gestoras foram disponibilizados os recursos do FCDF: 
Fundo de Saúde, Corpo de Bombeiros Militar, Polícias Civil e Militar e Secretaria de 
Educação, sendo que os valores referentes a Aposentadoria e Reformas das áreas 
de saúde e educação foram executados por intermédio do Iprev/DF. As despesas 
realizadas por essas unidades, distribuídas por categoria econômica, grupo e 
elemento de despesa, são enumeradas na tabela que segue. 
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R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
FSDF – Fundo de Saúde do DF (os valores de Aposentadorias e Reformas e Pensões foram executados por meio do Iprev/DF); 
CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do DF (inclui CBMDF – Assistência Médica); PCDF – Polícia Civil do DF; PMDF – Polícia 
Militar do DF (Inclui PMDF – Departamento de Gestão de Pessoal e PMDF – Departamento de Saúde e Assistência de Pessoal); 
SEDF – Secretaria de Educação (os valores de Aposentadorias e Reformas e Pensões foram executados por meio do Iprev/DF). 

Em 2016, R$ 10,9 bilhões foram realizados no grupo Pessoal e Encargos 
Sociais, concentrando 90,4% do total gasto no ano no FCDF. Em Outras Despesas 
Correntes, realizou-se R$ 1,1 bilhão, principalmente em Auxílio-Alimentação, Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e Indenizações e Restituições, que, em 
conjunto, mostraram execução de R$ 946,8 milhões. 

VALOR %

DESPESAS CORRENTES 2.892.771  1.500.064  1.792.808  3.399.690  2.385.425  11.970.759  99,63   

Pessoal e Encargos Sociais 2.892.771   1.166.084   1.673.331   2.739.802   2.385.425   10.857.413   90,36   

Aposentadorias e Reformas 455.618      324.159      595.971      914.382      1.171.949   3.462.081     28,81   

Pensões 77.604        109.325      148.291      234.254      83.909        653.384        5,44     

Contratação por Tempo Determinado 6.069          5.808          11.877          0,10     

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.912.955   -             795.522      1                 975.250      3.683.727     30,66   

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 603.572      -             1.478.763   2.082.336     17,33   

Obrigações Patronais 348.868      -             35               -             147.173      496.077        4,13     

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 78.673        -             884             -             1.335          80.892          0,67     

Sentenças Judiciais -             -             889             889               0,01     

Despesas de Exercícios Anteriores 98.623        132.627      2.061          233.311        1,94     

Indenizações Trabalhistas 12.984        30.405        -             109.451      152.839        1,27     

Outras Despesas Correntes -             333.980      119.478      659.888      -             1.113.346     9,27     

Outros Benefcios Assistenciais 6.842          3.762          16.132        26.737          0,22     

Diárias - Pessoal Civil -             559             -             559               0,00     

Diárias - Pessoal Militar 20               -             17               36                 0,00     

Auxílio-fardamento 6.337          -             25.170        31.506          0,26     

Material de Consumo 21.643        10.274        15.527        47.444          0,39     

Campanhas Educativas 133             -             15               147               0,00     

Material de Distribuição Gratuita -             -             21               21                 0,00     

Passagens e Despesas com Locomoção 18               273             -             291               0,00     

Serviços de Consultoria -             457             -             457               0,00     

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -             586             -             586               0,00     

Locação de Mão de Obra 9.146          26.974        8.094          44.213          0,37     

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 88.015        38.361        201.007      327.382        2,72     

Auxilio Alimentação 56.816        26.573        141.970      225.359        1,88     

Obrigações Tributárias e Contributivas 115             12               14               141               0,00     

Auxílio-transporte -             12               -             12                 0,00     

Pensões Especiais -             14               80               94                 0,00     

Despesas de Exercícios Anteriores 9.390          3.175          1.707          14.272          0,12     

Indenizações e Restituições 135.506      8.446          250.136      394.088        3,28     

DESPESAS DE CAPITAL -             10.878        19.780        14.333        -             44.991          0,37     

Investimentos -             10.878        19.780        14.333        -             44.991          0,37     

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -             1.823          1.500          3.323            0,03     

Obras e Instalações 2.746          9.748          -             12.494          0,10     

Equipamentos e Material Permanente 7.979          8.209          12.744        28.932          0,24     

Despesas de Exercícios Anteriores 152             -             89               242               0,00     

TOTAL 2.892.771   1.510.942   1.812.588   3.414.023   2.385.425   12.015.750   100,00 

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPESA REALIZADA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E

ELEMENTO DE DESPESA
FSDF CBMDF PCDF PMDF SE

TOTAL

- 2016 -
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As unidades gestoras da área de segurança pública centralizaram os 
gastos em Investimentos promovidos com os recursos oriundos do FCDF. O valor 
aplicado em 2016 chegou a quase R$ 45 milhões e perfez menos de 0,4% das 
despesas realizadas com os valores do referido Fundo. 

Relativamente ao exercício anterior, quando o total gasto atingiu R$ 69,2 
milhões, houve redução real de 35% dos recursos empregados em Investimentos. O 
gráfico que segue descreve a trajetória de gastos em Investimentos no FCDF no último 
quadriênio e a representatividade desse grupo em relação ao total despendido com 
recursos do Fundo. 

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
DESPESA REALIZADA EM INVESTIMENTOS E PROPORÇÃO DA DESPESA REALIZADA TOTAL 

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio.  

Os maiores gastos do grupo Investimentos referiram-se à aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente, para a qual foram desembolsados R$ 28,9 
milhões em 2016. 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

Para 2016, as empresas públicas do DF não dependentes de recursos 
do Tesouro possuíam perspectiva de gastos no total de R$ 1,4 bilhão. Durante o 
exercício, tal expectativa foi elevada em mais 47,2%, levando a dotação final para 
essas entidades a R$ 2,1 bilhões. 

Contudo, o total de investimentos registrados por essas empresas 
estatais limitou-se a R$ 425,8 milhões. O baixo grau de execução de despesas nessa 
esfera, relativamente às dotações disponibilizadas, tem se mostrado recorrente e 
bastante semelhante ao que ocorre no grupo Investimentos dos OFSS. O gráfico 
adiante retrata sua realidade no último quadriênio. 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 
EXECUÇÃO DA DESPESA E GRAU DE REALIZAÇÃO 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

Entre 2013 e 2016, o nível de realização de despesas em proporção à 
dotação final situou-se na casa dos 30%, sendo que, no exercício em análise, o 
percentual pouco avançou além dos 20%. Tal comportamento também indica haver 
imperfeições na elaboração da lei orçamentária ou mesmo na execução dos 
programas de trabalho. 

A realização, contudo, mostrou-se acima do verificado no exercício 
anterior. Em 2016, os gastos das empresas no OI foram 15,2% mais do que o investido 
em 2015, o que significou incremento de R$ 56,1 milhões nessas despesas, em 
números corrigidos. 

Onze unidades orçamentárias receberam alguma dotação para 
execução no OI durante 2016. Duas não apresentaram qualquer realização: BRB 
Crédito, Financiamento e Investimento e CEB Lajeado. 

Os maiores recursos despendidos ocorreram na Caesb, que executou 
R$ 181,4 milhões, na Terracap, cujos gastos chegaram a R$ 96,4 milhões, e na CEB 
Distribuição, com despesas realizadas de R$ 74,4 milhões. Essas três unidades 
detiveram 82,7% do total executado no exercício no OI. 

Apesar de os investimentos realizados pela CEB e suas coligadas terem 
crescido 16,9% frente a 2015, representaram tão somente 41,3% do montante 
investido em 2013. A Caesb, por sua vez, elevou o montante investido em relação ao 
exercício anterior em 10,9%, mais ainda não atingiu os níveis de 2013 e 2014. A 
evolução dos investimentos da CEB e coligadas e da Caesb no último quadriênio é 
apresentada no gráfico a seguir. 
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EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS – CEB E CAESB 
– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

A principal fonte de recursos das empresas estatais do DF foi a Geração 
Própria, que financiou 63,9% dos gastos em 2016. A execução orçamentária, por fonte 
de recursos, em 2016, é detalhada na tabela adiante. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.
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DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

FINAL

(A) (B) (C) %(C/A) %(C/B)

Geração Própria 646.985        709.587        272.035        42,05        38,34        

Participação Acionária do DF e de Outros Órgãos 498.347        524.847        86.403          17,34        16,46        

Operações de Crédito Internas 92.336          119.543        23.364          25,30        19,54        

Operações de Crédito Externas 85.584          107.111        21.532          25,16        20,10        

Participação Acionária nas Empresas 18.545          543.622        18.538          99,96        3,41          

Recursos de Contratos e Convênios 62.368          62.368          3.920            6,29          6,29          

TOTAL 1.404.165     2.067.078     425.792        30,32        20,60        

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE DE RECURSOS

- 2016 -

FONTE
DESPESA REALIZADA
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2.3.1 – DESPESA COM PESSOAL 

O GDF realizou, somados os OFSS e o FCDF, R$ 23,5 bilhões em 
despesas com Pessoal e Encargos Sociais em 2016. Nessa totalização, foi 
desconsiderado R$ 1,3 bilhão custeado com recursos arrecadados no exercício a 
título de contribuição patronal, por se tratar de despesa intraorçamentária, consoante 
metodologia utilizada no Balanço Geral. Todavia, a autorização inicial de 
R$ 26 bilhões, ajustada para R$ 26,9 bilhões por meio de créditos adicionais, incluiu 
dotações orçamentárias com essa fonte de recurso no valor de R$ 1,8 bilhão.  

A despeito do incremento de 3,3% observado na dotação disponível para 
Pessoal e Encargos Sociais ao longo do exercício, a dotação inicial teria sido 
suficiente para honrar a despesa realizada, com margem de 9,7%. Frente ao cenário 
dos anos anteriores, em que a dotação inicial foi recorrentemente inferior às despesas 
realizadas, houve melhoria no tocante ao planejamento desses gastos. 

R$ 1.000.000,00 

  
Fontes: Siggo e Siafi. 
* Excluídas, na despesa realizada, as despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime 
próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

Quase metade da despesa realizada originou-se do FCDF, sendo 
R$ 5,3 bilhões (22,5%) destinados às áreas de saúde e educação — incorporados 
aos OFSS — e R$ 5,6 bilhões (23,8%) à segurança pública, na manutenção da Polícia 
Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do DF, executados no âmbito 
do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi. 

O gráfico a seguir apresenta comparativo de tais despesas nos últimos 
quatro exercícios financeiros, em valores atualizados, segregadas conforme o 
orçamento de origem e as áreas de aplicação dos recursos do FCDF. Houve, em 
valores reais, significativo decréscimo das despesas com Pessoal e Encargos Sociais 
em 2016, que foi menor que os três exercícios imediatamente anteriores. 

 DOTAÇÃO 

INICIAL 

 DOTAÇÃO 

FINAL 

 (A)  (B)  (C) % (C/A) % (C/B) 

OFSS 20.097 21.290 17.911 89,12 84,13 

FCDF - Educação e Saúde 4.908 5.278 5.278 107,54 100,00 

Demais fontes de recurso (valor líquido) 15.188 16.012 12.632 83,17 78,89 

Total das demais fontes de recurso 15.188 16.012 13.958 91,90 87,17 

(-) Contribuição Patronal* (1.326)

FCDF - Segurança 5.925 5.579 5.579 94,16 100,00 

TOTAL 26.022 26.870 23.490 90,27 87,42

ESFERA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

- 2016 - 

 DESPESA REALIZADA 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF 
DESPESA REALIZADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, POR ORÇAMENTO 

– 2013/2016 –

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Excluídas as despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, 
conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

Cumpre mencionar que os R$ 14,9 bilhões referentes aos OFSS de 2015 
incluíram o reconhecimento de R$ 1,2 bilhão, em valor atualizado, de Despesas de 
Exercícios Anteriores que, em sua maior parte, referiu-se à parte da folha de 
pagamento de 2014 que não foi empenhada no exercício de competência, conforme 
apurado em análise de contas anteriores. Segundo consta do Relatório a respeito do 
controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela 
integrante da remuneração, vencimento ou salário dos membros ou servidores do 
Poder Executivo, elaborado pela Subcontroladoria de Controle Interno (Anexo VI, 
Volume II, da Prestação de Contas), essa distorção foi em torno de R$ 1,1 bilhão, em 
valor nominal. Frente a essa atipicidade, análises comparativas ao exercício de 2015 
ficaram prejudicadas. 

De toda sorte, os gastos com Pessoal e Encargos Sociais no ano em 
análise foram 3,3% menores que em 2013 e 7,5% inferiores aos de 2014.  

Em 2016, não se teve notícias de que tenham sido implementadas as 
parcelas remanescentes dos aumentos concedidos, em 2013, às 32 carreiras 
relacionadas na tabela a seguir. 
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Fonte: ADI 2015.00.2.005517-6 TJDFT. 

Frente ao IPCA-Médio de 8,7% entre 2015 e 2016, ou de 18,6% entre 
2014 e 2016, a ausência de aumentos no período acarretou perda de valor real de 
remuneração dos servidores. Em valores nominais, a despesa em Pessoal e Encargos 
Sociais cresceu R$ 2,1 bilhões entre 2014 e 2016, o que contribui para a percepção 
de que a redução real de 7,5% nas despesas observada nesse período decorreu, em 
grande medida, de perdas inflacionárias. Todavia, conforme já mencionado, a 
eventualidade de ver-se obrigado ao pagamento dessas parcelas de aumento sobre 
a remuneração das referidas carreiras do GDF poderá reverter o cenário observado. 

Parte dos dispêndios com Pessoal e Encargos Sociais foram custeados 
pelo FCDF, destinado a segurança pública, saúde e educação. A maior parcela serviu 
ao custeio dos servidores ativos, conforme demonstra o gráfico seguinte.  

LEI Nº CARREIRA

5.105/13 Magistério Público do DF

5.125/13 Atividades Rodoviárias do DF 

5.173/13 Procurador do DF, Assistência Judiciária do DF e Defensor Público do DF

5.175/13 Auditoria de Controle Interno do DF

5.179/13
Servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência

Social – Inamps, lotados mediante convênio na Secretaria de Estado de Saúde do DF

5.181/13 Carreira Médica do Quadro de Pessoal do DF

5.182/13 Atividades Penitenciárias

5.184/13 Carreira Pública de Assistência Social do DF

5.185/13 Cirurgião-Dentista do Quadro de Pessoal do DF

5.187/13 Atividades do Hemocentro

5.188/13 Atividades do Meio Ambiente do Quadro de Pessoal do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF – Ibram

5.189/13 Atividades em Transportes Urbanos

5.190/13 Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF

5.192/13 Servidores da Procuradoria-Geral do DF

5.193/13 Músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro

5.194/13 Fiscalização de Atividades de Limpeza Urbana do DF

5.195/13 Planejamento e Gestão Urbana e Regional do DF 

5.200/13 Atividades Culturais

5.201/13 Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos

5.206/13 Assistência à Educação do DF

5.207/13 Atividades Complementares de Segurança Pública

5.212/13 Gestão Fazendária do DF

5.217/13 Auditoria Tributária do DF 

5.218/13 Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária

5.226/13 Auditoria de Atividades Urbanas do DF 

5.227/13 Atividades de Trânsito do Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do DF – Detran/DF

5.237/13 Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do DF

5.245/13 Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do DF – Detran/DF

5.247/13 
Regulação de Serviços Públicos do Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico

do DF – Adasa

5.248/13 Enfermeiro do DF 

5.249/13 Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF

5.250/13 Aposentados da carreira Magistério Público
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FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF 
DESPESA REALIZADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

A redução do total desses recursos, a partir de 2014, foi reflexo da 
contração observada no montante repassado pelo FCDF, que teve perda de 2,5% 
entre 2014 e 2015 e outros 10,9% no ano seguinte. Em 2016, a totalidade dos 
R$ 5,3 bilhões repassados pelo Fundo aos OFSS, para servir a despesas com saúde 
e educação, foi executada no grupo Pessoal e Encargos Sociais. 

O cotejamento dos R$ 23,5 bilhões despendidos em Pessoal e Encargos 
Sociais com as demais despesas dos OFSS e FCDF indica que, em 2016, houve 
inflexão da tendência até então observada, com redução na relação desses gastos. 
Esse montante representou 70,8% dos gastos no exercício em análise, índice situado 
acima de 2013 (66,9%) e 2014 (69,9%). Embora tenha se observado queda de 2,6 
pontos percentuais em relação a 2015, cabe lembrar que, naquele ano, houve 
excepcional reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF 
REPRESENTATIVIDADE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS 

GASTOS 
– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Excluídas as despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, 
conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

Por outro lado, ao expurgar as despesas custeadas com recursos do 
FCDF destinados às áreas de saúde e educação dos OFSS em 2015 e 2016, a fim de 
estabelecer base equivalente no quadriênio para fins comparativos, notou-se que a 
parcela das receitas arrecadadas comprometidas com o pagamento de Pessoal e 
Encargos Social seguiu em ritmo de crescimento frente aos exercícios de 2013 e 2014, 
conforme se depreende do gráfico a seguir. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, 
 EXCETO DESPESAS CUSTEADAS PELO FCDF 

DESPESA REALIZADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E RECEITA ARRECADADA 
– 2013/2016 – 

Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Descontadas as receitas e despesas referentes ao FCDF para saúde e educação. 
Excluídas as despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, 
conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

Os R$ 12,6 bilhões gastos com Pessoal e Encargos Sociais em 2016 
representaram 60,1% das receitas nele arrecadadas. Quando comparado a 2014, a 
redução nas despesas realizadas não alcançou o mesmo grau de retração observado 
nas receitas arrecadadas. Por essa razão, agravou-se o nível de comprometimento 
das receitas dos OFSS com despesas em Pessoal e Encargos Sociais. 

Importa mencionar que, em 2016, conforme demonstrativo das 
despesas criadas ou aumentadas na forma dos artigos 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, elaborado pela Subcontroladoria de Controle Interno 
(Anexo VI, Volume V, da Prestação de Contas), não houve aumento de remuneração 
de servidores e as nomeações decorrentes de concursos públicos realizados em 
exercícios anteriores tiveram impacto de R$ 232 milhões. 

Por fim, no tocante às despesas intraorçamentárias dentro de Pessoal e 
Encargos Sociais, foram identificados dispêndios na ordem de R$ 55,2 milhões cujos 
credores foram unidades orçamentárias participantes dos OFSS sem que tenham sido 
classificadas na Modalidade de Aplicação adequada. O Fundo de Saúde do DF 
utilizou R$ 43,2 milhões, dos recursos do FCDF, para recolhimento de contribuição 
patronal ao Fundo Previdenciário do DF – DFPREV, classificados como despesas 
orçamentárias. Outros R$ 11,3 milhões disseram respeito ao ressarcimento de 
despesas de pessoal requisitado entre unidades participantes dos OFSS.
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2.3.1.1 – QUANTITATIVO DE PESSOAL  

Preliminarmente, há que se apontar que persiste a inconsistência nas 
informações relativas a quantitativo de pessoal do GDF, já constatada reiteradamente 
em anos anteriores. Divergências foram detectadas entre as seguintes fontes de 
informação consultadas: quadro Quantitativo de Vínculos de Servidores com o GDF, 
encaminhado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – Seplag; 
Portaria – Seplag nº 23/17; Relação de Cargos Comissionados e Gratificações 
Ocupados, constante do Anexo VI, Volume VI, do Balanço Geral da Prestação de 
Contas; e Quantitativo de Vínculos com o GDF por Órgão, igualmente parte do mesmo 
Anexo VI, Volume VI, da Prestação de Contas. A situação requer da unidade central 
responsável pela consolidação desses dados a adoção de ações efetivas no sentido 
de orientar e requerer das demais unidades a elaboração de dados fidedignos e 
precisos acerca de seus quadros de pessoal. 

Em 21.08.2017, foi recebido neste Tribunal o Ofício SEI-GDF 
nº 1016/2017 – SEPLAG/GAB, contendo as Notas Técnicas SEI-GDF nºs 10/2017 e 
18/2017 – SEPLAG/SUGEP/ASSESP, que versam sobre a padronização de 
metodologia para demonstração da força de trabalho do GDF, relativa aos exercícios 
de 2014 a 2016. Assim, as análises a seguir têm como fonte os dados apresentados 
nas citadas Notas Técnicas, à exceção das empresas públicas não dependentes de 
recursos do Tesouro e do Poder Legislativo, para os quais foram utilizadas as 
informações constantes do Relatório de Atividades – Anexo IV da Prestação de 
Contas.  

Por sua vez, a análise do percentual de cargos comissionados das 
unidades do GDF foi efetuada com base no quadro Relação de Cargos 
Comissionados e Gratificações Ocupados, constante do Anexo VI, Volume VI, do 
Balanço Geral da Prestação de Contas.  

A Nota Técnica nº 18/2017 – SEPLAG/SUGEP/ASSESP informa que a 
nova metodologia adotada passou a considerar os cargos comissionados CA, CGE, 
CNE, CNP, DFA e DFG e as funções gratificadas FGE, GMS e GSI, bem como as 
seguintes situações funcionais: servidores civis/empregados públicos, servidores 
militares, requisitados (de órgãos do GDF e de fora do GDF), comissionados sem 
vínculo, contratados temporariamente, conselheiros (jetons), conselheiros tutelares, 
residentes (médicos) e PASUS. 

Assim, com base nos dados constantes das citadas Notas Técnicas, que 
seguem essa nova metodologia, foi elaborada a tabela a seguir, que demonstra o 
quantitativo de vínculos de servidores do Poder Executivo, relativo aos exercícios de 
2014 a 2016. 
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Fonte: Ofício SEI-GDF nº 1016/2017 – SEPLAG/GAB. 
* Não foram apresentados dados em relação a 2014 e 2015. 
Exclui trabalhadores das empresas públicas não dependentes, sociedades de economia mista e os originários de contratos de terceirização e de gestão. 

2014

(A)

2015

(B)

%

(B/A)

2016

(C) 

%

(C/A)

%

(C/B)

2014

(D)

2015

(E)

%

(E/D)
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(F)

%

(F/D)

%

(F/E)

2014

(G)

2015

(H)

2016

(I)

%

(H/G)

%

(I/H)

%

(I/G)

Servidores Civis/Empregados Públicos 9.863   9.498   (3,70)    8.872   (10,05)  (6,59)   94.579   87.164   (7,84)   85.319   (9,79)     (2,12)     104.442 96.662   94.191   (7,45)   (2,56)    (9,82)       

Servidores Militares 452      317      (29,87)  201      (55,53)  (36,59) 23.139   21.886   (5,42)   21.902   (5,35)     0,07       23.591   22.203   22.103   (5,88)   (0,45)    (6,31)       

Requisitados de Órgãos do GDF 1.347   741      (44,99)  1.577   17,07   112,82 -         385        2.021     424,94   1.347     1.126     3.598     (16,41) 219,54 167,11     

Requisitados de Órgãos fora do GDF 107      100      (6,54)    101      (5,61)    1,00     796        971        21,98   127        (84,05)   (86,92)   903        1.071     228        18,60   (78,71)  (74,75)     

Comissionados sem Vínculo 7.629   4.700   (38,39)  5.148   (32,52)  9,53     1.124     1.387     23,40   -         (100,00) (100,00) 8.753     6.087     5.148     (30,46) (15,43)  (41,19)     

Contratados Temporariamente -       -       -       11.805   10.778   (8,70)   8.345     (29,31)   (22,57)   11.805   10.778   8.345     (8,70)   (22,57)  (29,31)     

Conselheiros (jetons) e Conselheiros Tutelares -       -       -       509        476        (6,48)   672        32,02     41,18     509        476        672        (6,48)   41,18   32,02       

Residentes* -       -       -       -         -         1.266     -         -         1.266     

PASUS* -       -       12        -         -         813        -         -         825        

SUBTOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (A) 19.398 15.356 (20,84)  15.911 (17,98)  3,61     131.952 123.047 (6,75)   120.465 (8,71)     (2,10)     151.350 138.403 136.376 (8,55)   (1,46)    (9,89)       

Cedidos para Órgãos do GDF -       -       1.805     2.410     33,52   2.868     58,89     19,00     1.805     2.410     2.868     33,52   19,00   58,89       

Cedidos para Órgãos Fora do GDF -       -       871        681        (21,81) 670        (23,08)   (1,62)     871        681        670        (21,81) (1,62)    (23,08)     

SUBTOTAL DE CEDIDOS (B) -       -       2.676     3.091     15,51   3.538     32,21     14,46     2.676     3.091     3.538     15,51   14,46   32,21       

TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (C=A-B) 19.398 15.356 (20,84)  15.911 (17,98)  3,61     129.276 119.956 (7,21)   116.927 (9,55)     (2,53)     148.674 135.312 132.838 (8,99)   (1,83)    (10,65)     

Aposentados -       -       -       43.401   45.636   5,15     48.242   11,15     5,71       43.401   45.636   48.242   5,15     5,71     11,15       

Reformados -       -       -       6.291     7.163     13,86   7.203     14,50     0,56       6.291     7.163     7.203     13,86   0,56     14,50       

Pensionistas Civis -       -       -       12.796   13.084   2,25     12.608   (1,47)     (3,64)     12.796   13.084   12.608   2,25     (3,64)    (1,47)       

Pensionistas Militares -       -       -       6.505     6.751     3,78     6.920     6,38       2,50       6.505     6.751     6.920     3,78     2,50     6,38         

Complementação de Aposentadoria* -       171        171        

Complementação de Pensão* -       111        111        

Pensão Indenizatória* -       217        217        

TOTAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS (D) -       -       68.993   72.634   5,28     75.472   9,39       3,91       68.993   72.634   75.472   5,28     3,91     9,39         

TOTAL GERAL (C+D) 19.398 15.356 (20,84)  15.911 (17,98)  3,61     198.269 192.590 (2,86)   192.399 (2,96)     (0,10)     217.667 207.946 208.310 (4,47)   0,18     (4,30)       

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

QUANTITATIVO DE VÍNCULOS DE SERVIDORES - RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

DEZEMBRO DE 2014, 2015 E 2016

IDENTIFICAÇÃO

COM CARGO COMISSIONADO SEM CARGO COMISSIONADO TOTAL
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Como se depreende das informações constantes da tabela anterior, em 
que pese a redução de 1,8% no total da força de trabalho do GDF entre 2015 e 2016, 
e de 10,7% em relação a 2014, houve crescimento de 3,6% no total de servidores com 
cargo em comissão no último biênio, 9,5% se considerados somente os servidores 
sem vínculo com a Administração, muito embora, em relação a 2014, essas reduções 
tenham sido de 18% e 32,5%, respectivamente. 

PODER EXECUTIVO 
QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS 

COMISSIONADOS COM VÍNCULO E SEM VÍNCULO 
– 2014/2016 – 

 
Fonte: Ofício SEI-GDF nº 1016/2017 – SEPLAG/GAB. 

No último triênio, verifica-se que o número de cargos em comissão 
sofreu queda considerável, apesar da leve elevação ocorrida em 2016 frente a 2015. 
A mesma tendência foi observada com o número de servidores sem cargo 
comissionado, que seguiu trajetória descendente.  
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PODER EXECUTIVO 
QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS 

COM CARGO COMISSIONADO E SEM CARGO COMISSIONADO 
– 2014/2016 – 

 
Fonte: Ofício SEI-GDF nº 1016/2017 – SEPLAG/GAB. 

Ademais, observou-se incremento de 3,9% no total de inativos e 
pensionistas no período, em especial no total de aposentados, cuja soma elevou-se 
5,7% entre 2015 e 2016, chegando a 48,2 mil. Como um todo — aposentados, 
reformados e pensionistas civis e militares —, o grupo passou de 72,6 mil, em 2015, 
para 75,5 mil beneficiários, ao final de 2016. 

No que se refere às empresas estatais não dependentes de recursos do 
Tesouro, o número de empregados atingiu 8,5 mil e estavam, ao final de 2016, 
distribuídos conforme destacado na tabela adiante. 

 
Fontes: Quadro de Pessoal – Prestação de Contas – Anexo IV – Relatório de Atividades – 2016. 
Banco de Brasília – BRB inclui BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A, Cartão BRB S/A, BRB Administradora e Corretora 
de Seguros S/A e BSB Administradora de Ativos S/A; Companhia Energética de Brasília – CEB inclui CEB Lajeado S/A, 
Companhia Brasiliense de Gás – CEBGás, CEB Distribuição S/A, CEB Geração S/A e CEB Participações S/A. 

Em relação à contagem realizada no exercício anterior, o total não 
apresentou modificação significativa, eis que, em 2016, computaram-se seis 
empregados a menos. 

No tocante ao Poder Legislativo, o total de servidores chegou a 2,4 mil 
em dezembro de 2016, apontando incremento de 7,6% em relação ao exercício 
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IDENTIFICAÇÃO BRB CEB CEASA CAESB TERRACAP TOTAL

Estatutários 11              4                -             -             -             15              

Empregados 4.032         987            32              2.352         558            7.961         

Requisitados 2                41              7                1                75              126            

Comissionados sem Vínculo Efetivo 40              44              16              33              72              205            

Contratados Temporariamente 3                -             -             67              -             70              

Conselheiros 24              34              8                16              -             82              

Total da Força de Trabalho 4.112         1.110         63              2.469         705            8.459         

Cedidos 34              13              2                28              9                86              

TOTAL GERAL 4.078         1.097         61              2.441         696            8.373         

EMPRESAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES

QUANTITATIVO DE PESSOAL

DEZEMBRO DE 2016
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pretérito. A tabela adiante retrata o total de servidores desse Poder ao final dos dois 
últimos exercícios. 

 
Fontes: Prestação de Contas – Anexo IV – Relatório de Atividades – 2015 e Prestação de Contas – Anexo IV – Relatório de 

Atividades – 2016. 

Para 2016, houve alteração na apresentação do quantitativo de pessoal 
constante do Relatório de Atividades encaminhado junto à Prestação de Contas. 
Nesse exercício, o detalhamento na identificação dos servidores das unidades tornou-
se mais limitado, dificultando sua comparação com o ano antecedente. 

Coube destaque no biênio a expressiva redução no número de 
requisitados. O fato ocorreu especificamente na Câmara Legislativa do DF, que 
contou com um total de 97 requisitados em 2015, ao passo que em 2016 não houve 
nenhum registro. O comportamento indica possível inconsistência nos dados 
informados. 

O inciso V do art. 19 da Lei Orgânica do DF estabelece que ao menos 
metade dos cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira, 
nos casos e condições previstos em lei. 

A Lei nº 4.858/12, que regulamenta tal dispositivo, definiu que, para a 
apuração do percentual de servidores de carreira ocupantes de cargo em comissão, 
seriam considerados o total desses cargos na administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo. O dispositivo, contudo, foi declarado inconstitucional 
pelo Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios – TJDFT, por meio da ADI 
nº 2012.00.2.0.016845-4, na qual restou deliberado que o preenchimento de cargos 
em comissão deve ser considerado em relação ao total daqueles existentes em cada 
órgão administrativo e não sobre o total existente na administração pública. No 
contexto dessa ação, foi interposto o Recurso Extraordinário nº 837.063, que ainda 
pende de apreciação de mérito no Supremo Tribunal Federal – STF. 

Acerca do tema, cumpre mencionar o Processo – TCDF nº 20690/06, o 
qual se encontra sobrestado, consoante Decisão – TCDF nº 5.534/15, no aguardo do 
trânsito em julgado da ADI nº 2012.00.2.016845-4, do TJDFT. 

A Emenda à Lei Orgânica nº 80/14 acrescentou o § 11 ao art. 19, 
designando que a apuração do percentual que trata o inciso V do art. 19 seria feita em 
relação ao somatório dos cargos em comissão providos na administração direta, 
autárquica e fundacional de cada Poder. Também esse item foi considerado 
inconstitucional pelo TJDFT, consoante a ADI n° 2014.00.2.023917-7, restabelecendo 
o critério de apuração por órgão administrativo. Disputada a decisão, o STF negou 
provimento a recurso de agravo, mantendo entendimento do TJDFT. Até o 
encerramento de 2016, não havia ocorrido o trânsito em julgado da ADI. 

2015 2016
VARIAÇÃO

(%)
2015 2016

VARIAÇÃO

(%)
2015 2016

VARIAÇÃO

(%)

Estatutário 710            679             (4,37) 513            503             (1,95) 1.223         1.182          (3,35)

Requisitados 97              -              (100,00) 49              53              8,16 146            53               (63,70)

Comissionados sem Vínculo Efetivo 854            1.150         34,66 67              67               - 921            1.217         32,14 

Contratados Temporariamente -             7                -             -             -             7                

Total da Força de Trabalho 1.661         1.836         10,54 629            623             (0,95) 2.290         2.459         7,38 

Cedidos 9                7                 (22,22) 7                5                 (28,57) 16              12               (25,00)

TOTAL GERAL 1.652         1.829         10,71 622            618             (0,64) 2.274         2.447         7,61 

TOTALTCDFCLDF + FASCAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO

QUANTITATIVO DE PESSOAL

DEZEMBRO DE 2015 E DEZEMBRO DE 2016

IDENTIFICAÇÃO
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Embora a matéria não se encontrasse pacificada ao final de 2016, a título 
de informação, buscou-se fazer avaliação quanto ao percentual de cargos 
comissionados exercidos por servidores de carreira. 

O quadro Relação de Cargos Comissionados e Gratificações Ocupados, 
constante da Prestação de Contas, apresenta 5,1 mil servidores sem vínculo 
ocupantes de cargos em comissão, em dezembro de 2016, conforme registrado na 
tabela seguinte. No geral, o percentual dos servidores sem vínculo ocupantes de 
cargo em comissão nas 76 unidades constantes do quadro é de 40,4%. Em 52 dessas 
unidades a proporção desses servidores era maior que metade do total de cargos 
ocupados. A situação é particularmente presente e expressiva nas Administrações 
Regionais. A tabela adiante detalha as unidades que ultrapassaram o citado limite de 
50% conforme essa fonte.  
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Fonte: Relação de Cargos Comissionados e Gratificações Ocupados no GDF – Dezembro/2016 – Prestação de Contas/2016 
– Anexo VI – Volume VI. 

Relativamente ao Poder Legislativo, a modificação promovida no 
Relatório de Atividades na identificação da situação dos servidores excluiu o 

COM VÍNCULO SEM VÍNCULO % SEM VÍNCULO

Administração Regional - RA  XXV -Setor Compl. De Indústria e Abastecimento 2                          43                        95,56                   

Administração Regional - RA  VI - Planaltina 3                          60                        95,24                   

Administração Regional - RA  XXVI - Sobradinho II 2                          38                        95,00                   

Administração Regional - RA  XXVIII - Itapoã 2                          35                        94,59                   

Administração Regional - RA  XV - Recanto das Emas 3                          52                        94,55                   

Administração Regional - RA  XXI - Riacho Fundo II 3                          41                        93,18                   

Administração Regional - RA  IX - Ceilândia 6                          67                        91,78                   

Administração Regional - RA  XXIII - Varjão 3                          33                        91,67                   

Administração Regional - RA  XI - Cruzeiro 4                          42                        91,30                   

Administração Regional - RA  XIII - Santa Maria 5                          49                        90,74                   

Fundação ao Amparo ao Trabalhador Preso - Funap 4                          36                        90,00                   

Administração Regional - RA  XII - Samambaia 7                          59                        89,39                   

Administração Regional - RA  I - Plano Piloto 7                          56                        88,89                   

Administração Regional - RA  XXIV - Parkw ay 2                          16                        88,89                   

Administração Regional - RA  XVII - Riacho Fundo 5                          39                        88,64                   

Administração Regional - RA  XIV - São Sebastião 6                          46                        88,46                   

Administração Regional - RA  XXIX -Setor de Indústrias e Abastecimento 3                          23                        88,46                   

Administração Regional - RA  XX - Águas Claras 8                          55                        87,30                   

Administração Regional - RA  VII - Paranoá 6                          41                        87,23                   

Administração Regional - RA  III - Taguatinga 8                          50                        86,21                   

Sec. do Esporte, Turismo e Lazer do DF 36                        219                      85,88                   

Administração Regional - RA  XIX - Candangolâdia 3                          18                        85,71                   

Administração Regional - RA  XVI - Lago Sul 5                          28                        84,85                   

Administração Regional - RA  II - Gama 9                          50                        84,75                   

Governadoria 37                        187                      83,48                   

Administração Regional - RA XXXI - Fercal 1                          5                          83,33                   

Administração Regional - RA  XXII - Sudoeste/Octogonal 8                          38                        82,61                   

Administração Regional - RA  IV - Brazlândia 8                          37                        82,22                   

Administração Regional - RA  XXVII - Jardim Botânico 2                          9                          81,82                   

Administração Regional - RA  XXX - Vicente Pires 9                          40                        81,63                   

Secretaria das Cidades 15                        62                        80,52                   

Administração Regional - RA  XVIII - Lago Norte 8                          32                        80,00                   

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon 13                        50                        79,37                   

Administração Regional - RA  VIII - Núcleo Bandeirante 8                          28                        77,78                   

Administração Regional - RA  X - Guará 9                          31                        77,50                   

Secretaria de Economia, Desenvolvimento Sustentavel 51                        137                      72,87                   

Secretaria de Cultura 40                        104                      72,22                   

Administração Regional - RA  V - Sobradinho 11                        27                        71,05                   

Polícia Militar do DF - PMDF 124                      296                      70,48                   

Jardim Botânico do DF 16                        37                        69,81                   

Secretaria de M eio Ambiente 19                        38                        66,67                   

Secretaria de Justiça e Cidadania 95                        181                      65,58                   

Defensoria Pública do DF 73                        137                      65,24                   

Casa Militar 54                        97                        64,24                   

Fundação Jardim Zoológico de Brasília 20                        32                        61,54                   

Secretaria de Políticas Crianças, Adolescentes e Juventude 196                      288                      59,50                   

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do DF - Iprev 14                        20                        58,82                   

Vice-Governadoria 20                        25                        55,56                   

Sec.da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do DF 148                      179                      54,74                   

Secretaria de Mobilidade 44                        52                        54,17                   

Sec. de Trabalho, Desenv. Social, Mulher, Igualdade Racial e Dir. Humanos 292                      300                      50,68                   

Secretaria da Gestão do Território e Habitação 172                      176                      50,57                   

SUBTOTAL 1.649                   3.841                   69,96                   

Demais Unidades 5.832                   1.234                   17,46                   

TOTAL 7.481                   5.075                   40,42                   

SERVIDORES COMISSIONADOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL

RELAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - DEZEMBRO DE 2016

UNIDADES COM PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO ACIMA DE 50%

UNIDADES
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detalhamento daqueles que ocupam ou não cargos em comissão, impossibilitando tal 
avaliação no âmbito desse Poder a partir dos dados disponíveis, em descumprimento 
ao exigido pela Instrução Normativa – TCDF nº 1/17, que trata da composição da 
Prestação de Contas. 

2.3.1.2 – PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

A partir da Lei Complementar nº 769/08, a previdência social dos 
servidores públicos distritais passou a vigorar com dois fundos: o Fundo Financeiro 
de Previdência – Seguridade Social, para aqueles que tenham ingressado no serviço 
público até 31.12.06, baseado no regime de repartição simples; e o Fundo 
Previdenciário do Distrito Federal – DFPREV, para ingressos a partir de 1º.01.07, 
baseado no sistema de capitalização. A seguir, apresenta-se tabela demonstrativa das 
receitas e despesas previdenciárias dos dois fundos. 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO (DODF de 30.01.17). 

Observa-se que enquanto o Fundo Previdenciário apresentou superavit 
de R$ 1,2 bilhão, o Fundo Financeiro ficou deficitário em R$ 3,1 bilhões, cobertos 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO FINANCEIRO
FUNDO 

PREVIDENCIÁRIO

Receitas de Contribuições                  1.180.433                 288.920 

Servidores Ativos Civis                     733.689                 288.814 

Servidores Ativos Militares                     115.886 -                       

Servidores Inativos Civis                     255.184                          73 

Servidores Inativos Militares                       41.964 -                       

Pensionista Civil                       29.318                          33 

Pensionista Militar                                8 -                       

Outras Contribuições do Servidor para o RPPS                         4.384 -                       

Receita Patrimonial                         8.343                 531.715 

Outras Receitas                            237 -                       

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                     212.990 -                       

Receitas Previdenciárias Intraorçamentárias                  1.284.745                 414.365 

Contribuição Patronal                  1.284.745                 414.364 

Outras Receitas Intraorçamentárias -                                                      0 

TOTAL (I)                  2.686.747              1.235.000 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO FINANCEIRO
FUNDO 

PREVIDENCIÁRIO

Pessoal Civil                  5.633.928                     6.571 

Aposentadorias                  4.856.520                     4.521 

Pensões                     777.408                     2.050 

Pessoal Militar                       35.517 -                       

Reformas                       30.544 -                       

Pensões                         4.972 -                       

Outras Despesas                       70.532                            6 

Despesas Previdenciárias Intraorçamentárias                            143 -                       

TOTAL (II)                  5.740.120                     6.577 

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)                (3.053.372)              1.228.423 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 2016

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
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principalmente por recursos advindos do FCDF (R$ 1,8 bilhão) e do Fundo 
Previdenciário (R$ 621,1 milhões). Essa transferência de valores entre os fundos foi 
facultada pelas Leis Complementares nº 899/15 e nº 920/16, segundo as quais ficou 
o Iprev/DF autorizado a reverter do Fundo Previdenciário do Distrito Federal – 
DFPREV para o Fundo Financeiro de Previdência até 75% do valor correspondente 
ao superavit técnico atuarial relativo ao DFPREV.  

Impende destacar que a LC nº 899/15 referiu-se apenas ao superavit 
técnico atuarial apurado no final do exercício de 2014, enquanto a LC nº 920/16 não 
fez ressalvas relativas a exercícios para esse aspecto. Ambas as leis previram formas 
específicas de recomposição: a primeira, mediante transferência de bens imóveis do 
DF; a segunda, por meio da cessão de até 30% das ações do Banco de Brasília – 
BRB. Independente da forma de recomposição patrimonial, o direito a receber deveria 
ser reconhecido tempestivamente no balanço patrimonial. Destaque-se, ainda, a 
importância de se individualizar a escrituração de cada caso de transferência de 
valores, segundo a respectiva lei autorizadora, para melhor identificação e 
acompanhamento da recomposição e atualização patrimoniais. 

Com fundamento na LC nº 899/15, em 2015, transferiu-se R$ 1,2 bilhão, 
em valores históricos, porém o direito a receber foi reconhecido apenas em 2016, 
como decorrência de recomendação do Ministério Público de Contas – MPC1. 
Registre-se, assim, a inobservância do Princípio da Tempestividade, reduzindo, dessa 
forma, o resultado patrimonial de 2015 e majorando o de 2016, indevidamente. 
Referida lei previu recomposição ao DFPREV dos valores revertidos, com aporte de 
ativos, no prazo de 180 dias, a contar de 30.09.15.  

Em 24.10.16, prazo superior ao previsto, foi publicada a Lei 
Complementar nº 917/16, que decretou a desafetação de 36 imóveis para 
incorporação ao patrimônio do DFPREV. Na mesma data, foi publicada a 
Lei nº 5.729/16, que autorizou a Terracap a doar outros oito imóveis para o Distrito 
Federal com a mesma finalidade. Entretanto, referidos imóveis ainda não foram 
incorporados ao patrimônio do DFPREV, pois encontra-se pendente a segunda 
avaliação mercadológica requerida pela LC nº 899/15, bem assim a atualização dos 
valores, que deverá ocorrer pela meta atuarial quando da transferência do acervo 
imobiliário, consoante disposto no Relatório de Atividades – Anexo IV da Prestação 
de Contas do Governo - 2016. 

As transferências realizadas em 2016 foram pautadas pela LC nº 920/16, 
com vigência a partir de 02.12.16, no montante de R$ 493,6 milhões, cuja forma de 
recomposição prevista foi a cessão de até 30% de ações do BRB. Novamente, os 
direitos a receber não foram contabilizados no ano devido, mas somente no ano 
seguinte, além de constar na mesma conta corrente contábil correspondente às 
movimentações realizadas sob LC nº 899/15, ou seja, sem a necessária segregação.  

Impende apontar que a possibilidade de transferência de valores entre 
os fundos acaba por desconfigurar a essência do sistema de capitalização, que se 
caracteriza essencialmente pelo pré-financiamento do benefício. Além disso, ao se 
retirar verbas para financiar outro Fundo, impossibilita-se a realização de 
investimentos num montante maior, implicando alto custo de oportunidade por parte 
do DFPREV. Assim, para ser mantido, no mínimo, o equilíbrio econômico-financeiro, 

                                                           
1 Recomendação nº 2/2016-MPC/DA. 
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faz-se necessário que se registre a atualização monetária desses direitos a serem 
recebidos, o que ainda não ocorreu. 

Acrescente-se ainda que, em 2016, foram transferidos R$ 140,5 milhões 
entre os Fundos devido a reenquadramento de servidores, derivado dos termos 
contidos na Decisão – TCDF nº 6.641/09. 

Cabe destacar a divergência dos valores das contribuições patronais 
repassadas ao Iprev informados ao Ministério da Previdência Social e os efetivamente 
registrados no Siggo. A diferença apurada, conforme se vê na tabela a seguir, 
reduziria o deficit do Fundo Financeiro em 7,2% e aumentaria o superavit do Fundo 
Previdenciário em 1,2%. 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR do MPS. 

Acrescente-se que, ao término de 2016, existiam R$ 87,9 milhões (conta 
contábil 421420101) de variação patrimonial aumentativa de contribuição patronal 
previdenciária a receber contabilizados pelo regime de competência, pertencentes 
efetivamente ao exercício de 2016. 

Em 2016, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do DF recolheram 
ao Fundo Previdenciário R$ 8,2 milhões a título de contribuição patronal, mas não 
realizaram nenhum recolhimento dessa natureza para o Fundo Financeiro. Tendo em 
vista que o GDF realiza o aporte necessário para cobrir o deficit da folha de inativos e 
pensionistas, conforme determinado pelo § 2º do art. 4º da Lei Complementar 
nº 769/08, acaba indiretamente suportando essas contribuições não efetivadas pela 
CLDF e TCDF, sem que esses valores sejam evidenciados como contribuição patronal 
e, em consequência, sem que transitem pelo resultado previdenciário.  

Com relação às contribuições previdenciárias dos militares e policiais 
civis distritais, o TCU emitiu o Acórdão nº 1.633/16 – Plenário com o seguinte teor: 
“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 

VALOR INFORMADO 

PELO IPREV COMO 

REPASSADO

VALOR 

EFETIVAMENTE 

REPESSADO (SIGGO)

DIFERENÇA

VALOR INFORMADO 

PELO IPREV COMO 

REPASSADO

VALOR 

EFETIVAMENTE 

REPESSADO (SIGGO)

DIFERENÇA

jan 128.310                     100.492                     (27.817)    33.924                       32.825                       (1.100)      

fev 126.030                     107.788                     (18.241)    33.831                       34.218                       387          

mar 127.174                     109.022                     (18.152)    36.666                       33.284                       (3.382)      

abr 125.948                     110.613                     (15.335)    35.384                       34.813                       (571)         

mai 126.517                     105.931                     (20.586)    35.656                       35.043                       (613)         

jun 125.029                     106.270                     (18.759)    35.839                       34.909                       (929)         

jul 124.617                     105.009                     (19.608)    36.019                       35.145                       (874)         

ago 123.682                     104.588                     (19.095)    35.398                       35.339                       (59)           

set 124.220                     126.223                     2.003       36.245                       28.428                       (7.818)      

out 124.028                     107.047                     (16.981)    36.335                       35.980                       (355)         

nov 122.973                     105.749                     (17.225)    36.265                       35.477                       (788)         

dez 128.155                     96.757                       (31.397)    37.165                       38.905                       1.739       

TOTAL 1.506.682                  1.285.489                  (221.193)  428.726                     414.365                     (14.361)    

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  - IPREV/DF

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR 2016

MÊS

PLANO FINANCEIRO
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militares e corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e das pensões por eles 
instituídas;”. 

Houve pedido de reexame, mediante embargos declaratórios, do qual 
resultou o Acórdão nº 2189/16 – TCU – Plenário, que acrescentou ao Acórdão 
nº 1633/16 – Plenário, o seguinte excerto: 

“9.2. acrescentar ao Acórdão 1.633/2016 – Plenário 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;”. 

No entanto, a Advocacia Geral da União interpôs recurso contra este 
Acórdão, o qual foi conhecido com efeito suspensivo, resultando em retenção dos 
valores relativos às contribuições previdenciárias dos servidores da segurança pública 
do Distrito Federal pagos com recursos do FCDF. Posteriormente, prolatou-se o 
Acórdão nº 1224/2017 – TCU – Plenário, em que não se conheceu do Pedido de 
Reexame interposto pela União, fixou-se prazo para a restituição dos valores retidos 
ao FCDF e, ainda, vedou-se a possibilidade de efeito suspensivo em interposição 
eventual de outros recursos naqueles autos, in verbis: 

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; 

9.4 dar ciência à União e ao Distrito Federal sobre a impossibilidade 
de que seja conferido efeito suspensivo a novos recursos interpostos 
nestes autos; 

Assim, a partir de setembro de 2016 (competência mês 08/16), referidas 
receitas passaram a ser revertidas para a Conta Única do Tesouro federal, em favor 
do FCDF, e não mais ao Fundo Financeiro do Iprev, aumentando o respectivo deficit 
nesse Fundo. Foram recolhidos R$ 24,6 milhões referentes ao Corpo de Bombeiros 
Militares; R$ 55,4 milhões, à Polícia Militar do DF; e R$ 43,5 milhões, à Polícia Civil 
do DF.  

A seguir, apresenta-se tabela demonstrativa das receitas de contribuição 
previdenciária dos servidores da área de segurança recolhidas ao Fundo Financeiro 
até agosto de 2016, competência mês 07/16. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Registre-se que os benefícios previdenciários dos militares e policiais 
civis distritais totalizaram R$ 2,4 bilhões em 2016. 

Outro aspecto importante a ressaltar é que, em 2015 e 2016, os valores 
do FCDF repassados pela União para Saúde e Educação integraram os OFSS 
distritais, sendo contabilizados no Siggo. Em consequência, conforme se observa no 
gráfico seguinte, o deficit do Fundo Financeiro aumentou expressivamente em 2015. 

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO – IPREV/DF 

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo e RREO 6º bimestre de 2013 a 2016. 

Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

A seguir, apresenta-se gráfico com a avaliação atuarial para ambos os Fundos.  

CONTRIBUINTE VALOR

Servidor Ativo Militar 115.886        

Servidor Inativo Militar 41.964          

Pensionista Militar 8                   

Servidor Ativo da PCDF 54.518          

Servidor Inativo da PCDF 25.831          

Pensionista da PCDF 5.193            

TOTAL 243.400        

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - IPREV/DF

RECEITA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DE SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA 
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ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

COMPARATIVO DE RESULTADOS ATUARIAIS DOS 

FUNDOS FINANCEIRO E CAPITALIZADO DO RPPS/DF  

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Relatórios de Atividade do Iprev/DF 2015 e 2016 (Anexo IV da Prestação de Contas do 

Governo – exercício 2016). 

Acerca dos investimentos realizados pelo Iprev/DF, a Lei 
Complementar nº 769/08 determina, em seu art. 56, que os recursos previdenciários 
vinculados ao RPPS/DF sejam “aplicados nas condições de mercado, com 
observância de regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção e 
prudência financeira, conforme diretrizes previstas em norma específica do Conselho 
Monetário Nacional”. 

Segundo o Relatório de Gestão do Iprev/DF, seus investimentos 
estavam distribuídos em 47 fundos de investimento, até julho de 2016. Quando foi 
realizada análise detalhada dos perfis dos fundos, notaram-se redundâncias de 
instrumentos e optou-se por realizar consolidação de alguns fundos, pois a 
pulverização dificultava a operacionalização da carteira e reduzia a eficiência da 
gestão. Ao final do ano, a carteira passou a conter 34 fundos, mas o processo de 
otimização da lógica de investimentos continua em andamento, observando-se o 
melhor momento de liquidação dos ativos subjacentes aos fundos. 

No Fundo Financeiro, conforme descrito no Relatório de Atividades, a 
integralidade dos recursos arrecadados é destinada ao pagamento de benefícios 
previdenciários no mesmo exercício. Diante dessa necessidade de liquidez, os 
recursos foram aplicados em fundos de curto prazo por um período reduzido de dias, 
encerrando o exercício com saldo de R$ 219,1 milhões, redução de 61,1% com 
relação a 2015, cujo valor, apontado no Relatório de Atividades e atualizado pelo 
IPCA, foi de R$ 562,7 milhões. Já o Fundo Capitalizado encerrou o ano com 
aproximadamente R$ 3 bilhões, acréscimo de 16,1% em relação a 2015, cujo valor 
atualizado foi de R$ 2,6 bilhões.  

Ainda consoante o Relatório de Atividades, aspectos que impactaram 
positivamente foram os valores das contribuições e compensações previdenciárias 
recebidas e incorporadas ao patrimônio e a rentabilidade positiva da carteira de 
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investimentos; por outro lado, as operações de reversão do superavit técnico atuarial 
do Fundo Capitalizado para o Financeiro e de reenquadramento de servidores entre 
os Fundos impactaram negativamente os investimentos do DFPREV. 

Apresenta-se, na sequência, tabela demonstrativa do fluxo e do 
resultado dos investimentos do Plano Capitalizado do Iprev/DF em 2016. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Em 2015, existiam apenas as classificações de Fundos de Investimentos 
em Renda Fixa, Fundos de Ações e Fundos de Investimentos Imobiliários. Conforme 
se observa na tabela anterior, ao final de 2016, existiam onze contas contábeis para 
abarcar os portfólios. 

Constatou-se que a receita dos investimentos do DFPREV foi de 
R$ 531,7 milhões, o que resultou em diferença de R$ 3,6 milhões em relação aos 
R$ 528,1 milhões agregados aos saldos dos investimentos a título de rendimentos. 

Outro problema detectado foi a alocação na rubrica Títulos de 
Responsabilidade do Tesouro, pois, na realidade, a carteira é composta por cotas de 
fundos de investimentos lastreados em referidos títulos federais, portanto, destes 
derivados, situação diversa de investimentos diretos em títulos do Tesouro. 

Após reclassificação, tem-se que a categoria de maior resultado 
financeiro, apesar da impropriedade na nomenclatura, é a de Títulos de 

TIPO DE INVESTIMENTO
SALDO 

INICIAL

APLICAÇÕES 

E RESGATES

RECEITAS 

(A)

PERDAS

(B)

SALDO 

FINAL

RESULTADO 

(A + B)

Títulos de Responsabilidade do Tesouro -             2.076.038      409.486           (15.356) 2.470.168  394.130       

Banco do Brasil -             1.148.939      240.262             (9.859) 1.379.342  230.403       

Banco de Brasília -             1.484             443                         (31) 1.897         412              

Caixa Econômica Federal -             925.615         168.780             (5.466) 1.088.929  163.315       

Fundos de Investimento em Renda Fixa 2.315.874       (2.026.184) 65.898                  (182) 355.407     65.717         

Banco do Brasil 1.236.239       (1.164.355) 16.118                  (182) 87.820       15.936         

Banco de Brasília 43.333                 (31.696) 22.716       -             34.354       22.716         

Caixa Econômica Federal 1.036.302          (830.134) 27.064       -             233.233     27.064         

Fundos de Investimentos Referenciados -                       (21.308) 21.308       -             -             21.308         

Caixa Econômica Federal -                       (21.308) 21.308       -             -             21.308         

Fundo de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado -             40.242           10.289       -             50.531       10.289         

Banco do Brasil -             41.061           9.470         -             50.531       9.470           

Caixa Econômica Federal -                            (819) 819            -             -             819              

Fundos de Índices Referenciados em Ações -             18.935           6.449                 (3.666) 21.717       2.783           

Banco de Brasília -             6.995             2.355                 (1.944)           7.405 411              

Caixa Econômica Federal -             11.940           4.094                 (1.722)         14.312 2.372           

Fundos de Ações Referenciados -             3.997             4.465                 (2.050) 6.412         2.415           

Caixa Econômica Federal -             3.997             4.465                 (2.050)           6.412 2.415           

Fundo Multimercado -             2.028             1.983         -             4.011         1.983           

Banco de Brasília -             3.300             711            -             4.011         711              

Caixa Econômica Federal -                         (1.272) 1.272         -             -             1.272           

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios -             8.347             1.719         -             10.067       1.719           

Caixa Econômica Federal -             8.347             1.719         -             10.067       1.719           

Fundos de Ações 64.153                 (64.153) -             -             -             -              

Banco do Brasil 9.527                     (9.527) -             -             -             -              

Banco de Brasília 12.336                 (12.336) -             -             -             -              

Caixa Econômica Federal 42.290                 (42.290) -             -             -             -              

Fundos de Investimentos em Participações -             32.887           725                    (1.440) 32.172                    (715)

Banco do Brasil -             25.314           -                        (776)         24.538              (776)

Banco de Brasília -             5.492             724                         (95)           6.121 629              

Caixa Econômica Federal -             2.081             0                           (569)           1.513              (569)

Fundos de Investimentos Imobiliários 46.235       6.395             5.751               (14.038) 44.343                 (8.287)

Banco de Brasília 36.435       -                104                  (11.962)         24.578         (11.857)

Caixa Econômica Federal 9.800         6.395             5.647                 (2.077)         19.765 3.570           

TOTAL 2.426.263  77.223           528.073           (36.732) 2.994.827  491.341       

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

FLUXO E RESULTADO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO CAPITALIZADO - RPPS/DF - 2015
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Responsabilidade do Tesouro. Enquanto a de pior foi Fundos de Investimentos 
Imobiliários. Por sua vez, Fundos de Ações, que vinha tendo comportamento 
decrescente desde 2013, terminou o ano sem ganhos nem perdas. 

Acerca do atingimento da meta atuarial constante no Relatório de 
Atividades, de 12,4% a.a., tem-se que ela foi superada, pois as receitas obtidas com 
os investimentos, excetuadas as perdas, divididas pela média dos saldos acumulados 
mês a mês foi de 16,4% a.a.  
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2.5.1.3 – AUDITORIA SOBRE A GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 

DF  

O TCDF realizou auditoria integrada no âmbito do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF para verificar a sua atuação 
na gestão financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do DF – 
RPPS/DF (Processo – TCDF nº 2510/2016).  

A fiscalização decorreu de Acordo de Cooperação Técnica celebrado 
entre a Atricon, o Instituto Rui Barbosa e 26 Tribunais de Contas para fornecer, em 
nível nacional, um panorama representativo da gestão dos RPPSs instituídos nos 
estados e municípios brasileiros. 

O Iprev/DF é uma autarquia especialmente instituída para gerir o regime 
de previdência de todos os servidores titulares de cargos efetivos (ativos, inativos e 
respectivos dependentes) dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, 
incluído o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Possui, sob sua gestão, o Fundo 
Financeiro de Previdência – Seguridade Social (Plano Financeiro), destinado aos 
beneficiários que tenham ingressado no serviço público distrital até 31 de dezembro 
de 2006, e o Fundo Previdenciário do Distrito Federal – DFPREV (Plano Capitalizado), 
destinado aos que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2007. 

A principal atribuição da autarquia é captar e capitalizar os recursos 
necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros 
dos segurados e seus dependentes. Considerando os dois fundos, à época da 
auditoria, o Iprev/DF abarcava 143.277 beneficiários e contava com mais de 
R$ 3 bilhões em ativos e um passivo atuarial que superava R$ 264 bilhões. 

Para alcançar a finalidade da fiscalização, a equipe de auditoria formulou 
cinco questões de auditoria. A primeira procurou saber se o Iprev/DF dispõe de 
autonomia e capacidade para realizar a gestão do regime de previdência dos 
servidores públicos do DF. A segunda buscou averiguar se a base cadastral utilizada 
pelo RPPS possui informações suficientes que permitam realizar avaliações atuariais 
anuais para o dimensionamento dos compromissos do plano de benefícios e a 
determinação do plano de custeio do regime. A terceira visou verificar se a avaliação 
atuarial do RPPS é realizada a partir de premissas razoáveis e se as provisões 
matemáticas previdenciárias estão adequadamente contabilizadas nos balanços do 
RPPS e do GDF. A quarta objetivou constatar se as contribuições previdenciárias do 
GDF e dos beneficiários aos respectivos regimes de previdência própria e os 
pagamentos de parcelamentos foram regularmente efetuados e contabilizados. A 
quinta pretendeu avaliar se a carteira de investimentos do RPPS é administrada 
obedecendo às boas práticas de gestão e aos limites de enquadramento exigidos pelo 
marco legal, bem como se obteve rentabilidade compatível com a política anual de 
investimentos definida. 

CONSTATAÇÕES 

a) O Iprev/DF não gerencia a concessão e a manutenção dos 
benefícios previdenciários, realizando apenas a atividade de pagamento 
mensal, o que contraria a premissa de gestão única do RPPS/DF 

Verificou-se que o Iprev/DF tem promovido a arrecadação e a gestão 
dos recursos financeiros, obtendo principalmente as contribuições previdenciárias e 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

91 

 

realizando a aplicação dos recursos captados no mercado financeiro e de capitais. 
No entanto, quanto às atribuições de concessão, pagamento e manutenção dos 
benefícios previdenciários, o Instituto não tem cumprido plenamente suas obrigações 
legais, uma vez que operacionaliza apenas o pagamento das folhas de aposentadoria 
e pensão por morte dos beneficiários, não realizando as atividades de concessão e 
manutenção desses benefícios, que ficam a cargo das unidades setoriais de recursos 
humanos do GDF e do Poder Legislativo. 

Mesmo a atividade de pagamento não é realizada inteiramente pelo 
Iprev/DF, visto que a autarquia não elabora as folhas de pagamento dos segurados 
e dependentes dos fundos financeiro e previdenciário. Assim, a atividade de 
pagamento da entidade limita-se à efetivação de procedimentos contábeis de 
empenho, liquidação e pagamento das folhas de benefícios elaboradas pelos órgãos 
e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo distritais. 

Por conseguinte, o Iprev/DF não realiza a gestão plena do RPPS, 
contrariando o disposto no § 1º do art. 4º da Lei Complementar Distrital nº 769/2008, 
e, via de consequência, não está desempenhando o seu papel institucional de 
unidade gestora única do regime próprio de previdência. 

Constatou-se, ainda, que a Autarquia não possui estrutura física e de 
pessoal adequada para a execução satisfatória de suas atribuições. 

b) A base cadastral utilizada para a avaliação atuarial não conta 
com diversos campos relevantes de informação previdenciária e não está sob 
a gestão do Iprev/DF, havendo risco de as informações existentes não serem 
consistentes e comprometerem a avaliação atuarial 

Uma base cadastral completa e consistente é o ponto de partida para 
se obter uma avaliação atuarial adequada, que não envolva a adoção de hipóteses 
simplificadoras imprecisas e divergentes dos dados reais. Apesar disso, o Iprev/DF 
não exerce qualquer gerência sobre as bases de dados cadastrais dos órgãos do 
Distrito Federal, resumindo-se sua atuação à compilação dessa base de dados e 
encaminhamento à Caixa Econômica Federal para avaliação atuarial, sem emitir 
qualquer juízo de valor prévio sobre a sua consistência e sem efetuar o correto 
arquivamento dos registros fornecidos. 

Comparando-se o modelo de base cadastral sugerido pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência Social com as bases cadastrais disponibilizadas pelo 
Iprev/DF, verificou-se a ausência de campos relevantes para avaliação atuarial, os 
quais não são demandados pelo Instituto aos órgãos dos Poderes Executivo e 
Legislativo do DF, a saber: a) ativos: cargo, data de ingresso na carreira, tempo de 
contribuição para o RGPS e para outros RPPS e número de dependentes; b) 
aposentados: órgão, cargo, tempo de contribuição para o RGPS e para outros 
RPPSs, valor mensal da compensação previdenciária e número de dependentes; c) 
pensionistas: órgão, cargo do instituidor, matrícula do pensionista, grau de 
parentesco com o instituidor e condição do pensionista.  

Ademais, constatou-se que o último recenseamento previdenciário foi 
realizado em 2010, há mais de cinco anos, em violação ao art. 9º, II, da Lei Federal 
nº 10.887/2004, com o agravante de que os seus resultados sequer serviram para 
alimentar a base cadastral do DF. Os dados coletados não foram inseridos nos 
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sistemas de Recursos Humanos (SIGRH e MENTORH) e ficaram armazenados em 
um servidor apartado, segundo informações prestadas pelo próprio Iprev/DF. 

c) Não foram identificadas inadequações na contabilização das 
provisões matemáticas previdenciárias, porém verificou-se que o Instituto 
estima as taxas de juros para os estudos atuariais desconsiderando os 
resultados históricos obtidos por sua área de investimentos, em descompasso 
com recomendados parâmetros realistas e com o princípio da prudência, o que 
compromete a confiabilidade das conclusões das avaliações atuariais sobre a 
saúde financeira do RPPS no médio e longo prazos 

O IPREV não evidenciou em sua Política de Investimentos ou nas 
avaliações atuariais a utilização de uma metodologia consistente para estimar as 
taxas de juros para seus estudos atuariais, em descompasso com os princípios dos 
parâmetros realistas e da prudência, o que compromete a confiabilidade das 
conclusões dessas avaliações sobre a saúde financeira do RPPS no médio e longo 
prazos.  

Tal procedimento acarreta estimativas com pouca aderência aos 
resultados efetivamente obtidos. Nesse sentido, o resultado agregado histórico 
obtido pela área de investimentos do Instituto mostra-se bastante inferior às metas 
estabelecidas, já que o Iprev/DF não atingiu a meta de juros prevista para a maioria 
dos anos desde sua criação, conforme demonstrado na tabela abaixo. 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 2510/2016 

A título de ilustração, caso a rentabilidade histórica do Fundo 
Capitalizado, de 3,90% de juros reais ao ano, tivesse sido usada no Demonstrativo 
de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA de 2015, em lugar dos 5,50% adotados 
pelo Iprev/DF, o resultado atuarial seria sensivelmente diferente, como mostra a 
tabela a seguir: 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 2510/2016 

Fica patente, portanto, que a taxa de juros é fator com impacto decisivo 
no resultado atuarial, dado que os valores de receitas e despesas projetados são 
trazidos a valor presente utilizando-se como taxa de desconto a taxa de juros 

ANO

RENTABILIDADE 

PREVISTA NA 

POLÍTICA DE 

INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE 

EFETIVAMENTE 

ALCANÇADA

META ALCANÇADA?
% DA META 

ALCANÇADO

2009 6,0% 4,8% NÃO 80,5%

2010 6,0% 3,8% NÃO 62,7%

2011 6,0% 6,6% SIM 110,5%

2012 6,0% 13,0% SIM 216,1%

2013 6,0% -9,3% NÃO -155,2%

2014 5,8% 5,9% SIM 102,0%

2015 5,5% 0,0% NÃO -0,4%

TOTAL 49,3% 25,8% NÃO 52,2%

METAS DE RENTABILIDADE - IPREV/DF 

- 2009/2015 -

TAXA DE 

JUROS
RESULTADO ATUARIAL SITUAÇÃO DO PLANO

5,5% R$ 1.787.381.915,45 SUPERAVIT

4,7% R$ 0,00 EQUILÍBRIO

3,9% -R$ 2.385.710.054,79 DEFICIT

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2015

- IPREV/DF -
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predefinida. Assim, quanto maior a taxa definida, menor será o impacto de eventual 
insuficiência financeira futura identificada nos fluxos de receitas e despesas 
projetados. Em outras palavras, a adoção de taxas de juros altas como hipótese 
atuarial, se não condizentes com a realidade, tem a capacidade de ocultar deficits 
futuros. 

Além disso, decisões governamentais, tais como aumento de 
remuneração a servidores, redução de alíquota de contribuição patronal e retirada 
de recursos do Fundo Previdenciário, as quais vêm sendo adotadas sem que seja 
realizada uma prévia avaliação de seus efeitos previdenciários, impactam 
diretamente o equilíbrio atuarial do RPPS. Pode-se dizer, pois, que o Distrito Federal 
tem se mostrado incapaz de gerir de maneira razoável a previdência de seus 
servidores, mesmo em seu fundo capitalizado, o que tende a gerar um contexto 
fiscal caótico nas próximas décadas, uma vez que o próprio Tesouro do DF deve 
arcar com os deficits de ambos os fundos (art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 9.717/1998). 

Nesse ponto, cabe ressaltar que o deficit anual do fundo financeiro, 
projetado em R$ 7,5 bilhões para 2035, em contraponto aos R$ 2,2 bilhões atuais, 
já gerará um cenário desafiador ao equilíbrio das contas públicas distritais no médio 
e longo prazos, como mostra o gráfico a seguir: 

PREVISÃO DE RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL 
FUNDO FINANCEIRO DO IPREV/DF 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 2510/2016 

d) As contribuições previdenciárias para os regimes de 
previdência própria e os pagamentos de parcelamentos foram regularmente 
efetuados e contabilizados, no entanto, não há mecanismos para identificar 
eventuais atrasos de repasse de contribuições patronais para o Fundo 
Previdenciário, e as informações constantes do Demonstrativo de 
Informações Previdenciárias e Repasses dizem respeito à previsão de 
arrecadação, e não aos valores efetivamente recolhidos  

O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) 
serve de auxílio na gestão e controle do recebimento e da utilização dos recursos 
financeiros do RPPS. Esse demonstrativo concentra as informações previdenciárias 
a serem encaminhadas ao Ministério da Previdência ou órgão federal equivalente, 
sendo a ele juntada a Declaração de Veracidade, documento em que os 
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representantes legais do ente federativo e da unidade gestora de previdência 
atestam que as informações constantes do demonstrativo refletem a realidade e que 
não houve a inserção de elementos falsos ou omissão de informações. 

Embora os valores informados no DIPR devam ser aqueles que a 
Unidade Gestora efetivamente recebeu, examinando-se os DIPRs de 2015, 
verificou-se que os valores das receitas de contribuições registradas referiram-se a 
previsões do total de arrecadação de contribuição, calculadas com base nos dados 
extraídos do SIGRH e naqueles fornecidos pelos órgãos do Poder Legislativo. Esse 
procedimento, além de não retratar fielmente os valores de fato arrecadados pelo 
Iprev/DF, prejudica a apuração de eventuais atrasos nos repasses dos órgãos à 
unidade gestora de previdência. 

e) Parcela dos investimentos realizados pelo Iprev/DF não 
obedeceu aos limites definidos na sua política, bem como os investimentos 
não alcançaram rentabilidade compatível com a meta prevista 

Analisando-se a carteira de investimentos do Iprev/DF referente ao 6º 
bimestre de 2015, constatou-se que não foi obedecida a Política de Investimentos 
quanto ao limite de aplicação para duas categorias de investimentos. 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 2510/2016 

Quanto à rentabilidade no período de 2012 a 2015, observou-se que, 
entre os quinze RPPS analisados pela Auditoria Coordenada de âmbito nacional, o 
Iprev/DF encontrava-se na 7ª posição, ficando abaixo dos Regimes Próprios de 
Previdência Social dos estados do Pará, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, 
Bahia e Pernambuco. Além disso, a rentabilidade equivalente anual do Instituto para 
o período considerado (2,04%) ficou abaixo da média obtida no âmbito estadual, igual 
a 2,25% (rentabilidade equivalente anual real, descontando o INPC). 

Ademais, o Iprev/DF recorrentemente não cumpre as metas de 
rentabilidade definidas na referida Política de Investimentos. 

Apesar do desempenho deficiente verificado e da competência do 
Comitê de Investimentos para acompanhar a execução da Política de Investimentos 
e o rendimento dos investimentos realizados, não se verificou a existência de 
justificativas para esses resultados, tampouco proposta de medidas corretivas. Isso 
evidencia que a Política de Investimentos não é utilizada como instrumento de 
gestão, mas mero formalismo, devendo-se atentar para o fato de que o não 

TIPOS DE INVESTIMENTO

RES.CMN Nº 3922/2010

% INVESTIDO

6º BIMESTRE DE 2015

LIMITE DEFINIDO NA 

POLÍTICA DE 

INVESTIMENTOS 2015

SITUAÇÃO

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 71,2% 51,0% Não permitida

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a 3,6% 7,0% Permitida

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a 18,8% 24,0% Permitida

FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI 0,3% 1,0% Permitida

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b 2,1% 5,0% Permitida

FI Ações referenciados - Art. 8º, I 0,3% 0,0% Não permitida

FI em Ações - Art. 8º, III 0,8% 4,0% Permitida

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 0,5% 3,0% Permitida

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 0,6% 2,0% Permitida

FI Imobiliário - cotas negociadas bolsa - Art. 8º, VI 1,8% 3,0% Permitida

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - 6º BIMESTRE 2015

- IPREV/DF - 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

95 

 

cumprimento reiterado da meta de rendimentos coloca em risco a saúde financeira 
dos fundos administrados pelo Iprev/DF. 

DETERMINAÇÕES DO TCDF 

Entre as deliberações adotadas pelo Plenário por meio da Decisão 
3.281/2017, destacam-se: adoção de metodologia consistente com as técnicas 
atuariais, com o intervalo temporal projetado e com o volume de recursos geridos 
pela autarquia para estimar a taxa de juros a ser utilizada em suas avaliações 
atuariais; apuração, periódica, das taxas praticadas pelos fundos de investimento 
nos quais são aplicados os recursos e avaliação quanto à pertinência de manter os 
investimentos naqueles que possuem elevadas taxas de administração; 
consolidação e manutenção de base cadastral única de todos os servidores ativos, 
aposentados e pensionistas do Distrito Federal; implementação de rotina de 
gerenciamento de riscos e de monitoramento da carteira de investimentos da 
autarquia.
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2.3.2 – DESPESA POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO  

Passa-se à análise da despesa segundo o respectivo código 
classificatório explicitado na Nota de Empenho. A tabela seguinte elenca as 
modalidades possíveis e demonstra a realização da despesa para cada uma delas 
durante os exercícios de 2015 e 2016. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA-Médio.  
Deduzidas despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, 
conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

Percebe-se, preliminarmente, a divisão das despesas em dois grupos, 
quais sejam, das despesas que passaram por processo licitatório e das que não 
passaram. Em 2016, as despesas sem licitação corresponderam a R$ 22,9 bilhões, 
ou 86,8% do total, redução real de 13,4% frente ao exercício anterior. Já os dispêndios 
que foram submetidos à licitação somaram R$ 3,5 bilhões, correspondentes a 13,2% 
da despesa total realizada, diminuição de 4,7% relativo a 2015. O gráfico adiante 
retrata a representação das modalidades isentas de procedimentos licitatórios em 
2016. 

VALOR % VALOR %

Folha de Pagamento 19.741.994 65,53     17.906.254 67,78     (9,30)           

Não Aplicável 4.944.581   16,41     3.501.924   13,26     (29,18)         

Dispensa de Licitação 1.067.672   3,54       664.081      2,51       (37,80)         

Inexigível 638.896      2,12       717.377      2,72       12,28          

Caráter Emergencial 88.913        0,30       152.277      0,58       71,27          

Suprimento de Fundos 744             0,00       832             0,00       11,72          

Pregão 2.097.998   6,96       2.122.748   8,04       1,18            

- Pregão sem Ata 1.706.446   5,66      1.761.617   6,67      3,23            

- Pregão Presencial com Ata 245.319      0,81      11.452        0,04      (95,33)        

- Pregão Eletrônico com Ata 146.233      0,49      349.679      1,32      139,13        

Concorrência 1.300.608   4,32       1.195.358   4,52       (8,09)           

Adesão à Ata de Registro de Preços 215.629      0,72       128.143      0,49       (40,57)         

Tomada de Preço 18.187        0,06       16.227        0,06       (10,78)         

Convite 10.220        0,03       6.404          0,02       (37,34)         

Concurso 3.042          0,01       5.753          0,02       89,10          

30.128.483 100,00   26.417.376 100,00   (12,32)         

Sem Licitação

Com Licitação

TOTAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA REALIZADA, POR CÓDIGO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO - 2015/2016

MODALIDADE
2015 (A) 2016 (B) EVOLUÇÃO

% (B/A)
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DESPESA REALIZADA, POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADES QUE NÃO PASSARAM POR LICITAÇÃO  
– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Deduzidas despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do 
servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

Verificou-se que o principal gasto isento de licitação, em 2016, 
correspondeu à Folha de Pagamento, somando R$ 17,9 bilhões, número 9,3% menor 
que o valor de 2015 atualizado pelo IPCA-Médio. Tendo em vista que 95,1% das 
despesas elencadas no código Folha de Pagamento corresponderam a Pessoal e 
Encargos Sociais, o motivo dessa redução está explicitado na análise do item 2.3.1 – 
Despesa com Pessoal deste Relatório. A seguir serão analisadas as demais 
modalidades que não necessitaram de procedimento licitatório. 

NÃO APLICÁVEL 

Neste grupo estão elencadas as despesas isentas de licitação e que não 
se enquadram nas demais classificações, tais como execução de sentenças judiciais, 
ressarcimentos, restituições e indenizações. No exercício em análise, essas despesas 
somaram R$ 3,5 bilhões, 29,2% abaixo da quantia correspondente em 2015.  

Tal redução deveu-se, sobretudo, ao cumprimento parcial da Decisão 
nº 5.892/15, inciso III, alínea a, fixada no Processo – TCDF nº 34690/15, a qual 
determinou a diversos órgãos do GDF que atentassem para a classificação indevida 
de despesas de Pessoal e Encargos Sociais na codificação 7 – Não Aplicável, quando 
deveriam estar no item 12 – Folha de Pagamento.  

Cabe mencionar, contudo, que algumas unidades gestoras, em 2016, 
ainda incorreram no erro e classificaram despesas com Pessoal e Encargos Sociais 
como Não Aplicável. A tabela adiante retrata essa situação. 

Folha de 
Pagamento                                

78,0%

Não Aplicável
15,3%

Inexigível
3,1%

Dispensa de 
Licitação

2,9%

Caráter 
Emergencial                               

0,7%

Suprimento de 
Fundos
0,0%
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Apesar da redução de 66,5% nessa classificação equivocada, frente aos 
valores corrigidos de 2015, Pessoal e Encargos foi o segundo grupo mais 
representativo da modalidade Não Aplicável, correspondendo a 25,3%. Outras 
Despesas Correntes montaram R$ 2,1 bilhões, representando 59% do total. 
Completaram os dispêndios dessa modalidade: Amortização da Dívida, com R$ 224,3 
milhões (6,4%), Juros e Encargos da Dívida, R$ 197,1 milhões (5,6%), Inversões 
Financeiras, R$ 70,8 milhões (2%), e Investimentos, R$ 51,3 milhões (1,5%). 

INEXIGÍVEL 

Consoante o art. 5º da Lei nº 8.666/93, é inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de competição, tal como na contratação de serviços de natureza 
singular e que exijam notória especialização. Sob esse aspecto, em 2016, foram 
executados R$ 717,4 milhões, crescimento real de 12,3% relativo ao exercício 
anterior. A Secretaria de Saúde foi o órgão que mais realizou despesas sob a esfera 
da inexigibilidade de licitação, gastando R$ 208,6 milhões, dos quais 85,8% 
destinados a serviços assistenciais complementares em saúde. 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica foi o elemento de 
despesa mais representativo na modalidade Inexigível, alcançando R$ 498,3 milhões, 
equivalentes a 69,5%, superando em R$ 87,3 milhões o valor atualizado de 2015. O 
gráfico seguinte elenca os principais credores nesse elemento. 

UNIDADE GESTORA VALOR %

Secretaria de Saúde 351.483     39,66     

Seção Orçamentária da Secretaria de Fazenda 310.750     35,07     

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap 136.539     15,41     

Agência de Fiscalização do DF - Agefis 34.237       3,86       

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 13.676       1,54       

Companhia de Planejamento do DF - Codeplan 6.054         0,68       

Defensoria Pública do DF 5.055         0,57       

Companhia do Metropolitano do DF - Metrô/DF 3.374         0,38       

Controladoria-Geral do DF 2.192         0,25       

Demais Unidades 22.805       2,57       

TOTAL 886.165     100,00   

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

GRUPO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 2016

DESPESAS REALIZADAS - CLASSIFICAÇÃO NÃO APLICÁVEL
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
CLASSIFICAÇÃO POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO - DESPESA INEXIGÍVEL 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
PRINCIPAIS CREDORES  

– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Ao contrário do que ocorre na inexigibilidade, quando é impossível a 
realização de licitação, na dispensa esse procedimento é viável, contudo, não 
obrigatório, possibilitando contratação de forma direta. Ao longo de 2016, cerca de 
R$ 664,1 milhões foram utilizados nessa modalidade, decréscimo de 37,8% relativo 
ao valor de 2015 corrigido monetariamente, tendência observada desde o exercício 
de 2014. O gráfico seguinte demonstra as principais unidades gestoras que realizaram 
despesas utilizando a Dispensa de Licitação. 

 -  50,0  100,0  150,0  200,0

Demais Credores

Hospital Santa Helena

Oxtal Medicina Interna e Terapia Intensiva

Hospital Maria Auxiliadora

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CEB Distribuição

Companhia de Saneamento Ambiental do DF - Caesb

Fundação Universitária de Cardiologia

158,0

16,7

17,5

17,9

31,7

34,0

100,2

122,3

R$ milhões
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
CLASSIFICAÇÃO POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PRINCIPAIS UNIDADES GESTORAS  
– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos foi a unidade gestora 
responsável pelo maior gasto com amparo na Dispensa de Licitação, totalizando 
R$ 200,3 milhões, superando o valor atualizado de 2015 em 89,1%. A maioria dessas 
despesas, R$ 177,6 milhões (88,7%), correspondeu a ações de manutenção do 
sistema de iluminação pública, tendo como credora a Companhia Energética de 
Brasília – CEB. 

CARÁTER EMERGENCIAL 

O art. 24, IV, da Lei de Licitações cita que em casos de emergência ou 
de calamidade pública, desde que caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança, pode ser realizada a 
contratação direta. Tendo por base essa justificativa, em 2016, foram consumidos 
R$ 152,3 milhões, 71,3% a mais que no exercício anterior. Esse aumento deveu-se, 
precipuamente, à locação de mão-de-obra no âmbito da Secretaria de Educação e do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb, para desenvolvimento de atividades de limpeza 
e conservação, que atingiu R$ 68,6 milhões, situação que não ocorreu no ano anterior.  

O quadro adiante indica os principais credores referentes às 
contratações emergenciais que ocorreram em 2016. 

Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços 

Públicos
30,2%

Secretaria de Saúde
24,1%

Secretaria de 
Planejamento, 

Orçamento e Gestão
13,5%

Companhia do 
Metropolitano do DF -

Metrô/DF
6,1%

Secretaria de Educação
6,0%

Secretaria de Políticas para Crianças, 
Adolescentes e Juventude

3,4%

Departamento de 
Estradas e Rodagem

1,8%

Secretaria do Trabalho, 
Desenv. Social, 

Mulheres, Igualdade 
Racial e Dir. Humanos

1,3%

Demais Unidades
13,7%
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

A Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda. foi responsável pelo 
serviço de limpeza e conservação anteriormente citado. Os R$ 40,2 milhões 
destinados à empresa Valor Ambiental foram relativos à contratação emergencial para 
a manutenção das atividades de limpeza pública vinculadas ao Serviço de Limpeza 
Urbana – SLU. Já o Consórcio SSV – Manutenção/Edificações foi contratado para o 
desenvolvimento de ações voltadas à manutenção e ao funcionamento do sistema 
ferroviário e à conservação das estruturas físicas do Metrô/DF. 

Cabe mencionar que, além do valor acima tabelado, pelo menos R$ 98,3 
milhões gastos em contratação emergencial foram classificados em Dispensa de 
Licitação, situação que dificulta a efetiva análise dos gastos conforme os respectivos 
códigos licitatórios. Quanto a isso, no Processo – TCDF nº 28830/16, que tratou do 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira do primeiro semestre de 2016, 
exarou-se a Decisão nº 6.155/16, determinando a alguns órgãos do GDF que 
consignem nas notas de empenho a codificação 10 – Caráter Emergencial, para as 
despesas contratadas com dispensa de licitação sob esse fundamento. 

Concluindo a análise das despesas isentas de procedimentos licitatórios, 
citam-se os gastos referentes a Suprimento de Fundos, que somaram R$ 831,7 mil, 
R$ 87,3 mil a mais que no exercício anterior. Esses dispêndios relacionaram-se 
basicamente a aquisições de materiais de consumo de pequeno valor e pagamentos 
de serviços de baixo vulto prestados por pessoas jurídicas. 

Passa-se a tratar das despesas sujeitas a procedimentos licitatórios. O 
gráfico abaixo retrata a representatividade de cada modalidade licitatória no exercício 
de 2016. 

CREDORES VALOR %

Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda. 48.398       31,78         

Valor Ambiental Ltda. 40.186       26,39         

Consórcio SSV - Manutenção/Edif icações 22.315       14,65         

Manchester Empresa de Serviços Gerais Ltda. 10.658       7,00           

Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda. 9.568         6,28           

Consórcio - Águas Claras 6.110         4,01           

Vogue - Alimentação e Nutrição Ltda. 4.609         3,03           

ATP Tecnologia e Produtos S.A. 4.230         2,78           

Constec Engenharia Ltda. 2.043         1,34           

Sitran Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda. 1.348         0,89           

Demais Credores 2.812         1,85           

TOTAL 152.277     100,00       

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS REALIZADAS EM CARÁTER EMERGENCIAL

CREDORES - 2016
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DESPESA REALIZADA, POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADES LICITADAS  
– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 

Ao analisar a representatividade das modalidades licitatórias ao longo 
do último quadriênio, percebe-se constante crescimento do Pregão, saindo de 40,4% 
em 2013, atingindo em 2014 e 2015, respectivamente, 45,8% e 57,5% e alcançando 
61,1% do total das despesas que passaram por licitação em 2016. A seguir, encontra-
se a avaliação de cada modalidade licitatória. 

PREGÃO 

Essa modalidade é utilizada para a aquisição de bens e serviços 
comuns, assim denominados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos no edital. Sob essa ótica, em 2016, gastaram-se 
R$ 2,1 bilhões, divididos em três tipos diferentes dessa modalidade, conforme 
observa-se no gráfico seguinte, que contém a evolução do Pregão no último 
quadriênio. 

Pregão
2.122,7

Concorrência
1.195,4

Adesão à  Ata de 
Registro de 

Preços               
128,1

Tomada 
de Preço

16,2

Convite
6,4 Concurso

5,8

R$ milhões
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DESPESA REALIZADA, POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO 
– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio.  

Em 2016, 83% dos valores gastos por meio de Pregão corresponderam 
ao tipo sem ata, aumento real de 3,2% relacionado a 2015. Destacaram-se os 
dispêndios com locação de mão-de-obra para a prestação de serviços voltados a 
manutenção do ensino fundamental, com contratação de empresa prestadora de 
serviços de vigilância para os bens imóveis do GDF e com a manutenção das áreas 
públicas do DF. 

O Pregão Eletrônico com Ata consumiu R$ 349,7 milhões, aumentando 
139,1% em relação ao exercício anterior. Essa modalidade foi utilizada precipuamente 
para a aquisição de medicamentos no âmbito da Secretaria de Saúde. Outro gasto 
representativo foi com contratação de empresa de limpeza e conservação dos imóveis 
do GDF. 

Em relação ao Pregão Presencial sem Ata, os gastos somaram R$ 11,5 
milhões, o menor valor se considerado o último quadriênio. Observou-se a inversão 
de posição entre a modalidade eletrônica e a presencial, indicando a preferência pelo 
uso da tecnologia da informação, por proporcionar maior rapidez e permitir maior 
acesso aos interessados, aumentando também a competitividade. 

CONCORRÊNCIA 

A Concorrência é a modalidade de licitação voltada para aquisição de 
bens e contratação de serviços de grande vulto, estando relacionada, em 2016, ao 
gasto de R$ 1,2 bilhão, decréscimo real de 8,1% frente a 2015 e de 63% relativo ao 
início do quadriênio. O gráfico a seguir relaciona a representatividade da Concorrência 
e do Pregão ao longo do último quadriênio frente a todas as despesas com licitação, 
demonstrando que este tem substituído gradativamente aquela. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
REPRESENTATIVIDADE DE CONCORRÊNCIA E PREGÃO SOBRE AS 

DESPESAS EMPENHADAS QUE PASSARAM POR LICITAÇÃO 
– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 

Entre as ações orçamentárias que estiveram relacionadas à modalidade 
Concorrência, sobressaíram-se as relacionadas à manutenção das atividades de 
limpeza pública (23,9%), à manutenção do equilíbrio financeiro do Sistema de 
Transporte Público (20,2%) e à execução de obras de urbanização (12,7%). 

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Essa modalidade consiste em utilizar atas já cadastradas no Sistema de 
Registro de Preço para a aquisição de bens ou contratação de serviços. No exercício 
de 2016, R$ 128,1 milhões foram gastos sob esse fundamento, redução de 40,6% 
relativamente a 2015. 

As unidades gestoras que mais contribuíram para esse montante foram 
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – Seplag (R$ 23,8 milhões), 
Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude – Secriança (R$ 15,3 
milhões) e Secretaria de Saúde (R$ 14,5 milhões). No que diz respeito às ações 
orçamentárias, destacaram-se as atividades de modernização de sistemas de 
informação (18,3%), gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da 
informação (13,6%) e manutenção de serviços administrativos (11,5%). 

TOMADA DE PREÇO E CONVITE 

Essas modalidades são direcionadas a contratações e aquisições de 
menor valor, comparados à Concorrência, e, assim como esta, apresentaram redução 
gradativa ao longo do quadriênio. 

A Tomada de Preço foi utilizada para o gasto de R$ 16,2 milhões, 
redução de 10,8% e 73,1% em relação, respectivamente, aos valores atualizados de 
2015 e de 2013, início do quadriênio. Os principais dispêndios corresponderam a 
execuções de obras de urbanização, a reformas de prédios e a construções de 
quadras esportivas. 
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Em relação ao Convite, que teve despesas realizadas no montante de 
R$ 6,4 milhões, a redução comparada aos demais anos foi ainda mais acentuada, 
correspondendo a 37,3% frente a 2015 e 92,4% confrontado com 2013, sempre 
considerando os valores atualizados pelo IPCA-Médio. Destaca-se que 72,1% dos 
recursos destinados a essa modalidade foram empregados nas execuções de obras 
de urbanização, desenvolvidas pelas Administrações Regionais e pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.  

CONCURSO 

O Concurso é voltado à escolha de trabalho técnico, científico ou artístico 
e foi responsável, em 2016, por despesas da ordem de R$ 5,8 milhões, crescimento 
de 89,1% frente a 2015 e 1.772,6% confrontado com o início do quadriênio, indicando 
maior utilização dessa modalidade licitatória. 

A maior parte das despesas realizadas, 90,2%, relacionaram-se a 
concursos promovidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – 
Codhab, destinados à elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo. 

ANÁLISE DE EDITAIS 

Considerando, ainda, as despesas que dependem de licitação, cabe 
mencionar a análise dos editais realizada por esta Corte. Em 2016, consoante o 
Sistema para Controle de Editais do GDF – Siseditais, publicaram-se 1.585 editais de 
licitação, dos quais 129 tiveram processos autuados no âmbito deste Tribunal. O 
quadro seguinte retrata os exames de editais promovidos pelo TCDF em 2016 e os 
quantitativos de decisões e suspensões no exercício. 
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Fonte: Secretaria de Acompanhamento/TCDF. 

Nota-se que todos os processos autuados em 2016 tiveram decisões 
exaradas. Dessas, 71 consideraram os editais regulares e autorizaram o 
prosseguimento do processo licitatório. Suspenderam-se 26 editais, destacando-se 
como principais irregularidades problemas nas estimativas de preço e na habilitação 
técnica. Outros 32 editais foram liberados sob a condição de serem realizadas as 
alterações solicitadas pelo Tribunal, tais como novas reestimativas de preços e melhor 
definição das exigências para habilitação técnica.  

DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL 

Por fim, ao analisar a descrição das notas de empenho, foi possível 
identificar, em 2016, a realização de despesas sem cobertura contratual no valor de, 
pelo menos, R$ 616,6 milhões. A Secretaria de Saúde foi a maior responsável por 
essas despesas, somando R$ 550,7 milhões (89,3%). Outros R$ 61 milhões (9,9%) 
foram realizados pela Secretaria de Educação. Completaram a lista o Fundeb, com 
R$ 4,3 milhões, a Transporte Urbano do DF – DFTrans, responsável por R$ 556,6 mil, 
e a Secretaria de Justiça e Cidadania, com R$ 8,3 mil. 

No tocante à Secretaria de Saúde, menciona-se que o valor total de 
despesas licitadas correspondeu a R$ 464,9 milhões, valor 15,6% menor que o das 
despesas sem cobertura contratual no âmbito dessa unidade.  

As despesas sem cobertura contratual relacionaram-se, basicamente, à 
prestação de serviços de vigilância, limpeza, higienização e conservação das 
unidades hospitalares e educacionais do DF. A tabela abaixo elenca os principais 
credores das despesas sem cobertura contratual de 2016.  

PROCESSOS PROCESSOS EDITAIS EDITAIS 

UNIDADE LICITANTE AUTUADOS DECIDIDOS % (B/A) SUSPENSOS % (C/B) ALTERÁVEIS % (D/B)

(A) (B) (C) (D)

Secretaria de Saúde 32 32 100,00      4 12,50      9 28,13        

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap 16 16 100,00      4 25,00      2 12,50        

Banco de Brasília - BRB 10 10 100,00      2 20,00      -              -            

Companhia de Saneamento Ambiental do DF - Caesb 11 11 100,00      1 9,09        3 27,27        

Secretaria de Educação 9 9 100,00      4 44,44      3 33,33        

Polícia Militar do DF - PMDF 8 8 100,00      2 25,00      3 37,50        

Secretaria de Planejamento e Gestão 7 7 100,00      2 28,57      2 28,57        

Companhia Energética de Brasília - CEB 5 5 100,00      3 60,00      -              -            

Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF 5 5 100,00      1 20,00      1 20,00        

Companhia do Metropolitano de Brasília - Metrô/DF 5 5 100,00      1 20,00      2 40,00        

Centrais de Abastecimento do DF - Ceasa 3 3 100,00      1 33,33      2 66,67        

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF - Adasa 2 2 100,00      -              -         1 50,00        

Polícia Civil do DF - PCDF 2 2 100,00      -              -         -              -            

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB 2 2 100,00      -              -         -              -            

Tribunal de Contas do DF 2 2 100,00      -              -         -              -            

Corpo de Bombeiros Militar do DF 2 2 100,00      1 50,00      1 50,00        

Câmara Legislativa do DF 1 1,00             100,00      -              -         -              -            

Companhia de Planejamento do DF - Codeplan 1 1,00             100,00      -              -         1 100,00      

Departamento de Trânsito do DF - Detran/DF 1 1,00             100,00      -              -         1 100,00      

Transporte Urbano do DF - DFTrans 1 1 100,00      -              -         -              -            

Secretaria de Cultura 1 1 100,00      -              -         1 100,00      

Secretaria de Fazenda 1 1 100,00      -              -         -              -            

Secretaria de Segurança Pública 1 1,00             100,00      -              -         -              -            

Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap 1 1 100,00      -              -         -              -            

TOTAL 129 129 100,00      26 20,16      32 24,81        

DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE EDITAIS - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - 2016
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

A prática da realização de despesas sem lastro contratual é recorrente, 
conforme demonstra o gráfico seguinte. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DO MONTANTE DE DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL 

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Processo – TCDF nº 14872/14 (2013); RAPP/2015 (2015); e Siggo (2014 e 2016);  
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Nota: valores levantados com base em informações constantes das Notas de Empenho, no campo 
“Descrição”. 

Também nos exercícios anteriores, a Secretaria de Saúde foi a maior 
responsável por essa prática, respondendo por 98,5% das despesas sem cobertura 
contratual em 2013, 91,4% em 2014 e 99,8% em 2015. 

Nos autos do Processo – TCDF nº 28830/16, já se tinha mencionado a 
realização de despesas sem cobertura contratual, culminando na Decisão nº 6.155/16, 
que alertou ao Chefe do Poder Executivo quanto à prestação de serviços sem a 
competente cobertura contratual, em vista da incompatibilidade dessa prática com os 

CREDORES VALOR %

Ipanema Segurança Ltda. 121.040     19,63     

Sanoli - Indústria e Comércio de Alimentação Ltda. 89.366       14,49     

Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda. 56.227       9,12       

Apecê Serviços Gerais Ltda. 56.174       9,11       

Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. 53.586       8,69       

Brasília Empresa de Segurança 49.209       7,98       

Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda. 47.776       7,75       

Confederal Vigilância de Valores Ltda. 44.367       7,20       

Intensicare Gestão em Saúde Ltda. 31.600       5,13       

Fundação Universitária de Cardiologia 18.007       2,92       

Demais Credores 49.218       7,98       

TOTAL 616.570     100,00   
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princípios constitucionais que regem a administração pública. Ademais, essa decisão 
determinou à Secretaria de Acompanhamento desta Corte a apuração da realização 
de despesas sem cobertura contratual na administração distrital durante todo o 
exercício de 2016, fato que está sendo analisado no Processo – TCDF nº 6007/17. 

Por sua vez, a realização de despesas sem cobertura contratual no ano 
de 2015, na alçada da Secretaria de Saúde, é tratada no Processo – TCDF nº 9854/15, 
que se encontra em fase de análise de razões de justificativa. 

 

2.3.3 – DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

As despesas realizadas em publicidade e propaganda pelas unidades 
integrantes dos OFSS chegaram a R$ 138,1 milhões, compreendidos os gastos 
registrados fora da atividade 8505, que deve ser utilizada especificamente para a sua 
classificação, e desconsiderados os valores empregados na edição do Diário Oficial. 
Outrossim, as empresas públicas do DF aplicaram outros R$ 50,9 milhões no âmbito 
do Orçamento de Dispêndio – OD. 

Em suma, o total expendido alcançou R$ 189,1 milhões, o que 
representou incremento de 24,9% no total de gastos em publicidade e propaganda 
comparativamente ao valor verificado em 2015, com as devidas atualizações. Nesse 
contexto, percebeu-se inversão na tendência verificada nos últimos anos com relação 
aos gastos com publicidade e propaganda no DF. 

O gráfico adiante mostra a trajetória dos gastos em publicidade e 
propaganda, tanto nos OFSS como os empreendidos pelas empresas estatais, nos 
últimos quatro anos, indicando tal inversão. 
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ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE DISPÊNDIO 
DESPESA REALIZADA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Incluídas as despesas realizadas fora da atividade 8505 – Publicidade e Propaganda e excluídos os gastos na atividade 2901 – 
Modernização e Edição do Diário Oficial. 

As despesas realizadas na atividade Publicidade e Propaganda, 
unicamente nos OFSS, foram impulsionadas em 37,9%, ou R$ 37,8 milhões, em 
relação a 2015, alcançado R$ 137,4 milhões em 2016. Tal elevação sobressaiu-se ao 
se considerar a expressiva redução nos gastos de 47,2% verificada entre 2014 e 2015, 
quando a realização na atividade caiu de R$ 188,7 milhões para R$ 99,6 milhões. 

Com relação à expectativa de despesas para o exercício, o valor 
empregado atingiu 78,5% da dotação inicial de R$ 175,1 milhões alocada na LOA/16. 
A execução orçamentária ocorrida tão somente nos OFSS na atividade 8505 e 
segregada por unidades orçamentárias é apresentada na tabela seguinte. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Excluídos os gastos com a edição do Diário Oficial e as despesas fora da atividade 8505 – Publicidade e Propaganda. 

Em acordo com o exigido na Lei nº 3.184/03, a Secretaria da Casa Civil, 
Relações Institucionais e Sociais foi a unidade responsável por todas as despesas de 
publicidade e propaganda da Administração Direta, totalizando gastos de R$ 87,8 
milhões no exercício e abarcando 63,9% do valor executado nos OFSS na atividade 
8505 – Publicidade e Propaganda. 

O mesmo diploma regulamenta a publicação de Plano Anual de 
Propaganda exigido pelo § 1º do art. 22 da LODF, além de demonstrativo trimestral 
das despesas de publicidade e propaganda, conforme o § 2º. Em 2016, não foram 
identificadas tais publicações por parte de diversas unidades do DF, como vem 
ocorrendo de forma reiterada, a despeito das demandas por parte desta Corte para 
sua correção. 

A LODF, em seu art. 149, § 9º, estatui ainda que a execução das 
despesas em publicidade do Poder Legislativo e dos órgãos ou entidades da 
administração direta e indireta do Poder Executivo devam ser objeto de dotação 
orçamentária específica. Contudo, foram identificadas realizações, no montante de 
R$ 781,2 mil, ocorridas em outras atividades que não a 8505 – Publicidade e 
Propaganda, descumprindo o mandamento constitucional. A quase totalidade dos 
gastos — 98,5% — sucedeu no Departamento de Estradas de Rodagem – DER. Os 

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

FINAL

(A) (B) (C) %(C/A) %(C/B)

Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do DF 101.971     90.964       87.779       86,08     96,50     

Câmara Legislativa do DF 35.570       26.670       25.200       70,85     94,49     

Departamento de Trânsito - Detran/DF 16.100       16.100       15.568       96,69     96,69     

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF 3.500         3.500         3.167         90,49     90,49     

Fundo de Saúde do DF 5.187         2.587         1.935         37,30     74,79     

Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPDF 3.000         2.825         792            26,39     28,02     

Companhia do Metropolitano do DF - Metrô/DF 5.000         2.800         683            13,65     24,38     

Agência de Fiscalização do DF - Agefis 120            542            446            371,53   82,26     

Departamento de Estradas de Rodagem - DER 800            661            305            38,08     46,07     

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do DF - Brasilia Ambiental 200            278            278            139,12   100,00   

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap 650            348            229            35,21     65,80     

Serviço de Limpeza Urbana - SLU 384            234            224            58,36     95,72     

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - Fepecs 190            160            131            69,09     82,00     

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - Codhab 130            126            122            93,55     96,15     

Instituto de Previdência dos Servidores do DF 150            150            109            72,38     72,38     

Transporte Urbano do DF - DFTrans 600            322            98              16,36     30,49     

Fundação Hemocentro de Brasília - FHB 613            359            89              14,60     24,90     

Fundação Jardim Zoológico de Brasilia 100            73              61              61,31     83,78     

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF - Emater-DF 60              60              45              75,58     75,58     

Tribunal de Contas do DF 345            45              44              12,87     98,90     

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB 240            240            32              13,42     13,42     

Companhia de Planejamento do DF - Codeplan 40              16              16              39,90     99,99     

Fundacão Universidade Aberta do DF - Funab 103            100            3                3,16       3,26       

Sociedade de Abastecimento de Brasília -            25              3                12,00     

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso 10              -            -            -         

TOTAL 175.063     149.187     137.359     78,46     92,07     

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ATIVIDADE 8505

- 2016 -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DESPESA REALIZADA
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demais gastos fora da atividade exclusiva deram-se de forma residual em diversas 
outras unidades orçamentárias. 

No que se refere ao OD, o valor invertido pelas empresas públicas do 
DF na atividade, em 2016, alcançou R$ 50,9 milhões e foi 1,7% abaixo do registrado 
no exercício pretérito. A execução da despesa dessa esfera, por unidades 
orçamentárias, é apresentada na tabela a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O Banco de Brasília mostrou-se como o maior executor dessas 
despesas em 2016 no OD, com gastos de R$ 20,5 milhões, abrangendo 40,3% do 
realizado no ano. Junto às empresas do grupo, os valores consumidos chegaram a 
R$ 33,5 milhões, ou o percentual de 65,7%. 

2.3.4 – FUNDOS ESPECIAIS 

Na LOA/16, houve dotação inicial para 32 fundos especiais, para os 
quais foram destinados R$ 8,9 bilhões. Além desses, o Fundo de Saúde da Polícia 
Militar recebeu crédito especial, elevando o total de unidades com recursos 
orçamentários para 33, uma a menos que em 2015. 

Durante o exercício, as modificações orçamentárias majoraram a 
dotação dos fundos em 4,7%, levando suas dotações para R$ 9,4 bilhões. 

O valor realizado em 2016 foi de R$ 8,3 bilhões, ou 88,4% do total 
autorizado. Em relação ao exercício anterior, houve redução de R$ 1,2 bilhão nos 
valores despendidos pelos fundos no DF, o que significou queda de 12,3% nos gastos 
dessa classe, semelhante ao ocorrido no conjunto de todas as unidades 
orçamentárias componentes dos OFSS. O principal motivo da redução foi a queda no 
valor repassado pela União referente ao FCDF executado no âmbito do Fundo de 
Saúde do DF.  

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

FINAL

(A) (B) (C) %(C/A) %(C/B)

Banco de Brasilia S/A - BRB 39.600       39.600       20.532       51,85     51,85     

Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap 9.000         18.980       12.797       142,18   67,42     

Cartão BRB S/A 8.435         8.435         7.068         83,79     83,79     

BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A 8.795         8.795         4.888         55,57     55,57     

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb 4.225         3.627         3.042         72,01     83,88     

CEB Distribuição S/A 2.365         2.365         1.154         48,80     48,80     

BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A 701            701            527            75,13     75,13     

BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A 1.568         1.568         460            29,37     29,37     

Central de Abastecimento de Brasília - Ceasa 250            250            173            69,31     69,31     

Companhia Energética de Brasilia - CEB 623            623            133            21,41     21,41     

CEB Lajeado S/A 116            116            59              50,84     50,84     

CEB Participações S/A 70              70              40              56,95     56,95     

CEB Geração S/A 100            100            26              26,49     26,49     

Companhia Brasiliense de Gás - Cebgas 60              60              25              41,89     41,89     

BSB Administradora de Ativos S/A 2.000         2.000         -            -         -         

TOTAL 77.909       87.291       50.926       65,37     58,34     

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ATIVIDADE 8505

- 2016 -

ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DESPESA REALIZADA
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A execução orçamentária promovida pelos fundos especiais em 2016 é 
apresentada na tabela adiante. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Incluídos no Fundo de Saúde R$ 2,4 bilhões provenientes do FCDF. 
Não deduzidos os valores relativos às despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de 
previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

O Fundo de Saúde do DF e o Fundeb dominaram grande parcela do 
valor executado nos fundos especiais. O duo compreendeu 96,3% da despesa 
realizada em 2016. Somente o primeiro, cujos recursos foram avigorados em R$ 2,4 
bilhões provenientes da União para custeio da folha de pagamento na área de Saúde, 
promoveu gastos que chegaram a R$ 6,1 bilhões no ano. 

De modo diverso, ao final do exercício, oito dos fundos especiais, que 
foram inicialmente contemplados com recursos no montante de R$ 277,3 milhões, não 
apresentaram execução. Ademais, quatorze outros fundos tiveram realizações de 
despesas abaixo da metade de suas dotações finais. Estes, cujas dotações finais 

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

FINAL

(A) (B) (C) %(C/A) %(C/B)

Fundo de Saúde do DF 6.215.163   6.566.698   6.051.171   97,36        92,15        

Fundo de Manut. Des. Educ. Básica e Val. Prof. Educação do DF - Fundeb 1.991.839   1.997.274   1.912.883   96,04        95,77        

Fundo de Assistência Social do DF 82.309        97.021        69.025        83,86        71,14        

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 68.557        58.309        57.251        83,51        98,18        

Fundo de Saúde da Polícia Militar -             41.518        40.000        96,34        

Fundo de Apoio à Cultura do DF - FAC 64.827        66.827        34.733        53,58        51,97        

Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF - Funcal 31.614        35.523        34.193        108,16      96,25        

Fundo da Procuradoria Geral do DF - Pró-Jurídico 29.084        58.049        20.623        70,91        35,53        

Fundo para Geração de Emprego e Renda do DF - Funger 13.589        17.597        10.276        75,62        58,39        

Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF - Fundurb 34.986        38.136        8.563          24,48        22,45        

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF - FDCA 30.629        45.848        6.922          22,60        15,10        

Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social do DF - Fundhis 37.787        44.387        4.419          11,69        9,95          

Fundo de Mod. e Reaparelhamento da Administração Fazendária - Fundaf 10.789        6.956          4.310          39,95        61,97        

Fundo de Modern., Manut. e Reequip. da Polícia Civil do DF - FunPCDF 10.420        13.420        2.883          27,66        21,48        

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF - FDDC 3.900          3.900          1.988          50,97        50,97        

Fundo de Apoio ao Esporte do DF - FAE 7.968          14.189        1.844          23,15        13,00        

Fundo de Desenvolvimento Rural do DF - FDR 5.376          8.538          1.652          30,73        19,35        

Fundo Antidrogas do DF - Funpad 1.998          1.998          1.530          76,58        76,58        

Fundo Único de Meio Ambiente do DF - Funam 10               8.235          1.489          14.885,65 18,08        

Fundo de Transporte Público Coletivo do DF - FTPC/DF 1.977          2.833          993             50,25        35,06        

Fundo de Melhoria da Gestão Pública - Pró-gestão 5.518          5.518          834             15,12        15,12        

Fundo Modern., Manut. Reequip. Corpo de Bombeiros Militar do DF - FunCBM 1.848          5.438          829             44,85        15,24        

Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF - Prodef 2.650          4.486          384             14,48        8,55          

Fundo Penitenciário do DF 6.345          10.105        111             1,74          1,09          

Fundo Distrital de Sanidade Animal do DF - FDS 140             140             11               7,93          7,93          

Fundo de Desenvolvimento do DF - Fundefe 274.150      200.327      -             -            -            

Fundo de Modern, Manut. e Reequip. da Polícia Militar do DF - FunPM 2.000          2.000          -             -            -            

Fundo de Aval do DF - FADF 507             507             -             -            -            

Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF - Fitur 404             404             -             -            -            

Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF 175             131             -             -            -            

Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF 70               70               -             -            -            

Fundo Apoio Prog. Perm. Alfab. Educ. Bás. Jovens e Adultos do DF - Funalfa 6                 4                 -             -            -            

Fundo de Apoio à Pesquisa do DF 0                 0                 -             -            -            

TOTAL 8.936.635   9.356.388   8.268.916   92,53        88,38        

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS FUNDOS ESPECIAIS

- 2016 -

FUNDOS ESPECIAIS
DESPESA REALIZADA
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somavam R$ 259,3 milhões no exercício, encerraram o ano com gastos de R$ 51,6 
milhões, ou 19,9% do montante autorizado. 

A propósito, a Lei Complementar nº 894/15, alterada pela Lei 
Complementar nº 900/15, que autorizou o Poder Executivo a movimentar recursos 
pertencentes aos fundos especiais na conta única do Tesouro, estabeleceu que tais 
valores seriam utilizados no “pagamento de folha de pessoal, incluídos eventuais 
passivos e encargos sociais”. O total desses valores no exercício chegou a R$ 356,5 
milhões. 

Adicionalmente, estipulou prazo para o envio à CLDF de projetos de lei 
contendo revisão dos fundos com execução orçamentária abaixo de 50% nos dois 
exercícios anteriores. Esta Corte, mediante Decisão nº 6.155/16, exarada nos autos 
do Processo – TCDF nº 28830/16, alertou o Poder Executivo quanto à necessidade 
do encaminhamento dessas proposições legislativas. 

Em 13.12.16, foi enviada à CLDF a Mensagem nº 294/2016-GAG, 
submetendo à apreciação daquela Casa Projeto de Lei Complementar que, entre 
outras disposições, propunha a extinção de sete fundos: Fundo Distrital pelo 
Desenvolvimento da Educação, Fundo de Trânsito do DF, Fundo de Apoio ao 
Programa Permanente de Alfabetização Básica para Jovens e Adultos do DF, Fundo 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade Tributária, Fundo Habitacional 
do Distrito Federal, Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do DF e Fundo 
de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer. O Projeto recebeu a numeração 
PLC nº 95/2016 e foi convertido na Lei Complementar nº 925, publicada em 29.06.17. 

Todavia, referida LC não atende integralmente ao art. 3º da Lei 
Complementar nº 894/15, tendo em vista que: em 2013, seis fundos especiais não 
apresentaram qualquer execução no exercício e outros treze mostraram realização 
inferior à metade da dotação autorizada; em 2014, seis não registraram execução e 
outros quatorze apresentaram percentual de execução abaixo de 50%. Ademais, dos 
seis fundos extintos pela LC nº 925/2017, apenas o Fundo Permanente de 
Alfabetização Básica para Jovens e Adultos do DF foi contemplado com dotação 
orçamentária nos exercícios de 2013 e 2014. 
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2.3.5  – LIMITES CONSTITUCIONAIS 

2.3.5.1  – LIMITES MÍNIMOS DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

As disposições relativas à exigência de aplicação mínima de recursos 
em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb podem ser vistas no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem assim nas Leis 
Federais nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) e 
nº 11.494/07 (Fundeb). 

Desse modo, deve ser destinado o mínimo de 25% da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, sendo que boa parte desses recursos deve ser aplicada 
por meio do Fundeb. Ainda em relação a esse Fundo, 60% de seus recursos devem 
custear o pagamento de profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício. 

A tabela apresentada na sequência traz o detalhamento das receitas e 
despesas que compuseram essa verificação, na qual se constata que houve alcance 
dos valores exigidos no exercício de 2016. 
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R$ 1.000,00

 
Fontes: Siggo e Processo - TCDF nº 27965/16. 
Exclui despesas com inativos e pensionistas, em conformidade com a Decisão – TCDF nº 8.187/08. 

ESPECIFICAÇÃO
 PREVISÃO INICIAL 

(A) 

 PREVISÃO FINAL 

(B) 

 REALIZAÇÃO 

(C) 
(C/B) X 100 (%)

A) RECEITA DE IMPOSTOS 15.301.690                 15.253.817              14.579.992       95,58

A.1) ICMS 7.037.358                   7.037.358                7.499.522         106,57                     

A.2) ITCD 94.539                        94.539                     120.354            127,31                     

A.3) IPVA 1.045.729                   1.045.729                1.026.922         98,20                       

A.4) IRRF 3.738.505                   3.738.505                2.858.091         76,45                       

A.5) IPTU 734.329                      734.329                   819.550            111,61                     

A.6) ITBI 561.400                      513.527                   323.615            63,02                       

A.7) ISS 1.653.579                   1.653.579                1.560.306         94,36                       

A.8) Simples 396.728                      396.728                   351.587            88,62                       

A.9) Outros Impostos/Tributos 39.523                        39.523                     20.047              50,72                       

B) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 787.572                      787.572                   789.919            100,30

B.1) Cota-Parte do FPE 590.084                      590.084                   599.740            101,64                     

B.2) Cota-Parte do FPM 158.007                      158.007                   166.349            105,28                     

B.3) Cota-Parte do ITR 1.731                          1.731                       1.013                58,52                       

B.4) Cota-Parte do IPI - Exportação 4.460                          4.460                       7.026                157,53                     

B.5) LC nº 87/96 - Desoneração do ICMS 33.290                        33.290                     15.790              47,43                       

C) TOTAL DAS RECEITAS COMPUTÁVEIS EM MDE (A + B) 16.089.261                 16.041.389              15.369.911       95,81

D) LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C) 4.022.315                   4.010.347                3.842.478         95,81

E) LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB 1.793.039                   1.796.435                1.891.859         105,31

E.1) ICMS (20% de A.1) 1.407.472                   1.407.472                1.499.904         106,57                     

E.2) ITCD (20% de A.2) 18.908                        18.908                     24.071              127,31                     

E.3) IPVA (20% de A.3) 209.146                      209.146                   205.384            98,20                       

E.4) Cota-Parte do FPE (20% de B.1) 118.017                      118.017                   119.948            101,64                     

E.5) Cota-Parte do FPM (20% de B.2) 31.601                        31.601                     33.270              105,28                     

E.6) Cota-Parte do ITR (20% de B.3) 346                             346                          203                   58,52                       

E.7) Cota-Parte do IPI - Exportação (20% de B.4) 892                             892                          1.405                157,53                     

E.8) LC nº 87/96 - Desoneração do ICMS (20% de B.5) 6.658                          6.658                       3.158                47,43                       

E.9) Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb -                              3.396                       4.515                132,97                     

F) LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)
1.075.824                   1.077.861                1.135.115         105,31

G) DESPESA BRUTA EM MDE (G.1 + G.2) 4.472.836                   4.748.393                4.564.457         96,13

G.1) Função Educação 4.470.585                   4.694.466                4.510.993         96,09                       

G.2) Função Encargos Especiais 2.251                          53.927                     53.464              99,14                       

H) DEDUÇÕES 368.719                      385.656                   380.285            98,61

H.1) Pesquisas -                              -                           -                   -                           

H.2) Subvenções -                              -                           -                   -                           

H.3) Formação de Quadros Especiais -                              -                           -                   -                           

H.4) Assistência Social 338.082                      357.696                   353.002            98,69                       

H.5) Obras de Infra-Estrutura -                              -                           -                   -                           

H.6) Pessoal em Atividade Alheia à MDE 22.871                        27.271                     27.271              100,00                     

H.7) Ensino Superior e Outras 6.085                          689                          11                     1,63                         

H.8) Na Área de Esportes e Lazer 1.680                          -                           -                   -                           

I) DESPESAS REALIZADAS EM MDE (G - H) 4.104.117                   4.362.737                4.184.172         95,91

J) DESPESAS LÍQUIDAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 1.991.839                   1.993.616                1.909.225         95,77

J.1) Educação Infantil 167.409                      167.409                   167.409            100,00                     

J.2) Ensino Fundamental 1.374.576                   1.375.776                1.301.847         94,63                       

J.3) Ensino Médio 324.601                      325.177                   321.336            98,82                       

J.4) Educação de Jovens e Adultos 74.889                        74.889                     68.268              91,16                       

J.5) Educação Especial Integrada ao Ensino Básico 39.955                        39.955                     39.955              100,00                     

J.6) Educação Profissional Integrada ao Ensino Básico 10.411                        10.411                     10.411              100,00                     

K) PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.895.947                   1.895.947                1.816.024         95,78

RELAÇÃO APURADO

MDE I/C 27,22%

FUNDEB E e J 1.909.225                

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA K/E 95,99%

1.891.859

60%

APURAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE APLICAÇÕES MÍNIMAS EM MDE E NO FUNDEB

ACUMULADO ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2016

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS

MÍNIMO LEGAL

25%
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Observa-se que, ao final do exercício, o Distrito Federal aplicou R$ 4,2 
bilhões em MDE, percentual de 27,2% do total de receitas computáveis, acima, 
portanto, do limite mínimo de 25% preconizado pela Constituição Federal. Já as 
aplicações por meio do Fundeb montaram a R$ 1,9 bilhão, sendo a quase totalidade 
destinada ao pagamento de profissionais da educação básica. 

A tabela a seguir resume a apuração trimestral das aplicações realizadas 
em MDE e no FUNDEB, na qual se verifica que as insuficiências apuradas até o 3º 
trimestre de 2016 foram recompostas no último trimestre. 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e RREOs publicados. 

Já com relação aos depósitos que devem ser realizados diretamente nas 
contas bancárias próprias do Fundeb, verificou-se junto ao sistema Siggo e ao site do 
Banco do Brasil pequena diferença no repasse do valor referente ao FPM, de cerca 
de R$ 2,3 milhões, coberta pelo superavit verificado nas demais fontes. 

R$ 1.000,00

 
Fontes: Demonstrativos do Fundeb/Banco do Brasil e Siggo. 
* Não inclui os rendimentos da aplicação financeira dos recursos do Fundo 

Em relação à previsão do art. 241 da Lei Orgânica do DF, no sentido de 
aplicação mínima de 3% da receita resultante de impostos, incluídas as 
transferências, para a educação superior pública local, cabe esclarecer que sua 

Aplicação Mínima 

Exigida (A)

Aplicação 

Realizada (B)

Superavit/deficit                

(C = B-A)
C/A %

MDE 905.225 244.505 -660.720 -72,99%

Fundeb 494.974 221.184 -273.791 -55,31%

Pagamento de profissionais do magistério da educação básica 296.985 198.508 -98.477 -33,16%

MDE 1.912.689 1.612.829 -299.860 -15,68%

Fundeb 986.822 1.038.163 51.341 5,20%

Pagamento de profissionais do magistério da educação básica 592.093 947.768 355.675 60,07%

MDE 2.837.488 2.783.574 -53.913 -1,90%

Fundeb 1.417.196 1.581.160 163.964 11,57%

Pagamento de profissionais do magistério da educação básica 850.318 1.489.287 638.969 75,14%

MDE 3.842.478 4.184.172 341.695 8,89%

Fundeb 1.891.859 1.909.225 17.367 0,92%

Pagamento de profissionais do magistério da educação básica 1.135.115 1.816.024 680.908 59,99%

Até o 3º trimestre

Até o 4º trimestre

Limites Mínimos de Aplicação em Educação - Exercício 2016 - Apuração Trimestral

Até o 1º trimestre

Até o 2º trimestre

Especificação
Repasse devido até o 

4º Trimestre/2016 *
Depositado Diferença

     ICMS 1.499.904 1.522.100 22.196

     ITCD 24.071 25.500 1.429

     IPVA 205.384 210.000 4.616

     Cota-Parte do FPE 119.948 119.948 0

     Cota-Parte do FPM 33.270 31.001 -2.269

     Cota-Parte do ITR 203 203 0

     Cota-Parte do IPI - Exportação 1.405 1.405 0

     LC nº 87/96 - Desoneração do ICMS 3.158 3.158 0

Total 1.887.343 1.913.315 25.971
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implementação continua suspensa liminarmente, segundo consta da ADI 
nº 2015.00.2.030003-4 – TJDFT. 

O acompanhamento realizado por este Tribunal em relação ao 
cumprimento dos limites de aplicações em MDE e no Fundeb, concernentes ao 
exercício de 2016, consta do Processo –TCDF nº 27965/16, sendo que tais limites 
foram considerados cumpridos pela Decisão nº 2.405/17. 

2.3.5.2 – LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM SAÚDE 

A matéria encontra disciplinamento na Lei Complementar nº 141/12, que 
regulamentou o § 3º do art. 198 da Constituição, com o entendimento estabelecido na 
Decisão – TCDF nº 1.123/13. 

Segundo esse regramento, o Distrito Federal deverá aplicar, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde – ASPS, o mínimo de 12% da 
arrecadação oriunda de impostos de competência estadual e dos recursos recebidos 
da União por força dos arts. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Constituição 
Federal, deduzidas as parcelas que deveriam ser transferidas à municipalidade. Esse 
mesmo percentual se aplica àqueles impostos que não possam ser segregados em 
base estadual ou municipal. 

Cabe, ainda, a aplicação de 15% da arrecadação dos impostos de 
competência municipal e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea 
“b”, e § 3º, ambos da Constituição Federal, conforme pode ser visto em tabela 
apresentada na sequência. 

Conforme análise constante do Processo – TCDF nº 30850/16, foi 
apurada aplicação líquida de R$ 2,8 bilhões em ASPS oriunda das fontes vinculadas, 
com superavit de R$ 847,4 milhões em relação ao mínimo exigido, conforme indicado 
na tabela a seguir. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159%C2%A73
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R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Relatório Resumido da Execução Orçamentária do DF – dezembro de 2016. 
Notas: 
*ICMS, SIMPLES, IPVA, ITCD, IPTU, ISS e ITBI incluem valores da Dívida Ativa/Multas/Juros/Correção Monetária e excluem 
Restituições. 
**Apuração realizada com base nas aplicações da Unidade Orçamentária Fundo de Saúde do DF referentes à despesa liquidada 
durante o período custeada pelas Fontes finais 00, 01, 02, 05 e 09, acrescida dos restos a pagar não processados inscritos ao 
final do exercício. 

Conforme a praxe, os dispêndios em ASPS concentraram-se nos grupos 
de despesa Pessoal e Encargos Sociais e em Outras Despesas Correntes, sendo 

RECEITAS *
PREVISÃO 

INICIAL

PREVISÃO 

ATUALIZADA (A)

RECEITA 

REALIZADA (B)
%  (B/A)

I - Base de Cáculo Estadual             6.513.818             6.513.818             6.875.309 105,55

     75% do ICMS 5.278.018 5.278.018 5.624.641 106,57

     50% do IPVA 522.864 522.864 513.461 98,20

     ITCD 94.539 94.539 120.354 127,31

     Quota - parte FPE 590.084 590.084 599.740 101,64

     75% Quota parte IPI - Exportação 3.345 3.345 5.270 157,53

     75% Transferência LC 87/96 - Lei Kandir 24.967 24.967 11.843 47,43

II - Base de Cálculo Municipal             5.352.814             5.352.814             5.264.878 98,36

     25% do ICMS 1.759.339 1.759.339 1.874.880 106,57

     50% do IPVA 522.864 522.864 513.461 98,20

     IPTU 734.329 734.329 819.550 111,61

     ISS 1.653.579 1.653.579 1.560.306 94,36

     ITBI 513.527 513.527 323.615 63,02

     Quota - parte ITR 1.731 1.731 1.013 58,52

     Quota - parte FPM 158.007 158.007 166.349 105,28

     25% Quota - parte IPI - Exportação 1.115 1.115 1.757 157,53

     25% Transferência LC 87/96 - Lei Kandir 8.322 8.322 3.948 47,43

III - Base de Cálculo Não Segregável             4.135.233             4.135.233             3.209.677 77,62

     Simples                396.728                396.728                351.587 88,62

     IRRF servidores públicos 3.738.505 3.738.505 2.858.091 76,45

IV- Recursos Mínimos a Aplicar (0,12 x ( I + III) + 0,15 x II)             2.080.808             2.080.808             1.999.930 96,11

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO) **

DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA (C)

DESPESAS 

REALIZADAS (D) % (D/C)

V - APLICAÇÕES REALIZADAS PELA UO FUNDO DE SAÚDE 2.867.698 3.003.443 2.919.386 97,20

V.1 - Função 10 - Saúde 2.857.243 2.953.258 2.869.884 97,18

   Subfunção - - - -

     Administração geral 2.420.563 2.228.657 2.162.616 97,04

     Tecnologia da informação 13.240 25.576 25.470 99,58

     Formação de recursos humanos 469 3 - -

     Atenção básica 14.889 8.746 3.043 34,79

     Assistência hospitalar e ambulatorial 195.777 267.235 259.756 97,20

     Suporte profilático e terapêutico 102.125 117.632 113.820 96,76

     Vigilância sanitária 805 - -

     Vigilância epidemiológica 10 - -

     Alimentação e nutrição 60.619 152.893 152.754 99,91

     Desenvolvimento científico 48.746 152.516 152.425 99,94

V.2 - Função 28 - Encargos Especiais 10.455 50.185 49.502 98,64

   Subfunção - - - -

     Outros encargos especiais 10.455 50.185 49.502 98,64

VI- Exclusões (VI.1+VI.2+VI.3)                         -                           (5)                 (72.096)             1.389.792 

VI.1 - Aplicações na Função 28-Exceto Pessoal - - - -

   Subfunção - - - -

VI.2 - Aplicações da FEPECS - (5) - -

   Subfunção -

     Formação de recursos humanos - (3) -

     Ensino Superior - (3) -

VI.3 - Outras Deduções - - (72.096) -

   Despesas com contratos de gestão que não se enquadram 

como ASPS - - (60.596) -

   Saldo Financeiro no final do Exercício no âmbito do PDPAS - - (11.500) -

VII - APLICAÇÕES LÍQUIDAS (V-VI) 2.867.698 3.003.438 2.847.289 94,80

VIII - SUPERÁVIT/DÉFICIT (VII-IV)                786.890                922.630                847.359 91,84
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destinados ao grupo Investimentos apenas R$ 2,4 milhões, ou seja, menos de 1% do 
total aplicado. 

No acompanhamento realizado, constatou-se inscrição de R$ 257 
milhões de Restos a Pagar Não Processados – RPNP sem a correspondente 
disponibilidade financeira, considerando que foram inscritos nessa rubrica cerca de 
R$ 316 milhões ao final de 2016, com apenas R$ 59 milhões de disponibilidade nas 
fontes vinculadas. 

Também apurou-se transferência de recursos para serem aplicados pelo 
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE, nos termos do Contrato 
de Gestão nº 1/2014-SES/DF, celebrado para a organização, implantação e gestão 
das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília – HCB. Os 
dispêndios realizados nessa modalidade alcançaram R$ 83,4 milhões, sendo que 
R$ 60,6 milhões foram excluídos do cômputo em ASPS, conforme dados do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária – RREO. 

De toda forma, caso descontados os RPNP inscritos sem disponibilidade 
e também as aplicações pelo ICIPE, mesmo assim não impactaria a situação de 
cumprimento do limite mínimo no exercício em análise, conforme ratificado pela 
Decisão – TCDF nº 1.270/17. 

Não obstante o superavit de R$ 847,4 milhões nas aplicações em ASPS, 
diversas outras apurações realizadas por este Tribunal revelam ineficiências na 
gestão da saúde pública distrital, a exemplo de: realização de significativo volume de 
despesas sem cobertura contratual; dificuldade de acesso a procedimentos cirúrgicos 
e deficiências nas condições das Unidades Cirúrgicas de Assistência Especializada – 
UCAEs; falhas no acolhimento com classificação de risco nas unidades de 
atendimento às urgências e emergências; e significativa redução do quantitativo de 
leitos de UTI efetivamente à disposição da população. Essas constatações são 
abordadas, respectivamente, nos tópicos 2.3.2 – Despesa por Código de Licitação, 
6.1.1 – Auditoria sobre Gestão e Funcionamento dos Centros Cirúrgicos dos 
Hospitais, 6.1.2 – Auditoria sobre Classificação de Risco nas Unidades de Urgências 
e Emergências e 6.1.3 – Inspeção sobre Acesso de Pacientes aos Leitos de UTI, deste 
Relatório. 

Execução dos Restos a Pagar inscritos em 2015 

Em complementação às verificações atinentes à LC nº 141/12, 
necessário saber se houve cancelamentos, em 2016, de Restos a Pagar inscritos no 
exercício de 2015, de modo a resultar descumprimento do limite mínimo atinente ao 
período de referência. 

Nesse sentido, os cancelamentos alcançaram R$ 21,8 milhões, ficando 
ainda R$ 2,2 milhões pendentes de pagamento ao final de 2016. Considerando que 
fora apurado superavit de aproximadamente R$ 1,16 bilhão ao final de 2015, então o 
valor ajustado caria para R$ 1,14 bilhão, conforme exibe a tabela a seguir. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

2.3.5.3 – LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM CULTURA  

No intuito de fomentar as atividades artísticas e culturais do DF, instituiu-
se o Fundo de Apoio à Cultura do DF – FAC. O art. 246, § 5º, da LODF, determina 
que o Poder Público destine ao FAC dotação mínima correspondente a três décimos 
por cento da Receita Corrente Líquida – RCL do exercício. 

Em 2016, a RCL atingiu R$ 19,9 bilhões. Sendo assim, a dotação mínima 
a ser consignada ao FAC seria de R$ 59,6 milhões. Cabe mencionar, contudo, a 
promulgação da Emenda Constitucional nº 93/16, que desvinculou de órgãos, fundos 
ou despesas, a partir de 01.01.16 até 31.12.23, trinta por cento das receitas de 
impostos, taxas e demais receitas correntes, excetuando-se dessa desvinculação, 
entre outros, os recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos 
de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino, preceituados na Constituição 
Federal. Considerando a eventual aplicação da referida Emenda, o valor mínimo 
designado ao FAC corresponderia a R$ 41,8 milhões. 

A tabela seguinte demonstra a execução da despesa referente ao FAC 
no exercício em análise, discriminada por fonte de recurso. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Preliminarmente, destaca-se que a LODF determina que a dotação 
mínima de 0,3% da RCL seja mantida pelo Poder Público. Sendo assim, para a análise 
do cumprimento do limite mínimo foram desconsideradas as fontes diretamente 
vinculadas ao FAC, que, em 2016, corresponderam à Remuneração de Depósitos 
Bancários de Fundos e aos Recursos Próprios do Fundo. 

Percebe-se, portanto, que a dotação final proveniente do Tesouro 
distrital, correspondente às fontes Ordinário Não Vinculado e Recursos Decorrentes 
de Juros sobre o Capital Próprio, foi de R$ 61,8 milhões, superando em 3,6% o limite 
mínimo estabelecido na LODF. Levando-se em conta a EC nº 93/16, a dotação final 
seria 48% maior que a mínima determinada. 

Restos a pagar cancelados em 2016 21.789

Superávit ASPS de 2015 ajustado 1.140.916

ASPS - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO VALOR

Superávit ASPS de 2015 1.164.883

2.179Restos a pagar liquidados a pagar

(A) % (B) % (C) % %(C/B)

Ordinário Não Vinculado 59.777  92,21    56.690  84,83    33.688  96,99    59,43    

Recursos Decorrentes de Juros sobre o Capital Próprio -       -       5.088    7,61      -       -       -       

Remuneração de Depósitos Bancários de Fundos 2.900    4,47      2.900    4,34      -       -       -       

Recursos Próprios do Fundo 2.150    3,32      2.150    3,22      1.045    3,01      48,61    

TOTAL 64.827  100,00  66.827  100,00  34.733  100,00  51,97    

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DF – FAC

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE - 2016

FONTE DE RECURSO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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O art. 2º da Lei Complementar nº 782/08 determina que os recursos 
financeiros serão transferidos ao FAC mensalmente, até o último dia útil do mês 
subsequente ao da apuração. O gráfico seguinte retrata o valor dos repasses 
recebidos acumulados ao longo dos meses pelo fundo, contrastando com a despesa 
realizada. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
FUNDO DE APOIO À CULTURA 

REPASSE RECEBIDO ACUMULADO X DESPESA REALIZADA ACUMULADA 
– 2016 –  

  
Fonte: Siggo.  
Considerados somente os recursos oriundos de fontes do Tesouro do DF. 

O valor de repasses financeiros recebidos pelo FAC, R$ 33,6 milhões, 
foi totalmente empregado na realização das despesas. Destaca-se que R$ 39,2 mil 
inicialmente vinculados à unidade gestora FAC foram destacados para a Secretaria 
de Cultura, sendo realizados com recursos pertencentes a esta, mantendo, contudo, 
o fundo como unidade orçamentária, fato que explica a diferença entre o valor da 
despesa realizada e o total de recursos recebidos pelo FAC. Percebe-se que, exceto 
no mês de junho, a quantidade acumulada de repasse foi menor do que a despesa 
realizada, corroborando a informação constante do Processo – TCDF nº 36999/16, no 
qual ficou evidenciado que a Subsecretaria do Tesouro só realizava o repasse 
financeiro após a efetiva realização da despesa. 

Cita-se abaixo informação inserida pelo FAC no Relatório de Atividades 
– 2016, Anexo IV da Prestação de Contas Anual do Governo: 

“É importante ressaltar também que após autorização para 
movimentação de recursos dos Fundos a Conta Única por meio 
das Leis Complementares nº 894 e 900, respectivamente, de 2 
de março e 14 de dezembro de 2015, está sendo necessário 
solicitar a liberação orçamentária e financeira à Governança-DF 
para que seja possível dar continuidade ao processo de emissão 
de Notas de Empenho, contratação e pagamento dos projetos 
contemplados nas seleções do FAC. Em 2016, 51 projetos, 
contemplados no edital nº 1/2016 Audiovisual ou no edital nº 
1/2015 – Áreas Culturais, não foram contratados e pagos no 
exercício devido a não liberação orçamentária e financeira em 
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tempo hábil. Até o início da última semana de dezembro mais de 
35% dos recursos destinados ao Fundo no ano de 2016 se 
mantinham bloqueados, sendo disponibilizados apenas nos dias 
30 e 31 de dezembro, impossibilitando a contratação e o 
pagamento dos projetos no exercício, uma vez que, conforme o 
Decreto nº 37.728/2016, ficava vedado à emissão de notas de 
empenho a partir do dia 27 de novembro de 2016. ” 

O gráfico seguinte retrata, mensalmente, a disponibilidade de crédito 
orçamentário referente ao FAC, confrontado com a dotação atualizada e com a 
despesa realizada. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
FUNDO DE APOIO À CULTURA 

CRÉDITOS DISPONÍVEIS, DOTAÇÃO ATUALIZADA E DESPESA REALIZADA 
– 2016 –  

   
Fonte: Siggo. 
Considerados somente os recursos oriundos de fontes do Tesouro do DF. 

Ressalta-se que o crédito disponível corresponde ao crédito autorizado 
deduzido dos bloqueios e contingenciamentos e da despesa realizada. O gráfico 
evidencia que ocorreram bloqueios e contingenciamentos, tendo em vista que o valor 
realizado somado ao crédito disponível, ao longo do exercício, ficou bem abaixo da 
quantia autorizada, exceto no mês de dezembro, quando ocorreu desbloqueio de 
R$ 19,9 milhões. Todavia, cabe mencionar que, por força do Decreto nº 37.728/16, foi 
vedada a emissão de empenhos a partir de 27.11.16, excetuando-se alguns casos, 
tais como despesa com pessoal. 

Outro aspecto que denota atenção corresponde à efetiva realização da 
despesa no âmbito do FAC. O gráfico seguinte retrata a evolução da execução da 
despesa do fundo no último quadriênio, apresentando também o valor mínimo exigido 
em cada ano. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
FUNDO DE APOIO À CULTURA 

EXECUÇÃO DA DESPESA 
– 2013/2016 –  

  
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Considerados somente os recursos oriundos de fontes do Tesouro do DF e os eventuais efeitos da aplicação da 
EC nº 93/16.  

Nota-se que, desde 2014, os valores gastos pelo FAC foram bem abaixo 
da dotação autorizada. No exercício em análise, somente 54,5% do total autorizado 
foi gasto. Além disso, verifica-se que a despesa realizada em 2016 foi 4,2% menor 
que o valor de 2015, atualizado pelo IPCA-Médio, destacando-se a redução de 5,2% 
no apoio a projetos, passando de R$ 34,1 milhões para R$ 32,3 milhões. Na LOA/16, 
estava previsto o apoio a 750 projetos ao longo do ano, contudo, somente 44,4% da 
meta foi cumprida, tendo sido apoiados financeiramente 333 projetos culturais nas 
áreas de teatro, dança, música, entre outras.  

Ainda no tocante à execução da despesa em 2016, no mês de 
dezembro, cancelaram-se empenhos do FAC no montante de R$ 2,5 milhões. Desses, 
R$ 129,7 mil foram cancelados com base no art. 4º do Decreto nº 37.728/16, o qual 
determinou que “Os saldos de empenho a liquidar que, comprovadamente, forem 
superiores às obrigações contratadas para execução no exercício de 2016 devem ser 
cancelados, impreterivelmente, até o dia 2 de dezembro de 2016”. Outros R$ 2,1 
milhões foram cancelados fundamentados no § 2º do art. 6º da referida norma, que 
informou que só poderiam ser inscritas em Restos a Pagar Não Processados as 
despesas cujos objetos contratados tenham sido prestados, entregues e aceitos pelo 
contratante e que possuíssem alguma pendência impeditiva de liquidação no exercício 
vigente; os demais dispêndios deveriam ter seus empenhos cancelados pela unidade 
gestora correspondente até 30.12.16. 

Conclui-se, portanto, que, em 2016, não obstante o FAC possuir dotação 
acima do mínimo exigido na LODF, o crédito efetivamente disponível e a quantia de 
recursos financeiros recebida ficaram aquém do estipulado, mesmo considerando-se 
os efeitos da desvinculação promovida pela Emenda Constitucional nº 93/16. 
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2.3.5.4 – LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM PESQUISA 

O incentivo à pesquisa é assegurado pela Lei Orgânica do Distrito 
Federal – LODF, em seu art. 195, alterado pela Emenda nº 69/13, que determina a 
atribuição de dotação mínima à Fundação de Apoio à Pesquisa – FAPDF, proporcional 
à RCL, que lhe deverá ser transferida mensalmente em duodécimos, para a aplicação 
no desenvolvimento científico e tecnológico. 

A mencionada emenda alterou de 0,5% para 2% a proporção da RCL a 
ser destinada anualmente à FAPDF. Também estipulou que esse aumento deverá ser 
implementado gradativamente, sendo um décimo de ponto percentual acrescido no 
exercício de 2014 e dois décimos percentuais ao ano, a partir do exercício de 2015. 

Desse modo, para o exercício de 2016, a dotação mínima a ser atribuída 
à FAPDF foi de 1% da RCL, o que representou o montante de R$ 198,8 milhões, ou 
R$ 139,2 milhões se considerados os efeitos da Emenda Constitucional nº 93/16. 
Referida Emenda desvinculou de órgão, fundo ou despesa, a partir de 01.01.16 até 
31.12.23, trinta por cento das receitas de impostos, taxas, multas e outras receitas 
correntes. 

Analisa-se, a seguir, o cumprimento desse limite mínimo de aplicação 
em pesquisa. Destaca-se que, na presente análise, foram considerados apenas os 
recursos oriundos de fontes do Tesouro do DF. 

A LOA/16 consignou à FAPDF dotação de R$ 210,4 milhões, 
considerando exclusivamente recursos oriundos de fontes do Tesouro do DF. Essa 
dotação inicial sofreu alterações orçamentárias que acresceram esse valor para 
R$ 210,6 milhões. Constatou-se, portanto, que foi cumprido o limite mínimo 
determinado pela LODF, quanto à dotação orçamentária consignada àquela 
Fundação.  

Quanto aos repasses financeiros à FAPDF, de acordo com a LODF, 
devem ser feitos em duodécimos, como renda de sua privativa administração, para 
aplicação no desenvolvimento científico e tecnológico. O gráfico a seguir apresenta 
os repasses financeiros realizados e os valores dos duodécimos que lhe seriam 
devidos, conforme estatui a LODF, na hipótese da aplicação da EC nº 93/16. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – FAPDF 
DUODÉCIMOS DEVIDOS E REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS 

–2016 – 

  
Fonte: Siggo. 
Considerados somente os recursos oriundos de fontes do Tesouro do DF e os eventuais efeitos da aplicação da EC nº 93/16. 

Percebeu-se que a regularidade dos repasses, como forma de garantir 
autonomia na administração dos recursos da Fundação, como determina a lei, não foi 
respeitada. Apesar de o total repassado ao longo do ano ter alcançado R$ 195,2 
milhões, não houve a entrega mensal de recursos financeiros em duodécimos, como 
preceitua a LODF. 

Os repasses significativos concentraram-se em três meses apenas: 
março, abril e dezembro. O montante repassado em dezembro representou 67% do 
total do exercício. Considerando as características dos gastos da Fundação, cuja 
principal ação orçamentária está relacionada ao fomento de pesquisas e apoio aos 
pesquisadores, que exige desembolso ao longo de todo o ano, os repasses 
extemporâneos e concentrados no final do exercício também podem representar 
obstáculo ao atingimento da finalidade para a qual foi concebida. 

O gráfico seguinte possibilita a comparação, mês a mês, entre o crédito 
disponível, a despesa realizada e os duodécimos que seriam devidos, calculados com 
base na RCL e considerando-se os efeitos da EC 93/16.  
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DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA MENSAL – FAPDF 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2016 – 

  
Fonte: Siggo. 
Considerados somente os recursos oriundos de fontes do Tesouro do DF e os eventuais efeitos da 
aplicação da EC nº 93/16. 

A despesa realizada, da ordem de R$ 90 milhões, representou 42,7% do 
valor total da dotação final destinada à FAPDF para o exercício e 64,7% da dotação 
mínima legal, se considerados os efeitos da Emenda Constitucional nº 93/16. 
Persistiu, portanto, a baixa execução orçamentária da Fundação, já relatada em anos 
anteriores. 

Importa ressaltar que as despesas estiveram bem abaixo do valor dos 
créditos disponíveis, durante todo o ano, o que pode denotar insuficiente capacidade 
operacional da Fundação para planejar e executar seu orçamento. 

De fato, no Relatório de Atividades – 2016, Anexo IV da Prestação de 
Contas Anual do Governo, assevera-se que o quadro de pessoal da Fundação é 
insuficiente para atender a demanda de trabalho. 

A execução orçamentária da FAPDF é mostrada na tabela seguinte, 
detalhada por programa e ação orçamentária.  
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Considerados somente os recursos oriundos de fontes do Tesouro do DF. 

Depreende-se do detalhamento da execução orçamentária da FAPDF 
que a ação orçamentária que recebeu maior volume de recursos foi Execução de 
Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, representando 
quase metade de toda a despesa realizada. Essa atividade está inserida no programa 
Brasília Competitiva, o mais significativo da Fundação. 

Além dos valores apresentados na tabela acima, a FAPDF executou 
outros 3,7 milhões, provenientes de convênios com órgãos não integrantes da 
estrutura do GDF. 

 

2.3.5.5 – LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – FDCA 

O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF – FDCA/DF 
tem por objetivo prover recursos financeiros e meios capazes de garantir, de forma 
ágil, o financiamento de programas, projetos e serviços voltados para a política de 
promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
Gerido pela Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 
Juventude – Secriança, tem suas prioridades definidas a partir do plano de aplicação 
estabelecido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito 
Federal – CDCA/DF. 

Para tanto, possui como fontes de financiamento dotações 
orçamentárias da União e do DF; transferências intergovernamentais; transferências 
de outros fundos; transferências de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente; doações e contribuições feitas por pessoas 
físicas ou jurídicas; arrecadação de multas aplicadas por infrações previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente; rendimentos auferidos da aplicação financeira 
de seus recursos; recursos advindos de acordos, contratos, convênios ou outros 
ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais 
ou estrangeiros; recursos advindos de campanhas, festas e sorteios; e outros recursos 
que lhe forem destinados, desde que não vedados por lei. 

VALOR % VALOR % VALOR %

Brasília Competitiva 186.322        88,55   190.793        90,58   83.549          92,81   

Análise e Avaliação de Procedimentos e Projetos 6.000            2,85     2.250            1,07     -                -       

Apoio a Eventos 15.805          7,51     16.105          7,65     12.559          13,95   

Concessão de Bolsa Universitária 7.530            3,58     7.530            3,57     915               1,02     

Concessão de Bolsa de Estudo 14.170          6,73     12.099          5,74     9.010            10,01   

Construção de Prédios e Próprios 15.000          7,13     18.513          8,79     14.713          16,35   

Difusão de Ciência e Tecnologia 5.000            2,38     4.125            1,96     492               0,55     

Execução de Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científ ico e Tecnológico 116.917        55,56   124.795        59,25   44.889          49,87   

Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação 2.900            1,38     2.550            1,21     178               0,20     

Publicidade e Propaganda 3.000            1,43     2.825            1,34     792               0,88     

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Desenvolvimento 19.890          9,45     18.066          8,58     6.028            6,70     

Administração de Pessoal 3.403            1,62     4.763            2,26     4.596            5,11     

Concessão de Benefícios a Servidores 225               0,11     225               0,11     158               0,18     

Conservação das Estruturas Físicas de Edif icações Públicas 30                 0,01     30                 0,01     -                -       

Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação 555               0,26     555               0,26     -                -       

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 9.276            4,41     7.642            3,63     1.274            1,41     

Modernização de Sistema de Informação 6.400            3,04     4.850            2,30     -                -       

Programa para operação Especial 4.212            2,00     1.771            0,84     441               0,49     

Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia 258               0,12     198               0,09     -                -       

Execução de Sentenças Judiciais 3.600            1,71     848               0,40     -                -       

Formação do Patrimônio do Servidor Público 65                 0,03     54                 0,03     42                 0,05     

Ressarcimentos, Indenizações e Restituições 289               0,14     672               0,32     399               0,44     

TOTAL 210.424        100,00 210.630        100,00 90.018          100,00 

FAPDF-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA / AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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A Lei Complementar nº 151/98, em seu artigo 7º, parágrafo único, veda 
qualquer tipo de contingenciamento sobre os recursos do Fundo. A LODF, a partir da 
Emenda nº 76/14, além de reafirmar a vedação de contingenciar ou remanejar os 
recursos destinados ao FDCA/DF, destinou-lhe dotação mínima anual de 0,3% da 
receita tributária líquida. A Emenda Constitucional nº 93/16, por seu turno, acresceu o 
artigo 76-A ao ADCT da CF/88 que, se aplicado ao contexto, reduziria em 30% a 
dotação mínima anual obrigatória. 

Em 2016, o GDF arrecadou R$ 14,4 bilhões a título de receita tributária, 
em termos líquidos. Significa dizer que o percentual de 0,3% resultou em 
R$ 43,1 milhões. Se fosse aplicada a redução em 30% referente à EC 93/16, obter-
se-ia o mínimo de R$ 30,1 milhões a serem destinados ao FDCA/DF pelo governo 
distrital.  

Conquanto a dotação orçamentária final alocada no FDCA/DF no âmbito 
dos OFSS tenha alcançado a monta de R$ 45,8 milhões, 36,1% deles foram recursos 
próprios, que não compõem o mínimo estatuído pela LODF. Dessa feita, os 
R$ 29,3 milhões de dotação final alocados ao FDCA/DF na fonte Ordinário Não 
Vinculado representariam 97,1% do exigido pela Lei Orgânica c/c a EC nº 93/16, 
diferente do exercício financeiro anterior, quando a dotação do Fundo atendeu à 
norma. Nessa classificação orçamentária, houve redução, em valores atualizados, de 
65,3% na dotação final disponível entre 2015 e 2016, ou R$ 15,6 milhões a menos. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2015 foram atualizados pelo IPCA-Médio. 

Ainda, as dotações orçamentárias do Fundo foram contingenciadas ao 
longo do exercício de 2016. No mês de fevereiro, o órgão central contingenciou 
R$ 21,4 milhões, sendo R$ 1 milhão das dotações custeadas com recursos próprios 
e remuneração de depósitos bancários. Esses valores foram progressivamente 
desbloqueados nos meses de maio (R$ 10,7 milhões), setembro (R$ 2,8 milhões) e 
novembro (R$ 8 milhões). 

Houve, portanto, duplo descumprimento dos mandamentos legais, eis 
que nem a dotação mínima foi devidamente alocada ao fundo, tampouco foi obedecida 
a vedação de contingenciar os recursos do FDCA/DF, conforme dispõe a LODF em 
seu artigo 269-A. 

Do ponto de vista financeiro, entre os meses de janeiro e dezembro de 
2016, a Secretaria de Fazenda repassou R$ 4,8 milhões ao FDCA/DF, que 
representaram 76,3% dos R$ 6,2 milhões em despesas realizadas com recurso 
ordinário não vinculado. Significa dizer que o Fundo realizou R$ 1,5 milhão de 

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

INICIAL

 (A)  (B)  %  (C) %  % (C/B)   (D)  (E)  %  (F) %  % (F/E)  

Ordinário Não Vinculado 44.762 44.837 74,62 4.314 100,00 9,62 29.213 29.282 63,87 6.232 90,03 21,28

Diretamente Arrecadados              -   11.477 19,10       -   0,00 0,00              -   11.265 24,57 572 8,27 5,08

Remun. Dep. Bancários e Fundos              -   2.556 4,25       -   0,00 0,00 101 3.986 8,69 118 1,70 2,95

Recursos Próprios dos Fundos 1.216 1.216 2,02       -   0,00 0,00 1.315 1.315 2,87       -   0,00 0,00

TOTAL 45.978 60.086 100,00 4.314 100,00 7,18 30.629 45.848 100,00 6.922 100,00 15,10

DOTAÇÃO 

FINAL
DESPESA REALIZADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 2015/2016 - 

FONTE DE RECURSOS
DOTAÇÃO 

FINAL
DESPESA REALIZADA

2015 2016
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despesas a mais que os repasses financeiros recebidos do GDF, tendo sido o valor 
integralmente inscrito em restos a pagar não processados. 

No tocante aos recursos de fontes distintas da Ordinário Não Vinculado, 
o Fundo realizou, ainda, despesas no montante de R$ 689,9 mil, diferente do exercício 
anterior, no qual não houve qualquer execução de recursos dessas fontes. Em 
contraponto, arrecadou R$ 7,8 milhões, sendo que R$ 2,1 milhões decorreram de 
remuneração de depósitos bancários e R$ 5,7 milhões tiveram como origem a 
transferência de instituições privadas ao FDCA/DF. No todo, um excedente de 
R$ 7,1 milhões em receitas que não foram gastas.  

O total das despesas realizadas pelo FDCA/DF deu-se no programa 
Famílias Fortes, que tem por objetivo “promover o desenvolvimento humano e social, 
garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas 
voltadas a inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção”. Dos 
R$ 6,9 milhões, R$ 5,7 milhões foram transferidos a instituições privadas sem fins 
lucrativos, a título de subvenções sociais (R$ 4 milhões) e auxílios (R$ 1,7 milhões). 

A realização de despesas ao longo de 2016, a despeito do crescimento, 
em termos reais, de 60,4% frente ao ano anterior, continuou substancialmente abaixo 
da dotação orçamentária do Fundo, com execução de 15,1% da dotação final. Nesse 
contexto, importa mencionar que esta Corte de Contas já alertou o GDF, por meio da 
Decisão nº 2.408/14, que a ausência de realização de despesas ou prática de atos de 
natureza orçamentária, financeira, contábil ou patrimonial, vista em parte relevante 
dos fundos especiais integrantes dos OFSS, configura afronta aos aspectos de 
eficácia, eficiência, economicidade, efetividade e legalidade da gestão, além de 
caracterizar possível descumprimento dos objetivos para os quais foram concebidos. 
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2.3.6 - QUADROS
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Quadro 7 
ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO E  

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
EXECUÇÃO DA DESPESA, POR FUNÇÃO 

– 2016 – 
         R$ 1.000,00 

  
Fontes: Siggo e Siafi.  
Função Segurança inclui gastos com inativos pagos pelo FCDF. 
* Excluídas, na Despesa Realizada, despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no 
Balanço Geral.  

(A) % (B) % %(B/A) (C) % %(C/B) % (C/A)

Administração 2.952.485 7,18       2.831.657 6,44       95,91     2.126.194 6,09       75,09     72,01     

Agricultura 221.735 0,54       222.384 0,51       100,29   184.242 0,53       82,85     83,09     

Assistência Social 283.747 0,69       264.657 0,60       93,27     214.302 0,61       80,97     75,53     

Ciência e Tecnologia 224.832 0,55       234.441 0,53       104,27   98.221 0,28       41,90     43,69     

Comércio e Serviços 476.092 1,16       522.077 1,19       109,66   178.012 0,51       34,10     37,39     

Cultura 234.165 0,57       213.552 0,49       91,20     136.630 0,39       63,98     58,35     

Desporto e Lazer 104.233 0,25       113.940 0,26       109,31   78.407 0,22       68,81     75,22     

Direitos da Cidadania 492.062 1,20       518.930 1,18       105,46   421.777 1,21       81,28     85,72     

Educação 6.300.747 15,32     6.598.156 15,01     104,72   6.059.858 17,36     91,84     96,18     

Encargos Especiais 1.663.629 4,05       1.699.657 3,87       102,17   1.338.880 3,84       78,77     80,48     

Energia 223.785 0,54       771.981 1,76       344,97   118.066 0,34       15,29     52,76     

Essencial à Justiça 377.690 0,92       406.952 0,93       107,75   349.928 1,00       85,99     92,65     

Gestão Ambiental 174.571 0,42       180.150 0,41       103,20   139.259 0,40       77,30     79,77     

Habitação 83.662 0,20       109.159 0,25       130,48   32.743 0,09       30,00     39,14     

Indústria 42.290 0,10       47.217 0,11       111,65   3.630 0,01       7,69       8,58       

Legislativa 843.188 2,05       726.702 1,65       86,19     697.396 2,00       95,97     82,71     

Previdência Social 6.119.302 14,88     7.441.696 16,93     121,61   5.684.451 16,28     76,39     92,89     

Saneamento 759.171 1,85       830.399 1,89       109,38   189.511 0,54       22,82     24,96     

Saúde 6.238.522 15,17     6.594.393 15,00     105,70   6.054.953 17,35     91,82     97,06     

Segurança Pública 7.794.798 18,96     7.704.988 17,53     98,85     7.496.614 21,48     97,30     96,17     

Trabalho 280.957 0,68       261.416 0,59       93,04     243.595 0,70       93,18     86,70     

Transporte 2.132.238 5,19       2.426.668 5,52       113,81   1.418.681 4,06       58,46     66,53     

Urbanismo 2.909.631 7,08       3.012.129 6,85       103,52   1.641.156 4,70       54,48     56,40     

Reserva de Contingência 185.672 0,45       223.432 0,51       120,34    - -         -         -         

SUBTOTAL 41.119.204 100,00   43.956.734 100,00   106,90   34.906.507 100,00   79,41     84,89     

(-) Despesas Intraorçamentárias - Contribuição Patronal*  (1.325.786)

TOTAL 33.580.721 

FUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 8 
ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

  
1/3 

 

(A) % (B) % (C) % % (C/A) % (C/B)

DESPESAS CORRENTES 34.826.799   87,69 36.895.394   88,08 32.118.891   96,88 92,22         87,05         

Pessoal e Encargos Sociais 26.021.648   65,52 26.869.665   64,14 23.489.904   70,85 90,27         87,42         

Aposentadorias e Reformas 6.827.863     17,19 7.782.936     18,58 6.737.567     20,32 98,68         86,57         

Pensões 1.313.251     3,31 1.533.978     3,66 1.282.578     3,87 97,66         83,61         

Contratação por Tempo Determinado 433.957        1,09 315.795        0,75 284.693        0,86 65,60         90,15         

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 6.500            0,02 5.994            0,01 5.991            0,02 92,17         99,96         

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.751.741   30              11.481.814   27,41 11.053.360   33,34 94,06         96,27         

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 2.231.832     5,62 2.101.310     5,02 2.101.227     6,34 94,15         100,00       

Obrigações Patronais 2.185.114     5,50 2.096.198     5,00 2.032.727     6,13 93,03         96,97         

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 115.357        0,29 238.174        0,57 235.479        0,71 204,13       98,87         

Depósitos Compulsórios 800               0,00 800               0,00 737               0,00 92,18         92,18         

Sentenças Judiciais 382.342        0,96 537.189        -             373.099        1,13 97,58         69,45         

Despesas de Exercícios Anteriores 259.222        1                295.923        0,71 284.554        0,86 109,77       96,16         

Indenizações e Restituições Trabalhistas 456.378        1,15 398.857        0,95 354.306        1,07 77,63         88,83         

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 57.291          0,14 80.698          0,19 69.372          0,21 121,09       85,97         

(-) Despesas Intraorçamentárias - Contribuição Patronal* -                -             -                -              (1.325.786)  (4,00)

Juros e Encargos da Dívida 258.841        0,65 236.375        0,56 197.128        0,59 76,16         83,40         

Juros Sobre a Dívida por Contrato 258.841        0,65 236.375        0,56 197.128        0,59 76,16         83,40         

Outras Despesas Correntes 8.546.309     21,52 9.789.354     23,37 8.431.859     25,43 98,66         86,13         

Outros Benefícios Assistenciais 118.321        0                108.625        0,26 101.556        0,31 85,83         93,49         

Outros Benefícios de Natureza Social 7.920            0,02 430               0,00 -                0,00 -             -             

Diárias - Civil 4.017            0,01 2.644            0,01 1.544            0,00 38,45         58,41         

Diárias - Militar 415               0,00 227               0,00 190               0,00 45,91         83,79         

Auxílio Financeiro a Estudantes 98.047          0,25 117.055        0,28 85.130          0,26 86,83         72,73         

Auxilio-fardamento 29.906          0,08 31.506          0,08 31.506          0,10 105,35       100,00       

Auxílio Financeiro a Pesquisadores 79.782          0,20 81.284          0,19 37.181          0,11 46,60         45,74         

DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

DOTAÇÃO INICIAL



 

 135 

Quadro 8 – Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
 – 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
2/3

(A) % (B) % (C) % % (C/A) % (C/B)

Material de Consumo 791.085        1,99 679.355        1,62 559.458        1,69 70,72         82,35         

Premiações Culturais, Artísticas, Científ icas, Desportivas e Outras 2.465            0,01 2.503            0,01 1.568            0,00 63,59         62,62         

Material de Distribuição Gratuita 50.993          0,13 26.219          0,06 17.439          0,05 34,20         66,51         

Passagens e Despesas com Locomoção 24.053          0,06 30.069          0,07 23.768          0,07 98,82         79,05         

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 3.249            0,01 51.428          0,12 51.184          0,15 1.575,19    99,52         

Serviços de Consultoria 66.584          0,17 41.837          0,10 6.802            0,02 10,22         16,26         

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 67.775          0,17 63.484          0,15 48.240          0,15 71,18         75,99         

Locação de Mão de Obra 838.609        2,11 1.044.937     2,49 966.973        2,92 115,31       92,54         

Arrendamento Mercantil 700               0,00 0                   0,00 -                0,00 -             -             

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.021.101     10,12 3.768.185     9,00 2.938.155     8,86 73,07         77,97         

Contribuições 303.410        0,76 145.878        0,35 103.146        0,31 34,00         70,71         

Subvenções Sociais 83.741          0,21 300.431        0,72 270.091        0,81 322,53       89,90         

Equalização de Preços e Taxas 10                 0,00 5.010            0,01 3.220            0,01 32.201,17  64,27         

Auxílio-alimentação 803.740        2,02 755.067        1,80 745.186        2,25 92,71         98,69         

Obrigações Tributárias e Contributivas 201.894        0,51 237.200        0,57 229.590        0,69 113,72       96,79         

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 436.631        1,10 712.523        1,70 676.136        2,04 154,85       94,89         

Auxílio-transporte 33.983          0,09 45.042          0,11 43.362          0,13 127,60       96,27         

Pensões Especiais 1.583            0,00 175               0,00 175               0,00 11,05         100,00       

Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.900            -             2.497            0,01 2.497            0,01 131,43       100,00       

Sentenças Judiciais 10.273          0,03 18.736          0,04 15.981          0,05 155,56       85,30         

Despesas de Exercícios Anteriores 15.897          0,04 288.313        0,69 264.366        0,80 1.662,96    91,69         

Indenizações e Restituições 448.225        1,13 1.228.694     2,93 1.207.416     3,64 269,38       98,27         

DESPESAS DE CAPITAL 4.248.035     10,70 4.319.210     10,31 1.036.038     3,12 24,39         23,99         

Investimentos 3.417.553     8,61 3.647.093     8,71 729.703        2,20 21,35         20,01         

Auxílio Financeiro a Pesquisadores 7.000            0,02 20.842          0,05 9.947            0,03 142,10       47,73         

Serviços de Consultoria 8.185            0                8.598            0,02 4.227            0,01 51,64         49,16         

CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 8 – Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
* Excluídas, na Despesa Realizada, despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral. 

 
3/3 

(A) % (B) % (C) % % (C/A) % (C/B)

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.759          0,07 28.552          0,07 15.649          0,05 58,48         54,81         

Contribuições 1.350            0,00 -                0,00 -                0,00 -             

Auxílios 11.863          0,03 32.986          0,08 22.548          0,07 190,07       68,36         

Obras e Instalações 2.617.499     2.827.160     502.902        1,52 19,21         17,79         

Equipamentos e Material Permanente 744.212        1,87 684.146        1,63 134.923        0,41 18,13         19,72         

Despesas de Exercícios Anteriores 684               0,00 44.373          0,11 39.119          0,12 5.717,44    88,16         

Indenizações e Restituições -                -             435               0,00 387               0,00 88,88         

Inversões Financeiras 380.327        0,96 363.183        0,87 82.072          0,25 21,58         22,60         

Obras e Instalações 4.200            0,01 -                0,00 -                0,00 -             

Aquisição de Imóveis 650               0,00 -                0,00 -                0,00 -             

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 86.776          0,22 143.999        0,34 70.816          0,21 81,61         49,18         

Concessão de Empréstimos e Financiamentos 288.701        0,73 219.184        0,52 11.255          0,03 3,90           5,14           

Amortização da Dívida 450.154        1,13 308.934        0,74 224.264        0,68 49,82         72,59         

Principal da Dívida Contratual Resgatado 450.154        1,13 308.934        0,74 224.264        0,68 49,82         72,59         

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 454.533        1,14 451.619        1,08 -                 - -             -             

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 185.672        0,47 223.432        0,53 -                 - -             -             

TOTAL 39.715.039   100,00 41.889.656   100,00       33.154.929   100,00       98,30         84,13         

CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 9 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
1/4  

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTÇÃO 

DE CRÉDITO

 (A)  % (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  % % (F/A) (G)  % % (G/F)

Administração Regional da Candangolândia 6.912          0,02     42                     140          (2.359)         -                     4.735                 0,01     68,50        2.555          0,01     53,96  

Administração Regional da Fercal 1.273          0,00     717                   800          (318)            -                     2.471                 0,01     194,19      444             0,00     17,96  

Administração Regional de Águas Claras 22.066        0,07     2.176                650          (10.563)       -                     14.328               0,04     64,93        12.118        0,04     84,58  

Administração Regional de Brazlândia 19.234        0,06     976                   5.080       (12.702)       -                     12.588               0,04     65,45        10.663        0,04     84,71  

Administração Regional de Ceilândia 37.399        0,11     1.925                5.685       (23.553)       0                        21.456               0,06     57,37        17.951        0,06     83,66  

Administração Regional de Planaltina 20.254        0,06     185                   295          (6.075)         0                        14.659               0,04     72,38        9.549          0,03     65,14  

Administração Regional de Samambaia 16.518        0,05     438                   1.430       (6.533)         -                     11.852               0,03     71,75        7.802          0,03     65,83  

Administração Regional de Santa Maria 15.836        0,05     420                   650          (6.479)         -                     10.427               0,03     65,84        7.891          0,03     75,68  

Administração Regional de São Sebastião 16.507        0,05     49                     6.930       (15.416)       0                        8.071                 0,02     48,89        6.536          0,02     80,98  

Administração Regional de Sobradinho 19.272        0,06     1.128                5.775       (4.236)         -                     21.940               0,06     113,84      8.124          0,03     37,03  

Administração Regional de Sobradinho II 5.251          0,02     145                   460          (1.547)         -                     4.309                 0,01     82,06        2.882          0,01     66,89  

Administração Regional de Taguatinga 35.558        0,11     4.826                6.890       (22.063)       -                     25.211               0,07     70,90        19.074        0,07     75,66  

Administração Regional de Vicente Pires 8.669          0,03     2.268                500          (4.493)         0                        6.944                 0,02     80,10        5.482          0,02     78,94  

Administração Regional do Cruzeiro 5.350          0,02     680                   150          (855)            -                     5.324                 0,02     99,53        4.829          0,02     90,70  

Administração Regional do Gama 22.108        0,07     1.242                2.893       (11.822)       0                        14.422               0,04     65,23        12.598        0,05     87,36  

Administração Regional do Guará 13.804        0,04     4.579                2.270       (6.691)         -                     13.962               0,04     101,14      9.451          0,03     67,69  

Administração Regional do Itapoã 6.991          0,02     844                   230          (4.075)         -                     3.990                 0,01     57,08        3.001          0,01     75,20  

Administração Regional do Jardim Botânico 3.042          0,01     1.563                494          (1.026)         -                     4.074                 0,01     133,92      3.646          0,01     89,50  

Administração Regional do Lago Norte 6.318          0,02     1.004                399          (785)            -                     6.935                 0,02     109,78      5.951          0,02     85,81  

Administração Regional do Lago Sul 5.647          0,02     51                     150          (346)            -                     5.502                 0,02     97,44        4.667          0,02     84,82  

Administração Regional do Núcleo Bandeirante 10.342        0,03     1.026                100          (4.069)         -                     7.399                 0,02     71,54        6.091          0,02     82,32  

Administração Regional do Paranoá 12.611        0,04     109                   185          (7.467)         -                     5.438                 0,02     43,12        4.256          0,02     78,26  

Administração Regional do Park Way 4.858          0,01     659                   130          (2.910)         -                     2.737                 0,01     56,35        1.881          0,01     68,73  

Administração Regional do Plano Piloto 15.104        0,05     2.169                470          (2.280)         -                     15.463               0,04     102,38      12.919        0,05     83,55  

Administração Regional do Recanto das Emas 12.597        0,04     160                   1.979       (6.648)         -                     8.088                 0,02     64,21        6.135          0,02     75,85  

Administração Regional do Riacho Fundo 6.709          0,02     104                   535          (1.685)         -                     5.664                 0,02     84,41        4.666          0,02     82,38  

Administração Regional do Riacho Fundo II 7.897          0,02     237                   810          (4.123)         0                        4.821                 0,01     61,05        4.150          0,01     86,08  

Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 4.332          0,01     1.326                1.000       (1.045)         -                     5.614                 0,02     129,59      4.444          0,02     79,17  

Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento 3.843          0,01     1.455                150          (366)            0                        5.082                 0,01     132,25      2.716          0,01     53,44  

Administração Regional do Sudoeste/Octogonal 5.373          0,02     382                   100          (1.176)         -                     4.680                 0,01     87,09        4.133          0,01     88,32  

Administração Regional do Varjão 3.212          0,01     382                   -           (940)            -                     2.655                 0,01     82,64        2.399          0,01     90,38  

Agência de Fiscalização do DF - Agefis 297.466      0,91     4.230                104          (60.040)       -                     241.759             0,69     81,27        224.608      0,81     92,91  

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF 69.273        0,21     17.355              5.630       (21.052)       -                     71.206               0,20     102,79      64.360        0,23     90,38  

Arquivo Publico do DF 4.809          0,01     260                   -           (1.086)         -                     3.983                 0,01     82,82        3.497          0,01     87,81  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 9 – Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
– 2016 –  

R$ 1.000,00 

 
2/4 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTÇÃO 

DE CRÉDITO

 (A)  % (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  % % (F/A) (G)  % % (G/F)

Camara Legislativa do DF 487.375      1,49     5.300                -           (66.300)       -                     426.375             1,21     87,48        390.933      1,41     91,69  

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - Codhab 218.093      0,67     67.438              3.000       (10.872)       -                     277.659             0,79     127,31      66.561        0,24     23,97  

Companhia de Planejamento do DF - Codeplan 155.150      0,48     16.643              -           (13.452)       -                     158.341             0,45     102,06      154.057      0,56     97,29  

Companhia do Metropolitano do DF - Metrô- DF 698.821      2,14     51.660              2.904       (109.734)     -                     643.651             1,83     92,11        352.019      1,27     54,69  

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap 777.099      2,38     377.552            41.121     (250.967)     66.267               1.011.071          2,88     130,11      800.165      2,88     79,14  

Controladoria Geral do DF 79.359        0,24     3.016                -           (6.726)         -                     75.648               0,22     95,32        66.408        0,24     87,78  

Corpo de Bombeiros Militar do DF 10.283        0,03     9.959                1.200       (4.255)         -                     17.187               0,05     167,14      14.253        0,05     82,93  

Defensoria Pública do DF 204.072      0,63     6.642                30            (7.792)         0                        202.952             0,58     99,45        186.107      0,67     91,70  

Departamento de Estradas de Rodagem - DER 679.403      2,08     263.724            1.200       (116.176)     0                        828.150             2,36     121,89      306.620      1,11     37,02  

Departamento de Trânsito - Detran 435.795      1,34     98.118              -           (17.326)       -                     516.587             1,47     118,54      432.306      1,56     83,68  

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF - Emater-DF 111.787      0,34     18.123              3.200       (13.951)       -                     119.159             0,34     106,59      110.531      0,40     92,76  

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso -             -      3.491                -           (3.273)         18.214               18.432               0,05     14.580        0,05     79,10  

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - Funap 21.733        0,07     -                    480          -              (18.214)              3.999                 0,01     18,40        3.519          0,01     88,00  

Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPDF 216.090      0,66     49.571              -           (35.533)       -                     230.128             0,65     106,50      93.673        0,34     40,70  

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - Fepecs 20.961        0,06     2.912                -           (7.255)         -                     16.617               0,05     79,28        11.710        0,04     70,47  

Fundacão Hemocentro de Brasília - FHB 42.190        0,13     4.769                -           (2.397)         -                     44.562               0,13     105,62      23.827        0,09     53,47  

Fundacao Jardim Zoologico de Brasilia 21.375        0,07     2.544                -           (4.557)         -                     19.361               0,06     90,58        17.718        0,06     91,51  

Fundacão Universidade Aberta do DF - Funab 15.558        0,05     -                    -           (13.425)       -                     2.134                 0,01     13,71        907             0,00     42,52  

Fundo Antidrogas do DF - Funpad 1.998          0,01     -                    -           -              -                     1.998                 0,01     100,00      1.530          0,01     76,58  

Fundo da Procuradoria Geral do DF - Pró-jurídico 29.084        0,09     40.095              -           (11.130)       -                     58.049               0,17     199,59      20.623        0,07     35,53  

Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF - Prodef 2.650          0,01     1.836                -           -              -                     4.486                 0,01     169,30      384             0,00     8,55    

Fundo de Apoio à Cultura do DF - FAC 64.827        0,20     2.200                -           (200)            -                     66.827               0,19     103,09      34.733        0,13     51,97  

Fundo de Apoio à Pesquisa do DF 0                 0,00     -                    -           -              -                     0                        0,00     100,00      -             -      -      

Fundo de Apoio ao Esporte do DF - FAE 7.968          0,02     7.621                -           (1.400)         -                     14.189               0,04     178,07      1.844          0,01     

Fundo de Apoio ao Prog. Perm. Alfabet. e Ed. Básica de Jovens e Adultos do DF - Funalfa 6                 0,00     -                    -           (1)                -                     4                        0,00     75,01        -             -      -      

Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF 70               0,00     -                    -           -              -                     70                      0,00     100,00      -             -      -      

Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF - Funcal 31.614        0,10     3.909                -           -              -                     35.523               0,10     112,37      34.193        0,12     96,25  

Fundo de Assistência Social do DF 82.309        0,25     29.855              -           (15.143)       -                     97.021               0,28     117,87      69.025        0,25     71,14  

Fundo de Aval do DF - FADF 507             0,00     -                    -           -              -                     507                    0,00     100,00      -             -      -      

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 68.557        0,21     5.637                -           (15.885)       -                     58.309               0,17     85,05        57.251        0,21     98,18  

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF - FDDC 3.900          0,01     1.858                -           (1.858)         -                     3.900                 0,01     100,00      1.988          0,01     50,97  

Fundo de Desenvolvimento do DF - Fundefe 274.150      0,84     -                    -           (73.823)       -                     200.327             0,57     73,07        -             -      -      

Fundo de Desenvolvimento Rural do DF - FDR 5.376          0,02     3.287                -           (125)            -                     8.538                 0,02     158,82      1.652          0,01     19,35  

Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF - Fundurb 34.986        0,11     6.650                -           (3.500)         -                     38.136               0,11     109,00      8.563          0,03     22,45  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 9 – Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
– 2016 –  

R$ 1.000,00 

 
3/4 
 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTÇÃO 

DE CRÉDITO

 (A)  % (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  % % (F/A) (G)  % % (G/F)

Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF - Fitur 404             0,00     -                    -           -              -                     404                    0,00     100,00      -             -      

Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação do DF - Fundeb 1.991.839   6,11     5.434                -           -              -                     1.997.274          5,68     100,27      1.912.883   6,89     95,77  

Fundo de Melhoria da Gestão Pública - Pró-gestão 5.518          0,02     -                    -           -              -                     5.518                 0,02     100,00      834             0,00     15,12  

Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária - Fundaf 10.789        0,03     4.661                -           (8.495)         -                     6.956                 0,02     64,47        4.310          0,02     61,97  

Fundo de Modern., Manut. e Reequip. da Polícia Civil do DF - FunPCDF 10.420        0,03     3.820                -           (820)            -                     13.420               0,04     128,79      2.883          0,01     21,48  

Fundo de Modern., Manut. e Reequip. da Polícia Militar do DF - FunPM 2.000          0,01     -                    -           -              -                     2.000                 0,01     100,00      -             -      -      

Fundo de Modern., Manut. e Reequip. do Corpo de Bombeiros Militar do DF - FunCBM 1.848          0,01     3.806                -           (216)            -                     5.438                 0,02     294,28      829             0,00     15,24  

Fundo de Saúde da Polícia Militar -             -      40.000              17.213     (15.695)       -                     41.518               0,12     40.000        0,14     96,34  

Fundo de Saúde do DF 6.215.163   19,06   1.552.156         2.890       (1.203.510)  -                     6.566.698          18,68   105,66      6.051.171   21,81   92,15  

Fundo de Transporte Público Coletivo do DF - FTPC/DF 1.977          0,01     1.350                -           (494)            -                     2.833                 0,01     143,31      993             0,00     35,06  

Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social do DF - Fundhis 37.787        0,12     6.600                -           -              -                     44.387               0,13     117,47      4.419          0,02     9,95    

Fundo Distrital de Sanidade Animal do DF - FDS 140             0,00     -                    -           -              -                     140                    0,00     100,00      11               0,00     7,93    

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF - FDCA 30.629        0,09     20.272              -           (5.053)         -                     45.848               0,13     149,69      6.922          0,02     15,10  

Fundo Garantidor de Parcerias Público-privadas do DF 175             0,00     -                    -           (44)              -                     131                    0,00     75,00        -             -      -      

Fundo para Geração de Emprego e Renda do DF - Funger 13.589        0,04     5.020                -           (1.012)         -                     17.597               0,05     129,50      10.276        0,04     58,39  

Fundo Penitenciário do DF - FPDF 6.345          0,02     3.760                -           -              -                     10.105               0,03     159,26      111             0,00     

Fundo Único de Meio Ambiente do DF - Funam 10               0,00     8.225                -           -              -                     8.235                 0,02     82.347,84 1.489          0,01     18,08  

Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do DF 4.449          0,01     97                     -           (1.210)         -                     3.337                 0,01     75,00        283             0,00     8,48    

Instituto de Defesa do Consumidor do DF -             -      1.786                -           (3.028)         5.367                 4.125                 0,01     3.598          0,01     87,24  

Instituto de Previdência dos Serv. do DF 6.173.719   18,93   2.534.600         7.000       (1.206.397)  -                     7.508.922          21,36   121,63      5.746.703   20,71   76,53  

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do DF - Brasilia Ambiental 69.017        0,21     10.410              2.100       (10.416)       -                     71.111               0,20     103,03      68.653        0,25     96,54  

Jardim Botanico de Brasilia 5.921          0,02     470                   1.900       (828)            -                     7.463                 0,02     126,04      5.225          0,02     70,01  

Polícia Civil do DF 32.275        0,10     14                     500          (3.396)         -                     29.393               0,08     91,07        29.223        0,11     99,42  

Polícia Militar do DF 45.238        0,14     39.984              6.729       (15.258)       -                     76.693               0,22     169,53      44.103        0,16     57,51  

Procuradoria Geral do DF 157.889      0,48     5.776                -           (2.955)         -                     160.710             0,46     101,79      157.674      0,57     98,11  

Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 118.088      0,36     18.105              4.791       (34.836)       -                     106.148             0,30     89,89        83.671        0,30     78,82  

Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do DF 264.180      0,81     25.305              3.495       (95.230)       -                     197.750             0,56     74,85        186.318      0,67     94,22  

Secretaria da Gestão do Território e Habitação 72.158        0,22     1.205                1.450       (9.699)         -                     65.113               0,19     90,24        56.870        0,20     87,34  

Secretaria das Cidades do DF -             -      1.908                -           (600)            998                    2.306                 0,01     1.839          0,01     79,74  

Secretaria de Cultura do DF 159.807      0,49     31.362              12.630     (63.654)       0                        140.145             0,40     87,70        97.035        0,35     69,24  

Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável do DF 94.318        0,29     13.657              250          (10.707)       (25.217)              72.301               0,21     76,66        26.640        0,10     36,85  

Secretaria de Educação do DF 4.351.710   13,35   1.105.717         56.549     (799.688)     (76.740)              4.637.548          13,19   106,57      4.189.671   15,10   90,34  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 9 – Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
– 2016 –  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  
Incluídos valores oriundos do FCDF para as áreas de saúde e educação. 
* Excluídas, na Despesa Realizada, despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral.  
 

4/4 
 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTÇÃO 

DE CRÉDITO

 (A)  % (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  % % (F/A) (G)  % % (G/F)

Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do DF -             -      33.090              1.385       (30.637)       101.887             105.725             0,30     84.439        0,30     79,87  

Secretaria de Fazenda do DF 1.652.638   5,07     371.371            10.000     (231.370)     70                      1.802.709          5,13     109,08      1.326.206   4,78     73,57  

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 1.291.232   3,96     135.258            4.999       (219.183)     (891)                   1.211.415          3,45     93,82        310.388      1,12     25,62  

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF 359.952      1,10     111.946            6.690       (64.506)       (201.665)            212.417             0,60     59,01        201.428      0,73     94,83  

Secretaria de Mobilidade 256.818      0,79     30.308              -           (49.408)       -                     237.717             0,68     92,56        73.898        0,27     31,09  

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 1.032.915   3,17     321.004            -           (343.257)     (65.376)              945.285             2,69     91,52        700.282      2,52     74,08  

Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF 367.533      1,13     27.587              19.407     (88.791)       -                     325.736             0,93     88,63        312.964      1,13     96,08  

Secretaria de Seguranca Pública e da Paz Social 131.380      0,40     74.112              300          (58.640)       196.298             343.450             0,98     261,42      266.673      0,96     77,65  

Secretaria de Trab., Desenv. Social, Mulheres, Iguald. Racial e Direitos Humanos do DF 418.740      1,28     37.250              6.014       (89.348)       0                        372.656             1,06     88,99        325.269      1,17     87,28  

Secretaria do Meio Ambiente 49.502        0,15     3.078                550          (9.551)         -                     43.579               0,12     88,03        16.384        0,06     37,60  

Serviço de Limpeza Urbana - SLU 498.068      1,53     111.931            163          (48.446)       -                     561.716             1,60     112,78      537.846      1,94     95,75  

Sociedade de Abastecimento de Brasília 45.442        0,14     2.455                25            (3.393)         -                     44.528               0,13     97,99        40.704        0,15     91,41  

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB 26.474        0,08     8.643                -           (3.419)         -                     31.699               0,09     119,74      24.463        0,09     77,17  

Transporte Urbano do DF - DFTrans 496.370      1,52     380.249            820          (149.596)     -                     727.843             2,07     146,63      699.096      2,52     96,05  

Tribunal de Contas do DF 351.141      1,08     15.463              -           (70.463)       -                     296.141             0,84     84,34        295.635      1,07     99,83  

Vice-governadoria do DF 15.072        0,05     1.186                -           (1.015)         -                     15.244               0,04     101,14      13.703        0,05     89,90  

Reserva de Contingência 185.672      0,57     304.459            10            (266.710)     -                     223.432             0,64     120,34      -             -      -      

TOTAL  32.605.929  100,00           8.554.410     274.059   (6.284.850)                      998          35.150.545  100,00        107,80  27.743.162  100,00    78,93 

(-) Despesas Intraorçamentárias - Contribuição Patronal*  (1.325.786)

TOTAL  26.417.376 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 10 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR FUNÇÃO 
– 2016 –  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Incluídos valores oriundos do FCDF para as áreas de saúde e educação. 
* Excluídas, na Despesa Realizada, despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral.  

 
 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO 

DE CRÉDITO

 (A)  % (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  % % (F/A) (G)  % % (G/F)

Administração 2.942.835             9,03     559.473                14.389                  (567.413)               (127.277)               2.822.007             8,03 95,89   2.125.773             7,66     75,33   

Agricultura 219.812                0,67     28.270                  7.711                    (35.332)                 -                        220.462                0,63 100,30 183.195                0,66     83,10   

Assistência Social 283.747                0,87     44.411                  3.584                    (67.085)                 0                           264.657                0,75 93,27   214.302                0,77     80,97   

Ciência e Tecnologia 224.832                0,69     51.578                  -                        (41.969)                 -                        234.441                0,67 104,27 98.221                  0,35     41,90   

Comércio e Serviços 58.230                  0,18     24.494                  831                       (16.143)                 -                        67.412                  0,19 115,77 52.977                  0,19     78,59   

Cultura 234.165                0,72     33.462                  17.313                  (71.388)                 0                           213.552                0,61 91,20   136.630                0,49     63,98   

Desporto e Lazer 104.233                0,32     21.225                  14.000                  (39.880)                 14.363                  113.940                0,32 109,31 78.407                  0,28     68,81   

Direitos da Cidadania 492.062                1,51     132.896                28.732                  (134.760)               0                           518.930                1,48 105,46 421.777                1,52     81,28   

Educação 6.300.747             19,32   1.060.456             59.584                  (822.631)               0                           6.598.156             18,77 104,72 6.059.858             21,84   91,84   

Encargos Especiais 1.663.629             5,10     432.669                3.117                    (399.670)               (88)                        1.699.657             4,84 102,17 1.338.880             4,83     78,77   

Energia 3.106                    0,01     305                       2.502                    (4.888)                   -                        1.025                    0,00 33,01   204                       0,00     19,93   

Essencial à Justiça 377.690                1,16     46.108                  30                         (16.876)                 0                           406.952                1,16 107,75 349.928                1,26     85,99   

Gestão Ambiental 174.571                0,54     32.316                  3.770                    (30.507)                 -                        180.150                0,51 103,20 139.259                0,50     77,30   

Habitação 83.662                  0,26     28.178                  3.000                    (5.681)                   -                        109.159                0,31 130,48 32.743                  0,12     30,00   

Indústria 42.290                  0,13     9.481                    100                       (4.654)                   -                        47.217                  0,13 111,65 3.630                    0,01     7,69     

Legislativa 843.188                2,59     17.072                  250                       (133.807)               -                        726.702                2,07 86,19   697.396                2,51     95,97   

Previdência Social 6.119.302             18,77   2.521.790             7.000                    (1.206.397)            -                        7.441.696             21,17 121,61 5.684.451             20,49   76,39   

Saneamento 15.492                  0,05     4.859                    4.810                    (13.603)                 -                        11.557                  0,03 74,60   9.103                    0,03     78,76   

Saúde 6.238.522             19,13   1.550.380             24.603                  (1.219.112)            -                        6.594.393             18,76 105,70 6.054.953             21,83   91,82   

Segurança Pública 685.687                2,10     253.827                4.529                    (92.167)                 114.000                965.877                2,75 140,86 759.061                2,74     78,59   

Trabalho 280.957                0,86     25.950                  310                       (45.801)                 -                        261.416                0,74 93,04   243.595                0,88     93,18   

Transporte 2.132.238             6,54     715.873                4.700                    (426.143)               0                           2.426.668             6,90 113,81 1.418.681             5,11     58,46   

Urbanismo 2.899.259             8,89     654.877                69.184                  (622.234)               0                           3.001.086             8,54 103,51 1.640.137             5,91     54,65   

Reserva de Contingência 185.672                0,57     304.459                10                         (266.710)               -                        223.432                0,64 120,34 -                        -       -       

TOTAL             32.605.929   100,00               8.554.410                  274.059             (6.284.850)                         998             35.150.545   100,00 107,80             27.743.162   100,00 78,93

(-) Despesas Intraorçamentárias - Contribuição Patronal*  (1.325.786)

TOTAL             26.417.376 

FUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 11 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR SUBFUNÇÃO 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 

1/3   

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO 

DE CRÉDITO

 (A)  % (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  % % (F/A) (G)  % % (G/F)

Abastecimento 5.913                    0,02     3.287                    380                       (428)                      -                        9.152                    0,03     154,78      1.652                    0,01     18,05   

Ação Judiciária 10.667                  0,03     22                         -                        (3.764)                   0                           6.925                    0,02     64,92        2.994                    0,01     43,24   

Ação Legislativa 40.699                  0,12     7.009                    250                       (4.360)                   -                        43.598                  0,12     107,12      40.693                  0,15     93,34   

Administração de Receitas 20.212                  0,06     10.935                  -                        (18.035)                 -                        13.112                  0,04     64,87        12.475                  0,04     95,14   

Administração Financeira 7.001                    0,02     1.149                    -                        -                        -                        8.150                    0,02     116,41      1.866                    0,01     22,90   

Administração Geral 11.347.433           34,80   1.488.446             37.840                  (1.395.536)            912                       11.479.093           32,66   101,16      10.661.891           38,43   92,88   

Alimentação e Nutrição 209.298                0,64     52.569                  -                        (36.809)                 -                        225.059                0,64     107,53      202.103                0,73     89,80   

Assistência à Criança e ao Adolescente 140.582                0,43     38.691                  19.107                  (60.544)                 -                        137.835                0,39     98,05        86.101                  0,31     62,47   

Assistência ao Idoso 1.281                    0,00     162                       430                       (1.364)                   -                        509                       0,00     39,72        122                       0,00     23,90   

Assistência ao Portador de Deficiência 15                         0,00     342                       900                       (809)                      -                        448                       0,00     2.983,37   325                       0,00     72,59   

Assistência Comunitária 212.988                0,65     36.118                  3.924                    (42.945)                 0                           210.085                0,60     98,64        169.599                0,61     80,73   

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 712.855                2,19     451.692                5.100                    (359.340)               -                        810.306                2,31     113,67      651.339                2,35     80,38   

Atenção Básica 188.984                0,58     167.688                18.063                  (215.147)               -                        159.588                0,45     84,45        87.517                  0,32     54,84   

Comercialização 500                       0,00     -                        -                        (500)                      -                        -                        -      -            -                        -      

Comunicação Social 178.955                0,55     7.728                    -                        (34.468)                 -                        152.215                0,43     85,06        139.590                0,50     91,71   

Controle Ambiental 356                       0,00     221                       -                        (162)                      -                        415                       0,00     116,59      43                         0,00     10,39   

Controle Externo 4.354                    0,01     -                        -                        (3.368)                   -                        986                       0,00     22,64        986                       0,00     100,00 

Controle Interno 350                       0,00     50                         -                        -                        -                        400                       0,00     114,29      393                       0,00     98,24   

Custódia e Reintegração Social 109.861                0,34     123.069                550                       (31.296)                 -                        202.185                0,58     184,04      184.830                0,67     91,42   

Desenvolvimento Científ ico 146.487                0,45     37.212                  -                        (25.400)                 -                        158.299                0,45     108,06      57.953                  0,21     36,61   

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.109                    0,02     -                        -                        (6.419)                   -                        690                       0,00     9,70          590                       0,00     85,61   

Desporto Comunitário 87.161                  0,27     17.269                  11.467                  (33.737)                 (714)                      81.446                  0,23     93,44        44.732                  0,16     54,92   

Desporto de Rendimento 19.972                  0,06     20.884                  300                       (8.540)                   800                       33.415                  0,10     167,31      12.681                  0,05     37,95   

Difusão Cultural 150.826                0,46     24.614                  17.880                  (57.679)                 0                           135.641                0,39     89,93        64.200                  0,23     47,33   

Difusão do Conhecimento Científ ico e Tecnológico 26.142                  0,08     2.711                    -                        (3.606)                   -                        25.247                  0,07     96,58        17.468                  0,06     69,19   

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 25.553                  0,08     15.513                  8.545                    (22.505)                 0                           27.106                  0,08     106,08      5.020                    0,02     18,52   

Educação de Jovens e Adultos 240.234                0,74     9.838                    300                       (59.895)                 -                        190.477                0,54     79,29        174.431                0,63     91,58   

Educação Especial 129.556                0,40     56.024                  1.558                    (22.828)                 0                           164.310                0,47     126,83      159.173                0,57     96,87   

SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 11 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR SUBFUNÇÃO 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
2/3 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO 

DE CRÉDITO

 (A)  % (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  % % (F/A) (G)  % % (G/F)

Educação Infantil 813.157                2,49     108.823                1.457                    (109.348)               -                        814.090                2,32     100,11      648.377                2,34     79,64   

Empregabilidade 17.593                  0,05     1.909                    160                       (8.265)                   -                        11.396                  0,03     64,78        6.926                    0,02     60,78   

Energia Elétrica 286.312                0,88     2.440                    5.630                    (6.390)                   -                        287.991                0,82     100,59      202.961                0,73     70,47   

Ensino Fundamental 3.235.775             9,92     653.905                18.337                  (262.846)               -                        3.645.171             10,37   112,65      3.417.678             12,32   93,76   

Ensino Médio 1.033.089             3,17     120.499                5.258                    (145.940)               0                           1.012.906             2,88     98,05        951.492                3,43     93,94   

Ensino Profissional 61.771                  0,19     20.926                  12.074                  (22.048)                 -                        72.723                  0,21     117,73      46.207                  0,17     63,54   

Ensino Superior 160.714                0,49     60.394                  -                        (14.503)                 -                        206.605                0,59     128,55      163.435                0,59     79,11   

Extensão Rural 5.522                    0,02     10.186                  3.470                    (5.339)                   -                        13.839                  0,04     250,59      5.455                    0,02     39,42   

Fomento ao Trabalho 12.466                  0,04     5.000                    -                        (963)                      -                        16.503                  0,05     132,39      9.875                    0,04     59,84   

Formação de Recursos Humanos 26.909                  0,08     9.737                    800                       (16.546)                 -                        20.901                  0,06     77,67        6.987                    0,03     33,43   

Habitação Urbana 72.083                  0,22     4.339                    -                        (7.521)                   -                        68.902                  0,20     95,59        3.087                    0,01     4,48     

Infra-estrutura Urbana 1.135.090             3,48     358.317                68.763                  (399.144)               0                           1.163.026             3,31     102,46      288.822                1,04     24,83   

Irrigação 575                       0,00     226                       1.601                    (801)                      -                        1.601                    0,00     278,43      1.075                    0,00     67,13   

Lazer 6.270                    0,02     196                       2.472                    (5.430)                   -                        3.508                    0,01     55,94        1.006                    0,00     28,68   

Normalização e Qualidade 25                         0,00     -                        -                        (15)                        -                        10                         0,00     38,07        10                         0,00     99,98   

Normatização e Fiscalização 4.890                    0,01     4.859                    -                        (6.269)                   -                        3.480                    0,01     71,17        3.201                    0,01     92,00   

Ordenamento Territorial 8.138                    0,02     -                        -                        (3.264)                   -                        4.873                    0,01     59,89        781                       0,00     16,02   

Outros Encargos Especiais 1.082.569             3,32     412.046                2.913                    (329.588)               -                        1.167.940             3,32     107,89      930.194                3,35     79,64   

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 3.234                    0,01     4.430                    343                       (2.928)                   -                        5.079                    0,01     157,05      2.385                    0,01     46,97   

Policiamento 123.943                0,38     120.529                2.100                    (37.192)                 -                        209.380                0,60     168,93      91.850                  0,33     43,87   

Preservação e Conservação Ambiental 35.795                  0,11     11.286                  2.900                    (14.606)                 -                        35.375                  0,10     98,83        4.922                    0,02     13,91   

Previdência do Regime Estatutário 6.099.798             18,71   2.519.830             6.700                    (1.197.179)            -                        7.429.149             21,14   121,79      5.676.017             20,46   76,40   

Promoção Comercial 87.416                  0,27     60.373                  -                        (1.111)                   -                        146.678                0,42     167,79      71.993                  0,26     49,08   

Promoção da Produção Agropecuária 82                         0,00     2.054                    1.186                    (518)                      -                        2.803                    0,01     3.418,62   478                       0,00     17,05   

Promoção Industrial 316.540                0,97     9.481                    100                       (78.577)                 -                        247.544                0,70     78,20        3.630                    0,01     1,47     

Recuperação de Áreas Degradadas 805                       0,00     2.802                    -                        (2.058)                   -                        1.549                    0,00     192,41      271                       0,00     17,50   

Recursos Hídricos 12.934                  0,04     6.630                    770                       (4.751)                   -                        15.584                  0,04     120,48      12.873                  0,05     82,61   

Refinanciamento da Dívida Interna 74.424                  0,23     10.000                  -                        (38.211)                 -                        46.214                  0,13     62,09        45.160                  0,16     97,72   

Reforma Agrária 10                         0,00     4.440                    -                        (274)                      -                        4.177                    0,01     41.768,48 1.508                    0,01     36,10   

SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 11 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR SUBFUNÇÃO 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

Fonte: Siggo. 
Incluídos valores oriundos do FCDF para as áreas de saúde e educação. 
* Excluídas, na Despesa Realizada, despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral.  

3/3  

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO 

DE CRÉDITO

 (A)  % (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  % % (F/A) (G)  % % (G/F)

Relações de Trabalho 10                         0,00     -                        -                        (3)                          -                        7                           0,00     72,08        -                        -      -       

Saneamento Básico Urbano 10.314                  0,03     -                        4.810                    (7.047)                   -                        8.078                    0,02     78,32        5.902                    0,02     73,06   

Serviço da Dívida Externa 96.228                  0,30     8.351                    -                        (7.248)                   -                        97.331                  0,28     101,15      97.331                  0,35     100,00 

Serviço da Dívida Interna 538.343                1,65     5.666                    204                       (142.448)               -                        401.765                1,14     74,63        278.900                1,01     69,42   

Serviços Urbanos 636.238                1,95     261.052                463                       (104.362)               -                        793.391                2,26     124,70      637.508                2,30     80,35   

Suporte Profilático e Terapêutico 236.888                0,73     66.913                  1.140                    (53.950)                 -                        250.991                0,71     105,95      226.006                0,81     90,05   

Tecnologia da Informação 313.988                0,96     75.810                  1.104                    (155.282)               -                        235.621                0,67     75,04        132.056                0,48     56,05   

Transporte Ferroviário 1.000                    0,00     -                        -                        (1.000)                   -                        -                        -      -            -                        -      

Transporte Rodoviário 491.929                1,51     219.228                700                       (113.485)               -                        598.372                1,70     121,64      141.103                0,51     23,58   

Transportes Coletivos Urbanos 1.312.614             4,03     449.451                1.750                    (240.742)               0                           1.523.073             4,33     116,03      810.601                2,92     53,22   

Turismo 9.968                    0,03     19.369                  250                       (8.703)                   -                        20.884                  0,06     209,52      11.918                  0,04     57,07   

Vigilância Epidemiológica 15.256                  0,05     29.262                  -                        (5.922)                   -                        38.596                  0,11     252,99      10.998                  0,04     28,50   

Vigilância Sanitária 14.213                  0,04     15.949                  -                        (6.841)                   -                        23.321                  0,07     164,08      11.415                  0,04     48,95   

Reserva de Contingência 185.672                0,57     304.459                10                         (266.710)               -                        223.432                0,64     120,34      -                        -      -       

TOTAL             32.605.929  100,00               8.554.410                  274.059             (6.284.850)                         998             35.150.545  100,00 107,80             27.743.162  100,00 78,93

(-) Despesas Intraorçamentárias - Contribuição Patronal*  (1.325.786)

TOTAL             26.417.376 

SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 12 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR PROGRAMA 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Incluídos valores oriundos do FCDF para as áreas de saúde e educação. 
* Excluídas, na Despesa Realizada, despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral.  

 
 
 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO 

DE CRÉDITO

 (A)  % (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E)  % % (F/A) (G)  % % (G/F)

Atuação Legislativa 2.778                     0,01 -                        -                        (2.030)                   -                        748                        0,00     26,93   310                        0,00     41,50  

Brasília Competitiva 589.948                 1,81 107.534                 12.550                   (156.172)               (10)                        553.850                 1,58     93,88   137.403                 0,50     24,81  

Brasília Saudável 1.444.930              4,43 839.652                 7.070                     (673.007)               -                        1.618.644              4,60     112,02 1.263.829              4,56     78,08  

Capital Cultural 158.941                 0,49 30.674                   18.832                   (61.143)                 0                            147.303                 0,42     92,68   67.431                   0,24     45,78  

Cidade do Esporte e Lazer 128.880                 0,40 42.463                   18.719                   (60.385)                 (194)                      129.483                 0,37     100,47 61.523                   0,22     47,51  

Direitos Humanos e Cidadania 165.345                 0,51 135.950                 8.170                     (65.667)                 (30)                        243.768                 0,69     147,43 200.841                 0,72     82,39  

Educa Mais Brasília 928.858                 2,85 581.793                 40.930                   (261.693)               0                            1.289.888              3,67     138,87 926.302                 3,34     71,81  

Famílias Fortes 421.498                 1,29 81.802                   19.822                   (136.323)               0                            386.799                 1,10     91,77   277.045                 1,00     71,62  

Gestão para Resultados 414.715                 1,27 58.870                   10.254                   (159.803)               0                            324.036                 0,92     78,13   166.327                 0,60     51,33  

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Desenvolvimento 2.124.498              6,52 173.511                 8.849                     (284.673)               (13.287)                 2.008.898              5,72     94,56   1.852.390              6,68     92,21  

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Gestão Pública 2.619.776              8,03 465.051                 3.795                     (419.926)               -                        2.668.696              7,59     101,87 2.370.278              8,54     88,82  

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Social 11.283.332            34,61 1.250.042              39.952                   (1.096.750)            14.519                   11.491.095            32,69   101,84 11.078.600            39,93   96,41  

Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental 1.576.880              4,84 468.522                 53.850                   (347.406)               0                            1.751.846              4,98     111,10 965.620                 3,48     55,12  

Mobilidade Integrada e Sustentável 1.874.272              5,75 685.303                 6.830                     (374.326)               0                            2.192.079              6,24     116,96 951.222                 3,43     43,39  

Programa para Operação Especial 8.018.984              24,59 3.017.203              9.817                     (1.727.694)            -                        9.318.310              26,51   116,20 7.123.370              25,68   76,44  

Segurança Pública com Cidadania 249.607                 0,77 201.400                 7.500                     (55.437)                 0                            403.070                 1,15     161,48 216.616                 0,78     53,74  

Território da Gente 417.015                 1,28 110.181                 7.109                     (135.706)               0                            398.599                 1,13     95,58   84.054                   0,30     21,09  

Reserva de Contingência 185.672                 0,57 304.459                 10                          (266.710)               -                        223.432                 0,64     120,34 -                        -       -      

TOTAL 32.605.929            100,00 8.554.410              274.059                 (6.284.850)            998                        35.150.545            100,00 107,80 27.743.162            100,00 78,93  

(-) Despesas Intraorçamentárias - Contribuição Patronal*  (1.325.786)

TOTAL             26.417.376 

PROGRAMA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 13 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
1/3 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO 

DE CRÉDITO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

(A)  % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F)  %  % (G/A)  (H)  %  % (H/G) 

DESPESAS CORRENTES 27.845.020 85,40   7.058.613 131.138   (4.833.056) 998 30 30.202.743 85,92   108,47      25.426.328 96,25   84,19   

Pessoal e Encargos Sociais   20.096.686 61,64             3.853.280         9.563   (2.669.608)                         398                   41              21.290.359 60,57   105,94        17.910.687 67,80   84,13   

Aposentadorias e Reformas     4.879.665 14,97             2.468.137         2.100   (1.200.499)                (196.009)            (5.000)                5.948.394 16,92   100,94          4.903.054 18,56   82,43   

Pensões        790.899 2,43                    47.000         4.600          (1.059)                  200.660                     -                1.042.100 2,96     101,94             790.707 2,99     75,88   

Contratação por Tempo Determinado        433.957 1,33                             -                -                   -                (118.162)                     -                   315.795 0,90     102,94             284.693 1,08     90,15   

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência            6.500 0,02                             -                -                   -                       (506)                     -                       5.994 0,02     103,94                 5.991 0,02     99,96   

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   10.906.920 33,45                912.406                -   (1.159.219)                  (19.852)            46.024              10.686.279 30,40   104,94        10.257.838 38,83   95,99   

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar          20.453 0,06                         105                -             (412)                       (758)               (447)                     18.941 0,05     105,94               18.892 0,07     99,74   

Obrigações Patronais     2.185.076 6,70                    82.283                -        (93.463)                      7.430          (85.165)                2.096.162 5,96     106,94          2.032.691 7,69     96,97   

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil        114.418 0,35                         962                -          (3.475)                  126.593            (1.208)                   237.290 0,68     107,94             234.595 0,89     98,86   

Depósitos Compulsórios               800 0,00                             -                -                   -                              -                     -                          800 0,00     108,94                    737 0,00     92,18   

Sentenças Judiciais        381.398 1,17                  163.118                -          (3.665)                    (4.550)                     -                   536.300 1,53     109,94             372.209 1,41     69,40   

Despesas de Exercícios Anteriores          11.453 0,04                      6.724                -          (3.636)                       (484)            48.551                     62.608 0,18     110,94               51.243 0,19     81,85   

Indenizações e Restituições Trabalhistas        307.855 0,94                  137.301         2.313      (198.488)                    10.573               (554)                   259.000 0,74     111,94             214.451 0,81     82,80   

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado          57.291 0,18                    35.245            550          (5.692)                    (4.536)            (2.160)                     80.698 0,23     112,94               69.372 0,26     85,97   

(-) Despesas Intraorçamentárias - Contribuição Patronal*                    - -       -                        -               -                                                - -       -                  (1.325.786)     (5,02)

Juros e Encargos da Dívida        258.841 0,79                      9.122              32        (31.621)                              -                     -                   236.375 0,67     91,32               197.128 0,75     83,40   

Juros Sobre a Dívida por Contrato        258.841 0,69                      9.122              32        (31.621)                              -                     -                   236.375 0,67     113,87             197.128 0,75     83,40   

Outras Despesas Correntes     7.489.493 22,97             3.196.211     121.543   (2.131.828)                         600                 (11)                8.676.008 24,68   115,84          7.318.513 27,70   84,35   

Outros Benefícios Assistenciais          92.942 0,29                    16.796              29        (20.270)                    (7.318)               (291)                     81.888 0,23     88,11                 74.819 0,28     91,37   

Outros Benefícios de Natureza Social            7.920 0,02                             -                -          (5.490)                    (2.000)                     -                          430 0,00     5,43                             - -       -       

Diárias - Civil            3.487 0,01                         363                -          (1.365)                       (398)                   (2)                       2.085 0,01     59,80                      986 0,00     47,27   

Diárias - Militar               380 0,00                             -                -             (186)                           (3)                     -                          191 0,00     50,20                      154 0,00     80,70   

Auxílio Financeiro a Estudantes          98.047 0,30                    36.128                -          (8.577)                    (2.216)            (6.328)                   117.055 0,33     119,39               85.130 0,32     72,73   

Auxílio Financeiro a Pesquisadores          79.782 0,24                    11.575                -        (10.945)                    (2.106)              2.977                     81.284 0,23     101,88               37.181 0,14     45,74   

Material de Consumo        746.050 2,29                  188.140         7.286      (314.871)                  (44.346)            49.652                   631.911 1,80     84,70               512.014 1,94     81,03   

Premiações Cult., Art., Científ icas, Desesp. e Outras            2.325 0,01                           26            800          (1.144)                         549               (200)                       2.356 0,01     101,31                 1.420 0,01     60,28   

Material de Distribuição Gratuita          50.973 0,16                      4.203                -        (22.611)                    (5.293)            (1.073)                     26.199 0,07     51,40                 17.419 0,07     66,49   

Passagens e Despesas com Locomoção          23.777 0,07                      2.712                -          (3.847)                      7.138                   (2)                     29.778 0,08     125,24               23.477 0,09     78,84   

Outras Desp. de Pessoal Dec. Contratos de Terc.            3.249 0,01                             -                -          (1.317)                    49.496                     -                     51.428 0,15     1.582,72            51.184 0,19     99,52   

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO
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Quadro 13 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

2/3 
 
 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO 

DE CRÉDITO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

(A)  % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F)  %  % (G/A)  (H)  %  % (H/G) 

Serviços de Consultoria          66.150 0,20                    11.797                -        (28.314)                    (7.933)               (321)                     41.380 0,12     62,55                   6.345 0,02     15,33   

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          67.219 0,21                    23.710            900        (25.283)                    (3.586)                 (62)                     62.898 0,18     93,57                 47.654 0,18     75,76   

Locação de Mão-de-obra        796.641 2,44                  432.451                -      (147.530)                  (70.392)          (10.446)                1.000.724 2,85     125,62             922.760 3,49     92,21   

Arrendamento Mercantil               700 0,00                             -                -             (529)                       (171)                     -                              0 0,00     0,05                             - -       -       

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     3.710.342 11,38             1.724.135       62.329   (1.270.521)                (632.366)        (153.115)                3.440.803 9,79     92,74            2.610.773 9,88     75,88   

Contribuições        303.410 0,93                    43.870         7.629        (48.778)                (170.330)            10.077                   145.878 0,42     48,08               103.146 0,39     70,71   

Subvenções Sociais          83.741 0,26                    94.994       13.940        (10.609)                  125.900            (7.535)                   300.431 0,85     358,76             270.091 1,02     89,90   

Equalização de Preços e Taxas                 10 0,00                             -                -                   -                              -              5.000                       5.010 0,01     50.100,00            3.220 0,01     64,27   

Auxílio-alimentação        589.823 1,81                    49.597              50        (32.155)                  (77.605)                   (2)                   529.707 1,51     89,81               519.827 1,97     98,13   

Obrigações Tributárias e Contributivas        201.760 0,62                    43.486            150        (11.739)                      3.643               (241)                   237.059 0,67     117,50             229.449 0,87     96,79   

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas        436.631 1,34                  273.636         5.008        (72.069)                    81.965          (12.649)                   712.523 2,03     163,19             676.136 2,56     94,89   

Auxílio-transporte          33.971 0,10                           92              50          (3.173)                    14.125                 (35)                     45.030 0,13     132,55               43.350 0,16     96,27   

Pensões Especiais            1.493 0,00                         870                -                   -                    (2.283)                     -                            81 0,00     5,40                          81 0,00     100,00 

Rateio pela Participação em Consórcio Público            1.900 0,01                         950                -             (950)                              -                 597                       2.497 0,01     131,43                 2.497 0,01     100,00 

Sentenças Judiciais          10.273 0,03                    13.022              50          (4.727)                         118                     -                     18.736 0,05     182,38               15.981 0,06     85,30   

Despesas de Exercícios Anteriores            2.350 0,01                  181.571       23.321        (47.225)                  (10.007)          124.030                   274.041 0,78     11.661,34        250.094 0,95     91,26   

Indenizações e Restituições          74.147 0,23                    42.087                -        (37.603)                  756.018                 (42)                   834.606 2,37     1.125,62          813.328 3,08     97,45   

DESPESAS DE CAPITAL     4.120.704 12,64             1.191.337     142.911   (1.182.170)                           (0)                 (30)                4.272.752 12,16   103,69             991.048 3,75     23,19   

Investimentos     3.290.222 10,09             1.113.705     142.740      (946.002)                           (0)                 (30)                3.600.635 10,24   109,43             684.712 2,59     19,02   

Auxílio Financeiro a Pesquisadores            7.000 0,02                    16.942                -          (3.100)                    (2.843)              2.843                     20.842 0,06     142,59                 9.947 0,04     47,73   

Serviços de Consultoria            8.185 0,03                         492                -          (7.608)                      7.437                   92                       8.598 0,02     143,59                 4.227 0,02     49,16   

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          17.356 0,05                    11.566                -        (12.185)                      8.384                     -                     25.121 0,07     144,59               12.327 0,05     49,07   

Contribuições            1.350 0,00                             -                -          (1.350)                              -                     -                               - -       145,59                         - -       

Auxílios          11.863 0,04                      6.388         4.110          (1.090)                    14.030            (2.315)                     32.986 0,09     146,59               22.548 0,09     68,36   

Obras e Instalações     2.582.139 7,92                  837.094     120.529      (703.165)                    (7.575)          (14.764)                2.814.259 8,01     147,59             490.408 1,86     17,43   

Equipamentos e Material Permanente        662.329 2,03                  223.989       18.101      (215.657)                  (18.911)          (15.581)                   654.270 1,86     148,59             105.990 0,40     16,20   

Despesas de Exercícios Anteriores                    - -                      17.234                -          (1.846)                       (958)            29.695                     44.124 0,13     149,59               38.878 0,15     88,11   

Indenizações e Restituições                    - -                               -                -                   -                         435                     -                          435 0,00     150,59                    387 0,00     88,88   

Inversões Financeiras        380.327 1,17                    62.738                -        (79.883)                              -                     -                   363.183 1,03     95,49                 82.072 0,31     22,60   

Obras e Instalações            4.200 0,01                             -                -          (4.200)                              -                     -                               - -       26,79                           - -       

Aquisição de Imóveis               650 0,00                             -                -             (650)                              -                     -                               - -       27,79                           - -       

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas          86.776 0,27                    42.738                -             (515)                    15.000                     -                   143.999 0,41     28,79                 70.816 0,27     49,18   

CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 13 - Continuação 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EXECUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 

– 2016 – 
R$ 1.000,00 

  
Fonte: Siggo.  
Incluídos valores oriundos do FCDF para as áreas de saúde e educação. 
* Excluídas, na Despesa Realizada, despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral.  
 

3/3 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO 

DE CRÉDITO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

(A)  % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F)  %  % (G/A)  (H)  %  % (H/G) 

Concessão de Empréstimos e Financiamentos        288.701 0,89                    20.000                -        (74.518)                  (15.000)                     -                   219.184 0,62     29,79                 11.255 0,04     5,14     

Amortização da Dívida        450.154 1,38                    14.895            172      (156.286)                              -                     -                   308.934 0,88     68,63               224.264 0,85     72,59   

Principal da Dívida Contratual Resgatado        450.154 1,38                    14.895            172      (156.286)                              -                     -                   308.934 0,88     125,72             224.264 0,85     72,59   

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS        454.533 1,39                             -                -          (2.914)                              -                     -                   451.619 1,28     99,36                           - -       -       

RESERVA DE CONTINGÊNCIA        185.672 0,57                  304.459              10      (266.710)                              -                     -                   223.432 0,64     120,34                         - -       -       

TOTAL 32.605.929 100,00 8.554.410         274.059   (6.284.850)  998                       0                   35.150.545            100,00 107,80      26.417.376 100,00 75,15   

CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 14 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EVOLUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
– 2013/2016 – 

R$ 1.000,00   

 
1/3 

VALOR % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. %

DESPESAS CORRENTES 19.553.219 85,54 20.033.482 88,89 2,46         29.042.566 96,40 48,53          25.426.328 96,25 30,04          

Pessoal e Encargos Sociais 12.079.974 52,85 12.994.725 57,66 7,57         21.391.190 71,00 77,08          17.910.687 67,80 48,27          

Aposentadorias e Reformas 1.328.845 5,81 1.410.141 6,26 6,12         5.125.422 17,01 285,71        4.903.054 18,56 268,97        

Pensões 476.600 2,08 523.246 2,32 9,79         791.145 2,63 66,00          790.707 2,99 65,91          

Contratação por Tempo Determinado 285.994 1,25 269.099 1,19 (5,91)        381.318 1,27 33,33          284.693 1,08 (0,45)           

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência  - 0,00 794 0,00 6.023 0,02 5.991 0,02

Salário-Família 0 0,00  - 0,00 (100,00)     - 0,00 (100,00)        - 0,00 (100,00)       

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.046.060 35,20 8.708.796 38,64 8,24         11.743.063 38,98 45,95          10.257.838 38,83 27,49          

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 24.095 0,11 22.943 0,10 (4,78)        20.818 0,07 (13,60)         18.892 0,07 (21,60)         

Obrigações Patronais 800.397 3,50 898.455 3,99 12,25       2.343.337 7,78 192,77        2.032.691 7,69 153,96        

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 160.385 0,70 223.666 0,99 39,46       301.454 1,00 87,96          234.595 0,89 46,27          

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. 36 0,00  - 0,00 (100,00)     - 0,00 (100,00)        - 0,00 (100,00)       

Depósitos Compulsórios 3.318 0,01 677 0,00 (79,60)      621 0,00 (81,28)         737 0,00 (77,77)         

Sentenças Judiciais 290.662 1,27 346.967 1,54 19,37       389.042 1,29 33,85          372.209 1,41 28,06          

Despesas de Exercícios Anteriores 431.489 1,89 304.096 1,35 (29,52)      1.191.804 3,96 176,21        51.243 0,19 (88,12)         

Indenizações e Restituições Trabalhistas 166.271 0,73 238.788 1,06 43,61       285.313 0,95 71,60          214.451 0,81 28,98          

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 66.618 0,29 47.566 0,21 (28,60)      65.307 0,22 (1,97)           69.372 0,26 4,13            

(-) Despesas Intraorçamentárias - Contribuição Patronal*  (795)  (0,00)  (510) (0,00)  (35,87)       (1.253.478)  (4,16) 157.583,78  (1.325.786) (4,16)  166.679,97 

Juros e Encargos da Dívida 202.424 0,89 217.023 0,96 7,21         250.192 0,83 23,60          197.128 0,75 (2,62)           

Juros Sobre a Dívida por Contrato 202.339 0,89 217.016 0,96 7,25         250.191 0,83 23,65          197.128 0,75 (2,58)           

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 85 0,00 7 0,00 (91,93)      1 0,00 (98,64)          - 0,00 (100,00)       

Outras Despesas Correntes 7.270.821 31,81 6.821.733 30,27 (6,18)        7.401.184 24,57 1,79            7.318.513 27,70 0,66            

Outros Benefícios Previdenciários  - 0,00  -  - 10  -  - 0,00

Outros Benefícios Assistenciais 57.001 0,25 68.507 1 20,19       81.223 1 42,49          74.819 0,28 31,26          

Diárias - Civil 5.312 0,02 2.649 2 (50,14)      848 2 (84,04)         986 0,00 (81,45)         

Diárias - Militar 445 0,00 239 3 (46,41)      132 3 (70,24)         154 0,00 (65,42)         

Auxílio Financeiro a Estudantes 59.919 0,26 63.713 4 6,33         80.699 4 34,68          85.130 0,32 42,08          

2013 2014 2015 2016 
CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO
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Quadro 14 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EVOLUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
– 2013/2016 – 

R$ 1.000,00 

 
2/3 

VALOR % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. %

Auxílio Financeiro a Pesquisadores 12.282 0,05 13.882 0,06 13,03       27.320 0,09 122,44        37.181 0,14 202,73        

Material de Consumo 920.556 4,03 713.607 3,17 (22,48)      622.686 2,07 (32,36)         512.014 1,94 (44,38)         

Premiações Cult., Art., Científ icas, Desp. e Outras 1.394 0,01 1.206 0,01 (13,50)      835 0,00 (40,15)         1.420 0,01 1,84            

Material de Distribuição Gratuita 40.226 0,18 23.967 0,11 (40,42)      17.712 0,06 (55,97)         17.419 0,07 (56,70)         

Passagens e Despesas com Locomoção 16.862 0,07 44.430 0,20 163,50     27.557 0,09 63,43          23.477 0,09 39,23          

Outras Desp. de Pessoal Dec. Contratos de Terc. 8.435 0,04 13.189 0,06 56,35       4.584 0,02 (45,66)         51.184 0,19 506,78        

Serviços de Consultoria 7.569 0,03 8.757 0,04 15,69       5.329 0,02 (29,60)         6.345 0,02 (16,17)         

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 101.873 0,45 69.054 0,31 (32,22)      34.666 0,12 (65,97)         47.654 0,18 (53,22)         

Locação de Mão-de-obra 917.719 4,01 1.196.588 5,31 30,39       1.200.490 3,98 30,81          922.760 3,49 0,55            

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.305.290 14,46 2.802.067 12,43 (15,22)      2.721.921 9,03 (17,65)         2.610.773 9,88 (21,01)         

Contribuições 204.295 0,89 313.102 1,39 53,26       309.003 1,03 51,25          103.146 0,39 (49,51)         

Subvenções Sociais 30.656 0,13 52.397 0,23 70,92       76.591 0,25 149,84        270.091 1,02 781,05        

Equalização de Preços e Taxas 7.202 0,03  - 0,00 (100,00)     - 0,00 (100,00)       3.220 0,01 (55,29)         

Auxílio-alimentação 355.636 1,56 380.452 1,69 6,98         576.368 1,91 62,07          519.827 1,97 46,17          

Obrigações Tributárias e Contributivas 229.757 1,01 220.163 0,98 (4,18)        230.592 0,77 0,36            229.449 0,87 (0,13)           

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 264.066 1,16 420.676 1,87 59,31       659.538 2,19 149,76        676.136 2,56 156,05        

Auxílio-transporte 32.110 0,14 22.618 0,10 (29,56)      38.274 0,13 19,19          43.350 0,16 35,00          

Pensões Especiais  - 0,00 1.708 0,01  - 0,00 81 0,00

Rateio pela Participação em Consórcio Público  - 0,00  - 0,00  - 0,00 2.497 0,01

Sentenças Judiciais 13.586 0,06 6.642 0,03 (51,11)      10.113 0,03 (25,56)         15.981 0,06 17,63          

Despesas de Exercícios Anteriores 153.351 0,67 225.720 1,00 47,19       190.741 0,63 24,38          250.094 0,95 63,09          

Indenizações e Restituições 525.279 2,30 156.400 0,69 (70,23)      483.952 1,61 (7,87)           813.328 3,08 54,84          

DESPESAS DE CAPITAL 3.305.675 14,46 2.502.974 11,11 (24,28)      1.085.918 3,60 (67,15)         991.048 3,75 (70,02)         

Investimentos 2.748.916 12,03 1.947.841 8,64 (29,14)      733.342 2,43 (73,32)         684.712 2,59 (75,09)         

Auxílio Financeiro a Pesquisadores 3.384 0,01 7.758 0,03 129,27     8.364 0,03 147,18        9.947 0,04 193,97        

Material de Consumo 1.268 0,01 830 0,00 (34,54)       - 0,00 (100,00)        - 0,00 (100,00)       

Serviços de Consultoria 7.551 0,03 5.712 0,03 (24,36)      4.623 0,02 (38,77)         4.227 0,02 (44,03)         

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  - 0,00 6.920 0,03 11.077 0,04 12.327 0,05

Contribuições 29 0,00  - 0,00 (100,00)     - 0,00 (100,00)        - 0,00 (100,00)       

CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO
2013 2014 2015 2016 
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Quadro 14 - Continuação 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 

– 2013/2016 – 
R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio; evoluções com base no exercício de 2013. 
Em 2015 e 2016, incluídos valores oriundos do FCDF para as áreas de saúde e educação. 
* Excluídas despesas custeadas com recursos de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, conforme metodologia adotada no Balanço Geral.  

 
 

3/3 
 

VALOR % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. %

Auxílios 3.029 0,01 2.173 0,01 (28,26)      3.190 0,01 5,33            22.548 0,09 644,48        

Obras e Instalações 2.415.180 10,57 1.387.550 6,16 (42,55)      471.623 1,57 (80,47)         490.408 1,86 (79,69)         

Equipamentos e Material Permanente 301.394 1,32 248.855 1,10 (17,43)      111.038 0,37 (63,16)         105.990 0,40 (64,83)         

Despesas de Exercícios Anteriores 16.755 0,07 286.972 1,27 1.612,73  123.283 0,41 635,79        38.878 0,15 132,03        

Indenizações e Restituições 327 0,00 1.071 0,00 227,70     143 0,00 (56,32)         387 0,00 18,44          

Inversões Financeiras 347.925 1,52 332.782 1,48 (4,35)        92.885 0,31 (73,30)         82.072 0,31 (76,41)         

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 50.425 0,22 34.599 0,15 (31,38)      84.965 0,28 68,50          70.816 0,27 40,44          

Concessão de Empréstimos e Financiamentos 297.501 1,30 298.183 1,32 0,23         7.920 0,03 (97,34)         11.255 0,04 (96,22)         

Amortização da Dívida 208.834 0,91 222.351 0,99 6,47         259.692 0,86 24,35          224.264 0,90    7,39            

Principal da Dívida Contratual Resgatado 208.834 0,91 222.351 0,99 6,47         259.692 0,86 24,35          224.264 0,85 7,39            

TOTAL 22.858.895 100,00 22.536.455 100,00 (1,41)        30.128.484 100,00 31,80          26.417.376 100,00 15,57          

CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO
2013 2014 2015 2016 
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Quadro 15  
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR EMPRESA 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

(A) % (B) % % (B/A) (C) % %(C/A) % (C/B)

Banco de Brasilia S/A - BRB 146.153 10,41 146.153 7,07 100,00 28.637 6,73 19,59 19,59     

BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A 100 0,01 100 0,00 100,00  - 0,00 0,00 -         

CEB Distribuição S/A 189.607 13,50 189.607 9,17 100,00 74.382 17,47 39,23 39,23     

CEB Geração S/A 550 0,04 550 0,03 100,00 214 0,05 38,86 38,86     

CEB Lajeado S/A 295 0,02 295 0,01 100,00  - 0,00 0,00 -         

CEB Participações S/A 700 0,05 700 0,03 100,00 26 0,01 3,74 3,74       

Central de Abastecimento de Brasília - Ceasa 11.573 0,82 11.573 0,56 100,00 1.469 0,34 12,69 12,69     

Companhia Brasiliense de Gás - Cebgas 610 0,04 610 0,03 100,00 7 0,00 1,14 1,14       

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb 754.051 53,70 829.885 40,15 110,06 181.427 42,61 24,06 21,86     

Companhia Energética de Brasilia - CEB 28.917 2,06 579.194 28,02 2.002,98 43.233 10,15 149,51 7,46       

Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap 271.610 19,34 308.412 14,92 113,55 96.398 22,64 35,49 31,26     

TOTAL 1.404.165 100,00 2.067.078 100,00 147,21 425.792 100,00 30,32 20,60     

EMPRESA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 16 
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA, POR EMPRESA 
– 2013/2016 –  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio; evoluções com base no exercício de 2013.  

  

VALOR % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. %

Banco de Brasilia S/A - BRB 34.283 3,44 80.483 7,05       134,76 30.215 8,17          (11,87) 28.637 6,73        (16,47)

CEB Distribuição S/A 284.245 28,56 113.728 9,97        (59,99) 60.772 16,44          (78,62) 74.382 17,47        (73,83)

CEB Geração S/A  - 0,00 68 0,01  - 0,00 214 0,05

CEB Lajeado S/A  - 0,00 29 0,00  - 0,00  - 0,00

CEB Participações S/A 1 0,00 78 0,01  10.016,37 916 0,25  119.245,08 26 0,01    3.306,32 

Central de Abastecimento de Brasília - Ceasa 1.855 0,19 4.580 0,40       146,95 1.248 0,34          (32,70) 1.469 0,34        (20,82)

Companhia Brasiliense de Gás - Cebgas 2 0,00  - 0,00      (100,00)  - 0,00        (100,00) 7 0,00       292,72 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb 184.176 18,51 198.620 17,40           7,84 163.612 44,26          (11,17) 181.427 42,61          (1,49)

Companhia Energética de Brasilia - CEB 1.145 0,12 18 0,00        (98,45) 39.148 10,59      3.318,77 43.233 10,15    3.675,48 

Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap 489.460 49,18 743.588 65,16         51,92 73.748 19,95          (84,93) 96.398 22,64        (80,31)

TOTAL 995.167 100,00 1.141.192 100,00 14,67        369.660 100,00 (62,85)        425.792 100,00 (57,21)      

EMPRESA
2013 2014 2015 2016



 

 154 

 

 

 

 

Quadro 17 
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR FUNÇÃO 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

  

(A) % (B) % % (B/A) (C) % %(C/A) % (C/B)

Administração 9.650 0,69 9.650 0,47 100,00 421 0,10 4,36           4,36 

Agricultura 1.923 0,14 1.923 0,09 100,00 1.047 0,25 54,48         54,48 

Comércio e Serviços 417.863 29,76 454.665 22,00 108,81 125.035 29,37 29,92         29,92 

Energia 220.679 15,72 770.956 37,30 349,36 117.862 27,68 53,41         53,41 

Saneamento 743.679 52,96 818.842 39,61 110,11 180.408 42,37 24,26         24,26 

Urbanismo 10.372 0,74 11.043 0,53 106,47 1.019 0,24 9,83           9,83 

TOTAL 1.404.165 100,00 2.067.078 100,00 147,21 425.792 100,00 30,32 30,32        

FUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 18 
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR PROGRAMA 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

 
  

(A) % (B) % % (B/A) (C) % %(C/A) % (C/B)

Brasília Competitiva 178.238 12,69 170.638 8,26 95,74 35.353 8,30 19,83         19,83 

Capital Cultural 11.149 0,79 7.149 0,35 64,12 702 0,16 6,30           6,30 

Cidade do Esporte e Lazer 4.600 0,33 4.600 0,22 100,00 199 0,05 4,33           4,33 

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Desenvolvimento 68.596 4,89 104.394 5,05 152,19 34.130 8,02 49,76         49,76 

Infraestrutura e Sustentabilidade Sócioambiental 1.045.074 74,43 1.630.489 78,88 156,02 285.604 67,08 27,33         27,33 

Mobilidade Integrada e Sustentável 12.864 0,92 11.464 0,55 89,12  - 0,00 0,00               -   

Território da Gente 83.645 5,96 138.345 6,69 165,40 69.803 16,39 83,45         83,45 

TOTAL 1.404.165 100,00 2.067.078 100,00 147,21 425.792 100,00 30,32 30,32        

PROGRAMA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 19 
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

EVOLUÇÃO DA DESPESA EXECUTADA, POR PROGRAMA DE TRABALHO 
– 2013/2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siafi. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio; evoluções com base no exercício de 2013. 
Em 2015 e 2016, os valores destinados às áreas de saúde e educação foram transferidos para os OFSS (Siggo). 
 

 

VALOR % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. %

Assistência Financeira para Realização de Serviços Públicos de Saúde e Educação do DF 7.065.962    52,41     7.392.374    53,46     4,62       6.636.714    49,23     (6,07)      5.278.208    43,93     (25,30)    

Assistência Médica e Odontológica 143.688       1,07       262.039       1,89       82,37     255.683       1,90       77,94     253.590       2,11       76,49     

Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar DF 4.087.639    30,32     3.941.112    28,50     (3,58)      4.018.595    29,81     (1,69)      3.793.751    31,57     (7,19)      

Outros Benefícios da Polícia Civil do DF 246.164       1,83       256.877       1,86       4,35       270.446       2,01       9,86       259.330       2,16       5,35       

Pessoal Inativo e Pensionistas das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do DF 1.938.701    14,38     1.976.473    14,29     1,95       2.300.331    17,06     18,65     2.430.883    20,23     25,39     

TOTAL 13.482.154  100,00 13.828.874  100,00 2,57       13.481.769  100,00 (0,00)      12.015.761  100,00 (10,88)    

PROGRAMAS DE TRABALHO
2013 2014 2015 2016
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3 – GESTÃO FISCAL 

Nesse tópico serão registradas as análises e considerações acerca dos 
aspectos mais relevantes da gestão fiscal empreendida pelo Governo do Distrito 
Federal – GDF ao longo do exercício de 2016. Serão abordadas questões envolvendo 
as publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGFs dos Poderes e órgãos 
referidos no art. 20 da LC nº 101/00 (LRF) e também da Defensoria Pública do Distrito 
Federal. Ainda, serão analisados aspectos da Receita Corrente Líquida – RCL distrital 
e sobre o cumprimento das metas fiscais de Resultados Primário e Nominal 
estabelecidas na LDO/2016 e das exigências ditadas nos arts. 48 e 48-A da LRF, 
relativas à transparência na gestão fiscal. 

3.1 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

A Receita Corrente Líquida – RCL é conceituada no art. 2º da LRF, a 
partir da qual são definidos limites que objetivam garantir a responsabilidade na 
gestão fiscal. Estão submetidas a esses limites, por exemplo, as despesas com 
pessoal, as contratações de operações de crédito, a contratação de parcerias público-
privadas e a prestação de garantias e contragarantias de dívidas pelos entes 
federados. 

A arrecadação nas fontes que compõem a RCL apresentou distribuição 
relativamente normal ao longo do exercício de 2016, sendo o menor valor em janeiro 
(R$ 1,4 bilhão) e o maior em dezembro (R$ 2 bilhões), conforme mostrado no Quadro 
19. 

Até agosto de 2016, a receita arrecadada com a contribuição 
previdenciária dos policiais civis e bombeiros e policiais militares do Distrito Federal, 
pagos com recursos do FCDF, revertia ao DF, tendo como contrapartida dedução em 
igual montante para apuração da RCL distrital.  A partir de setembro, essa receita não 
mais ingressou no Tesouro distrital, resultando na ausência de valor nas linhas do 
quadro referentes a “Contribuição de Servidor Militar” e, também, na redução dos 
valores verificados na linha “Contribuição de Servidor Civil”, decorrente dos policiais 
civis do DF, em função do Acórdão nº 1633/2015 do Tribunal de Contas da União, 
trecho de interesse transcrito a seguir: 

“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;” 

As receitas recebidas por meio do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal – FCDF e que não são direcionadas ao custeio de pessoal, conforme inciso 
V do § 1º do art. 19 da LRF, são consideradas no montante da RCL distrital. Em 2016, 
esses recursos do FCDF somaram R$ 1,2 bilhão, equivalente a 5,8% da RCL total. 
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Em relação aos limites definidos pela LRF, as despesas com pessoal 
representam o principal elemento a exigir controle por parte do Governo, em razão do 
montante despendido em cada período. O Distrito Federal, segundo a LRF, possui 
como limite global de gasto de pessoal o valor de 52% da RCL (49% para o Poder 
Executivo e 3% para o Poder Legislativo), o que é inferior ao limite de 60% da RCL 
para os Estados, por contarem com Ministério Público (2% da RCL) e Poder Judiciário 
(6% da RCL) dentro de seus orçamentos. 

O gráfico seguinte apresenta, para o período de 2013 a 2016, as 
Despesas Líquidas com Pessoal – DLP do Distrito Federal, resultantes da soma das 
despesas do Poder Executivo, da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, em comparação à RCL. As despesas da Defensoria Pública estão 
inclusas no Poder Executivo. 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 
E DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO DF – DLP 

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo, Siafi e RGFs publicados. 
Valores históricos. 
DLP e % DLP/RCL de 2014 conforme apurado nos Processos – TCDF nºs 2450/15 (RGF do Poder Executivo), 2469/15 (RGF 
do TCDF) e 2493/15 (RGF da CLDF). 

No quadriênio em referência (2013/2016), o aumento da Despesa 
Líquida com Pessoal – DLP (30,9%) foi superior ao da RCL (25,7%), o que resultou 
no aumento da relação DLP/RCL de 47,4% para 49,3%, mas ainda abaixo do limite 
global de 52% da RCL para o DF. 

3.2 – RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL 

3.2.1 – PODER EXECUTIVO 

No exercício de 2016, as publicações quadrimestrais dos Relatórios de 
Gestão Fiscal do Poder Executivo distrital foram analisadas no âmbito dos 
Processos – TCDF nºs 16467/16, 30826/16 e 2435/17. 

Em comparação com 2015, houve redução na Despesa Bruta com 
Pessoal do Poder Executivo, quando passou de R$ 25,6 bilhões para R$ 24,3 bilhões, 
sendo R$ 10,9 bilhões custeados com recursos do Fundo Constitucional do Distrito 
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Federal – FCDF no último exercício (valores nominais). A LRF permite que a parcela 
custeada com repasses realizados por meio desse Fundo seja deduzida para fins 
apuração do limite máximo de gasto com pessoal do DF. 

A apuração da Despesa Líquida com Pessoal – DLP ao final do 3º 
quadrimestre de 2016 é apresentada na tabela seguinte.  

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo, Siafi, RGF publicado e Processo – TCDF nº 2435/17. 
*Inclui despesas com inativos e pensionistas do Poder Legislativo do Distrito Federal, executadas no âmbito do Iprev/DF. 
**Pensionistas excluídos em conformidade com a Decisão – TCDF nº 1.905/13. 

Na comparação dos exercícios de 2015 e 2016, constatou-se aumento 
de 7,8% da Despesa Líquida com Pessoal, que passou de R$ 8,6 bilhões nominais 
para R$ 9,3 bilhões. Considerando que a despesa líquida com pessoal – DLP 
alcançou 46,82% da RCL, houve extrapolação do limite prudencial (de 95% do limite 
máximo de 49%, que corresponde a 46,55% da RCL) estabelecido pela LRF para 
despesas com pessoal do Poder Executivo.   

O gráfico seguinte apresenta a série histórica da relação DLP/RCL ao 
final do 3º quadrimestre, desde a edição da LRF em 2000. O menor percentual foi 
verificado em 2004 (30,51%), com o máximo verificado em 2014 (49,12%), quando 
houve a extrapolação do limite máximo de 49% da RCL. 

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM 

RESTOS A PAGAR 

NÃO 

PROCESSADOS

TOTAL

(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL 24.248.911      100.136                       24.349.047      

  Pessoal Ativo 16.087.783      84.413                          16.172.196      

     Custeados com recursos do DF 9.454.109        79.825                          9.533.934        

     Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF (executados no Siggo e no Siafi) 6.633.674        4.588                            6.638.262        

  Pessoal Inativo e Pensionistas 8.104.905        1.180                            8.106.085        

     Inativo 6.806.460        1.172                            6.807.632        

        Custeados com recursos do DF 3.264.018        -                                3.264.018        

        Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF (executados no Siggo e no Siafi) 3.542.442        1.172                            3.543.614        

     Pensionista 1.298.445        9                                    1.298.454        

        Custeados com recursos do DF 622.916           -                                622.916           

        Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF (executados no Siggo e no Siafi) 675.529           9                                    675.537           

 Outras Despesas de Pessoal - Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF) 36.685             14.498                          51.184             

 Contratações por Tempo Determinado -                    -                                -                    

 Jetons 5.902                9                                    5.910                

 Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física 13.635             36                                 13.671             

(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) 15.023.059      16.733                          15.039.793      

  Indenizações de PDV 41.542             -                                41.542             

  Indenizações Por Exoneração e Demissão 74.305             22                                 74.327             

  Indenizações e Restituições Pessoais 599                   6                                    605                   

  Abono de Permanência 35.266             -                                35.266             

  Abono Pecuniário Férias 11.617             -                                11.617             

  Licença Prêmio em Pecúnia 57.807             8.776                            66.582             

  Despesas de Exercícios Anteriores 47.309             2.146                            49.455             

  Sentenças Judiciais 372.024           15                                 372.039           

  Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI 5.573.596        5.620                            5.579.217        

  Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIGGO 5.278.048        148                               5.278.196        

  Inativos e Pensionistas do Executivo custeados com Recursos Vinculados (x + y) * 3.500.521        -                                3.500.521        

    (x) Inativos e Pension. do Exec.custeados com Recursos Vinculados-Fontes X06, X53, X54, X55, X63, X66 e X67 3.287.531        -                                3.287.531        

    (y) Inativos e Pension. do Exec.custeados com Recursos Vinculados-Fontes 233 e 433 212.991           -                                212.991           

  Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013) ** 30.425             -                                30.425             

I - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (A - B) 9.225.851        83.403                          9.309.254        

II - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 19.881.230      

Percentual da Despesa com Pessoal para Fins de Apuração do Limite ( I / II ) 46,82%

LIMITE LEGAL (art. 20, II, c - LRF) 49,00%

LIMITE DE ALERTA - 90% (art. 59, § 1º, II - LRF) 44,10%

LIMITE PRUDENCIAL - 95% (art. 22, parágrafo único - LRF) 46,55%

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3º QUADRIMESTRE/2016

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

160 
 

EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO DLP/RCL – PODER EXECUTIVO 
– 2000/2016 – 

 
Fontes: Siggo, Siafi, RGFs publicados e Processo – TCDF nº 2435/17.  
DLP e % DLP/RCL de 2014 conforme apurado no âmbito do Processo – TCDF nº 2450/15. 
 

As operações de crédito contraídas no exercício de 2016 atingiram 
0,50% da RCL, estando abaixo do limite de 16% fixado em Resolução do Senado 
Federal, conforme quadro a seguir.  

R$ 1.000,00 

 
Fontes: RGF publicado e Processo – TCDF nº 2435/17. 
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Receita Corrente Líquida - RCL Despesa Líquida com Pessoal - DLP Executivo DLP Executivo / RCL

%

No 3º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

I - Operações de Crédito Sujeitas a Limite 45.685                        100.106                           

         Mobiliária -                              -                                   

         Contratual 45.685                        100.106                           

               Interna 36.700                        80.902                             

               Externa 8.985                          19.204                             

        Por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO -                              -                                   

II - Operações de Crédito não Sujeitas a Limite -                              -                                   

III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO DISTRITO FEDERAL - RCL

% DAS OC SOBRE A RCL (I/III) 0,23% 0,50%

% DAS ARO SOBRE A RCL 0,00% 0,00%

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL P/ OPER. DE CRÉDITO 16,00% 16,00%

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL P/ ARO 7,00% 7,00%

ESPECIFICAÇÃO
VALORES

19.881.230

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO DF - 3º QUADRIMESTRE DE 2016
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A apuração da Dívida Consolidada Líquida é demonstrada na tabela a 
seguir.  

R$ 1.000,00 

 
Fontes: RGF publicado e Processo – TCDF nº 2435/17. 

O percentual da Dívida Consolidada Líquida em relação à RCL foi de 
29,9%, bastante abaixo do teto estabelecido pela Resolução nº 40/01 do Senado 
Federal, de duas vezes a RCL (200%). Entretanto, manteve-se a trajetória ascendente 
dessa relação, que era de 16,1% no terceiro quadrimestre de 2013, elevando-se a 
29,9% no último quadrimestre de 2016.  

O demonstrativo publicado excluiu do montante da Dívida Consolidada 
Interna, no 3º quadrimestre/2016, o valor de R$ 174,9 milhões registrado na 
contabilidade governamental em decorrência do parcelamento de dívidas previsto no 
Decreto local nº 36.755/15, revogado já no exercício de 2016. Mas, deixou de excluir, 
na coluna do saldo do exercício anterior, a cifra de R$ 307,9 milhões referentes aos 
mesmos parcelamentos referidos naquele Decreto, distorcendo a análise.  

Já as despesas com amortização, juros e encargos foram de 2,12% da 
RCL, abaixo do limite também fixado pelo Senado, de 11,5%.  

Por outro lado, persiste a inconsistência dos valores nos demonstrativos 
contábeis do Distrito Federal para o saldo dos precatórios judiciais, conforme 
ressaltado no Relatório da Controladoria-Geral do DF integrante da Prestação de 
Contas em exame (Anexo VI, Volume III). O valor que constou da publicação do RGF, 

SALDO DO EXERCÍCIO 

ANTERIOR

ATÉ O 1º 

QUADRIMESTRE/2016

ATÉ O 2º 

QUADRIMESTRE/2016

ATÉ O 3º 

QUADRIMESTRE/2016

I - DÍVIDA CONSOLIDADA - DC 7.562.968                          7.160.530                           7.150.309                          7.281.735                        

         Mobiliária -                                      -                                       -                                      -                                    

         Contratual 4.538.718                          3.695.938                           3.678.924                          3.677.821                        

               Interna 3.658.375                          2.958.789                           3.001.657                          3.050.091                        

              (-)  Créditos a receber FCVS/CEF 145.891                             152.348                              150.101                             179.065                           

               Externa 1.026.234                          889.497                              827.367                             806.795                           

         Precatórios posteriores a 05-05-2000 (inclusive)* 3.024.250                          3.464.592                           3.471.386                          3.603.915                        

         Outras Dívidas -                                      -                                       -                                      -                                    

II - DEDUÇÕES 1.047.919                          2.493.436                           2.337.630                          1.338.796                        

         Disponibilidade de Caixa Bruta 1.387.343                          1.888.168                           1.683.139                          1.605.542                        

         Demais Haveres Financeiros 609.768                             647.461                              690.847                             719.543                           

         (-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) 949.193                             42.194                                 36.355                                986.289                           

III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (I-II) 6.515.049                          4.667.094                           4.812.679                          5.942.940                        

IV - DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENC. DA DÍVIDA 421.392                             165.015                              285.482                             421.392                           

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO DISTRITO FEDERAL - RCL 18.461.481 18.891.181 19.381.862 19.881.230

% DA RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL) 40,97% 37,90% 36,89% 36,63%

% DA RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL) 35,29% 24,71% 24,83% 29,89%

             LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL 200,00% 200,00% 200,00% 200,00%

% DESP, COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS (IV/RCL) 2,28% 0,87% 1,47% 2,12%

             LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL 11,50% 11,50% 11,50% 11,50%

V - VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

      Precatórios anteriores a 05-05-2000 (edição da LRF)* 712.510                             763.385                              779.233                             786.032                           

DÍVIDA CONTRATUAL 4.538.718                          3.695.938                           3.678.924                          3.677.821                        

DÍVIDA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP -                                      -                                       -                                      -                                    

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 26.783                               38.736                                63.048                               43.676                             

De Tributos 1.053                                  945                                      4.799                                  4.678                                

De Contribuições Sociais 25.730                                37.791                                 58.250                                38.998                              

Previdenciárias 25.730                                37.791                                 58.250                                38.998                              

Demais Contribuições Sociais -                                      -                                       -                                      -                                    

Do FGTS -                                      -                                       -                                      -                                    

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 4.511.935                         3.657.202                          3.615.875                         3.634.144                       

Interna 3.485.701                          2.767.705                           2.788.508                          2.827.350                        

Externa 1.026.234                          889.497                              827.367                             806.795                           

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS -                                      -                                       -                                      -                                    

Precatórios anteriores a 05/05/2000* 712.510                             763.385                              779.233                             786.032                           

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO DF - ATÉ  O 3º  QUADRIMESTRE DE  2016

ESPECIFICAÇÃO

VALORES

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL
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extraído a partir de módulo próprio de controle de precatórios do Siggo, mostra-se 
R$ 172 milhões acima do valor registrado na Contabilidade (Siac/Siggo), que é de 
R$ 4,2 bilhões. Por sua vez, informações fornecidas diretamente pela Procuradoria-
Geral do Distrito Federal, responsável pela gestão da dívida de precatórios do DF, 
apontam para o valor de R$ 3,6 bilhões ao final de 2016. O tema atualmente é 
acompanhado por este Tribunal no âmbito do Processo – TCDF nº 11470/13 e é 
também abordado no tópico 4.2.1 – Credores por Ação Transitada em Julgado, deste 
Relatório.  

Em relação às garantias concedidas pelo DF, ao final de 2016 
totalizavam R$ 209 milhões, o que representou 1,05% da RCL, percentual também 
inferior ao limite de 22% estabelecido pelo Senado, conforme a tabela seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: RGF publicado e Processo – TCDF nº 2435/17. 

A tabela seguinte apresenta síntese da publicação do Demonstrativo da 
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar de 2016, no âmbito do Poder Executivo 
do DF.  

R$ 1.000,00 

 
Fontes: RGF publicado e Processo – TCDF nº 2435/17. 

O demonstrativo publicado demonstra insuficiência financeira após a 
inscrição dos restos a pagar não processados, de cerca de R$ 1 bilhão, o que aponta 
para a necessidade da adoção de medidas corretivas nos rumos da gestão fiscal por 
parte do Governo do Distrito Federal. 

Por meio da Decisão nº 2.436/17, foram considerados cumpridos com 
ressalvas, no período em exame, os limites da despesa com pessoal, de 

Até o exercício anterior
Até o 1º 

quadrimestre/2016

Até o 2º 

quadrimestre/2016

Até o 3º 

quadrimestre/2016

I - Externas -                                         -                                          -                                        -                                      

        Aval ou fiança em operações de crédito -                                         -                                          -                                        -                                      

        Outras garantias nos termos da LRF -                                         -                                          -                                        -                                      

II - Internas 206.988                                206.988                                 192.480                               208.969                             

        Aval ou fiança em operações de crédito 206.988                                206.988                                 192.480                               208.969                             

        Outras garantias nos termos da LRF -                                         -                                          -                                        -                                      

III - TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (I + II) 206.988 206.988 192.480 208.969

IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 18.461.481 18.891.181 19.381.862 19.881.230

% DAS GARANTIAS SOBRE A RCL (III/IV) 1,12% 1,10% 0,99% 1,05%

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL P/ GARANTIAS 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,80% 19,80% 19,80% 19,80%

Até o exercício anterior
Até o 1º 

quadrimestre/2016

Até o 2º 

quadrimestre/2016

Até o 3º 

quadrimestre/2016

V - Externas -                                         -                                          -                                        -                                      

        Aval ou fiança em operações de crédito -                                         -                                          -                                        -                                      

        Outras garantias nos termos da LRF -                                         -                                          -                                        -                                      

VI - Internas -                                         -                                          -                                        -                                      

        Aval ou fiança em operações de crédito -                                         -                                          -                                        -                                      

        Outras garantias nos termos da LRF -                                          -                                           -                                         -                                       

VII - TOTAL DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI) -                                         -                                         -                                        -                                     

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES DO DF - 3º  QUADRIMESTRE DE  2016

GARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

SALDO

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.363.210         Obrigações financeiras (II) 1.395.707          

   Total dos Recursos Vinculados 1.784.423            Restos a Pagar processados - do ex. anterior 38.154              

   Total dos Recursos Não Vinculados (421.212)              Restos a Pagar processados - do exercício 946.212             

   Restos a Pagar não processado - de ex. anteriores -                    

   Demais obrigações financeiras 411.340             

SUFICIÊNCIA FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I-II) -32.496

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 992.426

(IN)SUFICIÊNCIA FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -1.024.922

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO PODER EXECUTIVO DO DF - EXERCÍCIO DE 2016
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endividamento, de contratação de operações de crédito e da concessão de garantias 
e contragarantias de valores, bem assim cumpridos os requisitos de publicação do 
Relatório de Gestão Fiscal constantes dos arts. 54 e 55 da LC nº 101/00. Ademais, foi 
expedido alerta ao Exmo. Sr. Governador e às Secretarias de Fazenda e de 
Planejamento, Orçamento e Gestão em razão da extrapolação do limite prudencial de 
gastos com pessoal.  

3.2.2 – PODER LEGISLATIVO 

A Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF e o Tribunal de Contas 
do Distrito Federal – TCDF constituem órgãos do Poder Legislativo distrital, que 
deverão, conjuntamente, atender o limite máximo de 3% da Receita Corrente Líquida 
– RCL para as despesas com pessoal, conforme estabelece a LRF. Em conformidade 
com as disposições do art. 20 da Lei Fiscal, foi procedida a partilha do referido limite 
pela Decisão – TCDF nº 4.056/09, tocando as parcelas de 1,7% e de 1,3% da RCL 
para a CLDF e o TCDF, nessa ordem. 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF 

O Tribunal apreciou as publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal 
elaborados pela CLDF, relativos ao primeiro, segundo e terceiro quadrimestres de 
2016, mediante os Processos – TCDF nºs 16483/16, 30834/16 e 2451/17, 
respectivamente. 

A tabela a seguir apresenta o detalhamento das despesas de pessoal da 
jurisdicionada, apuradas ao final do 3º quadrimestre de 2016. 

R$ 1.000,00  

 
Fontes: Siggo e Processo-TCDF nº 2451/17. 
* Limite percentual em conformidade com a Decisão-TCDF nº 4.056/09. 

LIQUIDADAS

(a)     

INSCRITAS EM 

RESTOS A PAGAR 

NÃO 

PROCESSADOS 

(b) 

TOTAL

(a) + (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL  (I) 365.903                  835                          366.737                  

Pessoal Ativo 310.832                  835                          311.667                  

Pessoal Inativo e Pensionistas 55.071                    -                           55.071                    

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II) 74.696                    -                           74.696                    

Licença-Prêmio em Pecúnia 6.693                       -                           6.693                       

Abono de Permanência 2.966                       -                           2.966                       

Abono Pecuniário 7.757                       -                           7.757                       

Indenizações e Restituições de Pessoal -                           -                           -                           

Indenizações por  Exoneração e Demissão 1.761                       -                           1.761                       

Decorrentes de Decisão Judicial 171                          -                           171                          

Despesas de Exercícios Anteriores 450                          -                           450                          

Inativos pagos pelo IPREV/DF 50.972                    50.972                    

Pensionistas pagos pelo IPREV/DF 3.927                       -                           3.927                       

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL  (III) =  (I) - (II) 291.207                  835                          292.041                  

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

Percentual da Despesa com Pessoal para Fins de Apuração do Limite (V) = (III) / (IV)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 337.981                  1,70%

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 X VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 321.082                  1,62%

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 304.183                  1,53%

1,47%

 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - EXERCÍCIO 2016

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(últimos doze meses)

19.881.230
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A Despesa Líquida com Pessoal, apurada no período de janeiro a 
dezembro de 2016, alcançou cerca de R$ 292 milhões, equivalentes ao percentual de 
1,47% da Receita Corrente Líquida, abaixo, portanto, dos limites fixados pela LRF e 
representados na tabela. 

O gráfico a seguir retrata a evolução da RCL e da Despesa Líquida com 
Pessoal da CLDF, do 1º quadrimestre de 2014 ao 3º quadrimestre de 2016, 
considerando os valores do 1º quadrimestre de 2014 como base. Observa-se que, no 
2º quadrimestre de 2016, a evolução da RCL superou a da DLP, indicando ter ocorrido 
retração no aumento das despesas com pessoal, comparativamente ao ritmo de 
arrecadação.  

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
EVOLUÇÃO DA RCL E DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 

– 2014/2016 – 

 
Fontes: RGFs publicados e Processos – TCDF nºs 16433/14, 28407/14, 2493/15, 15652/15, 31666/15, 3410/16, 16483/16, 
30834/16 e 2451/17. 

Na sequência, apresentam-se tabelas com o resumo das 
disponibilidades financeiras e dos Restos a Pagar da CLDF e do Fundo de Assistência 
à Saúde da CLDF – Fascal. 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Processo – TCDF nº 2451/17. 

R$ 1.000,00 

SUFICIÊNCIA FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 225.661R$                  

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 18.758R$                   

SUFICIÊNCIA FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 206.902R$                  

Banco 227.660R$                 Restos a pagar Processados 1.918R$                     

Aplicações Financeiras -R$                        Outras Obrigações Financeiras -R$                         

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 227.660R$                 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 1.999R$                     

Caixa -R$                        Depósitos 81R$                          

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CLDF -  EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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Fontes: Siggo e Processo – TCDF nº 2451/17. 

O saldo das disponibilidades financeiras consolidado, o qual agrega os 
resultados da CLDF somados ao do Fascal, apresentou superavit de R$ 206,6 milhões 
no encerramento do exercício de 2016, após a inscrição dos Restos a Pagar Não 
Processados.  

Tendo que o exercício de 2016 foi o último ano de mandato do 
Presidente da CLDF, o que ensejou verificar as restrições contidas nos arts. 21, 
parágrafo único, e 42 da LRF, as apurações empreendidas por esta Corte indicaram 
que: não houve, nos dois últimos quadrimestres do mandato do respectivo titular, o 
encaminhamento de projetos de leis, resoluções ou atos equivalentes que teriam 
resultado em aumentos de gastos com pessoal da CLDF; as obrigações contraídas nos 
últimos dois quadrimestres de 2016 foram devidamente empenhadas e inscritas em 
Restos a Pagar Não Processados, não tendo superado a disponibilidade financeira 
apresentada. 

A estruturação e conteúdo dos demonstrativos nas publicações dos 
RGFs apresentaram-se, de forma geral, em conformidade com as exigências contidas 
nos arts. 54 e 55 da LRF, em que pese terem sido feitas ressalvas de natureza formal, 
conforme Decisão – TCDF nº 2.406/17. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF 

Os RGFs do TCDF relativos ao exercício de 2016 foram apreciados 
mediante os Processos – TCDF nºs 16475/16, 30842/16 e 2460/17. 

A Despesa Líquida com Pessoal, apurada ao final do 3º quadrimestre de 
2016, atingiu R$ 205,8 milhões, correspondentes ao percentual de 1,04% da RCL, 
índice inferior aos limites definidos na Lei Fiscal, conforme ilustra a tabela seguinte. 

SUFICIÊNCIA FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 5.257R$                     

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 5.510R$                     

SUFICIÊNCIA FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (253)R$                       

Banco 384R$                       Restos a pagar Processados 5R$                           

Aplicações Financeiras 4.878R$                     Outras Obrigações Financeiras -R$                         

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 5.262R$                     OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 5R$                           

Caixa -R$                        Depósitos -R$                         

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF - FASCAL - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
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R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Processo – TCDF nº 2460/17. 
* Limite percentual em conformidade com a Decisão – TCDF nº 4.056/09. 

O gráfico a seguir ilustra a evolução percentual da Despesa Líquida com 
Pessoal e da RCL nos últimos três exercícios, tendo também o 1º quadrimestre de 
2014 como período-base. Observa-se o distanciamento das curvas apresentadas no 
gráfico, sendo que a partir do 1º quadrimestre de 2015 a RCL não consegue 
acompanhar o ritmo de crescimento das despesas com pessoal do Tribunal. Por 
exemplo, ao cotejar os valores do 3º quadrimestre de 2016 com os do 1º quadrimestre 
de 2016, tem-se acréscimo na Despesa Líquida com Pessoal de aproximadamente 
9,5%, contra apenas 5,3% na RCL. Vale informar que o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA no exercício de 2016 foi de 6,29%. 

LIQUIDADAS

(a)     

INSCRITAS EM 

RESTOS A PAGAR 

NÃO 

PROCESSADOS 

(b) 

TOTAL

(a) + (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL  (I) 371.206                        424                          371.630                  

Pessoal Ativo 225.317                        424                          225.742                  

         Pessoal Inativos 118.964                        -                           118.964                  

         Pensionistas 26.925                          -                           26.925                    

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II) 165.744                        72                            165.816                  

Abono Pecuniário 7.665                             -                           7.664.845               

Abono de Permanência 995                                -                           994.970                  

Licença-Prêmio em Pecúnia 9.443                             -                           9.443.373               

Indenizações e Restituições Trabalhistas 525                                -                           524.844                  

         Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária -                                 -                           -                           

Decorrente de Decisão Judicial -                                 -                           -                           

       Pessoal Ativo -                                 -                           -                           

       Pessoal Inativo -                                 -                           -                           

       Pensionistas -                                 -                           -                           

Despesas de Exercícios Anteriores 1.243                             72                            1.315                       

       Pessoal Ativo 1.227                             72                            1.299.223               

       Pessoal Inativo 6                                     -                           6.279                       

       Pensionistas 9                                     -                           9.260                       

Pessoal Inativos pagos pelo IPREV/DF 118.958                        -                           118.957.514          

Pensionistas pagos pelo IPREV/DF 26.916                          -                           26.915.506            

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL  (III) =  (I) - (II) 205.462                        352                          205.814                  

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

Percentual da Despesa com Pessoal para Fins de Apuração do Limite (V) = (III) / (IV)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 258.456                  1,30%

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 X VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 245.533                  1,24%

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 232.610                  1,17%

19.881.230

1,04%

 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS EXECUTADAS

(últimos doze meses)
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
EVOLUÇÃO DA RCL E DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 

– 2014/2016 – 

 
Fontes: RGFs publicados e Processos – TCDF nºs 16425/14, 28431/14, 2469/15, 15660/15, 31615/15 e 3428/16, 16475/16, 
30842/16 e 2460/17. 

Na tabela seguinte, apresentam-se as informações sobre as 
disponibilidades financeiras e Restos a Pagar do Tribunal, apuradas ao final de 2016. 

R$ 1.000,00 

  
Fontes: Siggo e Processo – TCDF nº 2460/17. 

Nota-se que, após deduzidos os valores inscritos em Restos a Pagar não 
Processados, o saldo das disponibilidades financeiras apresentou superavit de R$ 2,6 
milhões no encerramento do exercício de 2016. 

Por se tratar do último ano de mandato do Presidente do TCDF, foram 
realizados levantamentos tendo em conta as restrições contidas nos arts. 21, 
parágrafo único, e 42 da LRF, acerca das quais não foi detectado descumprimento no 
exercício em exame. 

A forma de apresentação e o conteúdo dos demonstrativos nas 
publicações dos RGFs do TCDF mostraram-se em conformidade com as exigências 
contidas nos arts. 54 e 55 da LRF, conforme lançado na Decisão nº 2.407/17. 

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES CAIXA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2016

VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 9.409                            OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

ATIVO

-                               

Caixa -                               Depósitos -                               

Restos a pagar Processados -                               

Aplicações Financeiras -                               Outras Obrigações Financeiras -                               

Banco 9.409                            

SUFICIÊNCIA FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 9.409                            

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6.829                            

SUFICIÊNCIA FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.580                            
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3.2.3 – DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF 

Segundo o art. 114 da Lei Orgânica do DF, a Defensoria Pública do DF 
– DPDF é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa 
judicial e extrajudicial, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos de forma 
integral e gratuita aos necessitados. Para exercício de suas funções, reconheceu-se 
à DPDF autonomia funcional e administrativa, incluída pela Emenda à Lei Orgânica 
nº 61, de 2012. Em sede da Constituição Federal, apresenta-se o art. 134, § 3º, 
incluído pela EC nº 74/2013, que veio conferir à DPDF os mesmos atributos da 
autonomia funcional e administrativa deferidos às Defensorias Públicas estaduais. 

Em atenção ao determinado pelo Acórdão nº 2153/2014 – TCU – 
Plenário, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN procedeu a alterações no Manual 
de Demonstrativos Fiscais – MDF, com o objetivo de clarificar a obrigatoriedade de 
publicação do RGF por todos os órgãos autônomos, independentemente da data de 
criação. Assim, as publicações referentes à DPDF iniciaram-se em 2015. Todavia, tal 
órgão ainda carece de definição quanto ao limite próprio de gasto com pessoal, o qual 
permanece inserido no limite do Poder Executivo distrital. 

Os RGFs publicados pela DPDF relativos ao primeiro, segundo e terceiro 
quadrimestres do exercício de 2016 foram analisados nos Processos – TCDF 
nºs 16491/16, 30486/16 e 2443/17, respectivamente. 

A tabela a seguir apresenta o demonstrativo das despesas com pessoal 
da jurisdicionada, apuradas ao final do 3º quadrimestre de 2016. 

R$ 1.000,00  

 
Fontes: Siggo, RGF publicado e Processo – TCDF nº 2443/17. 
A DPDF não conta ainda com limite próprio de gastos com pessoal definido pela LRF e suas despesas integram o limite de 
despesas com pessoal do Poder Executivo do DF. 

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM 

RESTOS A 

PAGAR NÃO 

PROCESSADOS

TOTAL

(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL 177.837 4.512 182.349

     Pessoal Ativo 163.370 4.512 167.882

     Pessoal Inativo e Pensionistas 14.467 0 14.467

       Inativo 13.508 0 13.508

       Pensionista 959 0 959

     Outras Despesas de Pessoal - Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF) 0 0 0

     Jetons 0 0 0

     Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física 0 0 0

(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) 17.742 2.235 19.978

     Indenizações de PDV 0 0 0

     Indenizações Por Exoneração e Demissão 821 0 821

     Indenizações e Restituições Pessoais 0 0 0

     Abono de Permanência 521 0 521

     Abono Pecuniário de Férias 0 0 0

     Licença Prêmio em Pecúnia 72 794 866

     Despesas de Exercícios Anteriores 1.861 1.442 3.302

     Sentenças Judiciais 0 0 0

     Inativos e Pensionistas pagos pelo IPREV/DF* 14.467 0 14.467

        Inativos pagos pelo IPREV/DF 13.508 0 13.508

        Pensionistas pagos pelo IPREV/DF 959 0 959

I - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (A - B) 160.095 2.277 162.372

II - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 19.881.230                 

Percentual da Despesa Líquida com Pessoal/Receita Corrente Líquida ( I / II )** 0,82%

DESPESA COM PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - EXERCÍCIO 2016

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS EXECUTADAS

(janeiro/2016 a dezembro/2016)
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A Despesa Líquida com Pessoal da DPDF, apurada no período de 
janeiro a dezembro de 2016, foi de R$ 162,4 milhões, o que correspondeu a 0,82% 
da RCL do mesmo período. 

O gráfico seguinte mostra a evolução da Despesa Líquida com Pessoal 
e da RCL, tendo em conta o período do 1º quadrimestre de 2015 ao 3º quadrimestre 
de 2016, considerando os valores do 1º quadrimestre de 2015 como base. Observou-
se que a Despesa Líquida com Pessoal, que se encontrava em acentuado 
crescimento desde o início de 2015 até o 1º quadrimestre de 2016, sofreu leve 
estabilização nos dois últimos quadrimestres do último ano. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
EVOLUÇÃO DA RCL E DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 

– 2015/2016 – 

 
Fontes: RGFs publicados e Processos – TCDF nºs 10663/16, 16491/16, 30486/16 e 2443/17. 

A forma de apresentação e o conteúdo dos demonstrativos das 
despesas com pessoal tem atendido em parte as exigências contidas nos arts. 54 e 
55 da LRF, incluindo ressalvas quanto à estruturação e disponibilização dos 
demonstrativos na página eletrônica da DPDF. Cumpre registrar que a jurisdicionada 
não fez constar, na publicação do RGF relativo ao 3º quadrimestre de 2016, o 
Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e dos Restos a Pagar, tendo sido 
exigida a republicação do Relatório mediante a Decisão – TCDF nº 2.470/2017, 
reiterada pela Decisão – TCDF nº 3.566/2017. 

3.3 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS 

Nos termos do § 1º do art. 4º da LRF, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias deverá conter Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas 
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
Resultados Nominal e Primário, além do montante da dívida pública. 
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Conforme definição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF/STN, 
o Resultado Primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias 
(não financeiras), o que permite a avaliação da política fiscal adotada pela unidade 
federativa, se essa é suficiente para custear as despesas não financeiras, podendo 
ainda prever a geração de superavit para arcar com o pagamento dos juros e encargos 
da dívida contratual. 

A tabela a seguir apresenta o Resultado Primário previsto na LDO/2016 
(Lei distrital nº 5.514/15), já refletindo as alterações promovidas pelas Leis distritais 
nºs 5.597/15 e 5.718/16, e os valores constantes da LOA/2016 (Lei distrital 
nº 5.601/15), também com as atualizações sofridas ao longo do exercício, em 
comparação aos valores da execução orçamentária apurados por meio do Siggo, até 
o 6º bimestre de 2016, espelhados na publicação do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária – RREO referente ao encerramento do exercício financeiro. 

R$ 1.000,00

 
Fontes: Siggo, Anexo de Metas Fiscais da LDO/2016 (Lei nº 5.514/15, alterada pelas Leis nº 5.597/15 e nº 5.718/16; valores 
correntes), LOA/2016 (Lei 5.601/15), RREO 6º bim./16. 
Excluídos os valores relativos à contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público do DF para 
evitar duplicidade, conforme Decisão nº 3.194/10, item V.  
Os valores da coluna LOA/2016 referem-se à dotação atualizada (LOA + créditos adicionais).  

Conforme se depreende da meta prevista na LDO/2016, a entidade 
governamental já esperava aumento do endividamento público, em vez de perseguir 
superavit tendente à redução do endividamento. A análise leva em consideração os 
valores da despesa empenhada, que, no caso do último bimestre do exercício, já 
considera as inscrições em restos a pagar. Constata-se, dessa forma, que o exercício 
de 2016 encerrou-se com deficit primário de R$ 686,2 milhões, não extrapolando, 
todavia, a meta prevista na LDO para o período, de R$ 1,9 bilhão negativo. 

Logo, o deficit apurado indica que o Governo teve gastos não financeiros 
superiores às receitas não financeiras, significando dizer que não conseguiu produzir 
resultado suficiente para arcar ao menos com os encargos da dívida. Desse modo, 

 LDO/2016 (A)  LOA/2016 (B)   (C/A) % 

1.1 Receita Total (Corrente + Capital) 27.869.829    33.350.740    26.293.386 94,34           

1.2 Deduções (Receitas Financeiras) 1.182.383      2.749.241      994.842      84,14           

  1.2.1 Aplicações Financeiras 695.181         605.729         739.651      106,40         

  1.2.2 Operações de Crédito 259.904         1.472.502      100.106      38,52           

  1.2.3 Alienações de Bens 89.953           590.303         14.732        16,38           

  1.2.4 Amortizações 137.345         80.707           140.353      102,19         

1.3 Receita Primária (1.1 - 1.2) 26.687.446    30.601.500    25.298.544 94,80           

 PREVISÃO 

ATUALIZADA 

 DOTAÇÃO 

AUTORIZADA 

 LDO/2016 (A)  LOA/2016 (B) 
2016 (D)                     

Empenhado
 (D/A) % 

2016 (E)                     

Liquidado
 (E/A) % 

2.1 Despesa Total (Corrente + Capital) 29.008.061    35.150.545    26.417.376  91,07          25.393.610 87,54           

2.2 Deduções (Despesas Financeiras) 394.045         764.493         432.647       109,80        432.647      109,80         

2.2.1 - Juros e Encargos da Dívida 188.749         236.375         197.128       104,44        197.128      104,44         

2.2.2 - Amortização da Dívida 200.107         308.934         224.264       112,07        224.264      112,07         

2.2.3 - Concessão de Empréstimos 5.189             219.184         11.255         216,90        11.255        216,90         

2.2.4 - Aquisição Tít. de Capital Integraliz. -                 -                 -               -              -              -              

2.3 Despesa Primária (2.1 - 2.2) 28.614.016    34.386.052    25.984.729  90,81          24.960.964 87,23           

3. RESULTADO PRIMÁRIO (1.3 - 2.3) (1.926.570)     (3.784.552)     (686.185)      

RESULTADO PRIMÁRIO - ATÉ 6º BIM. DE 2016

1. RECEITAS FISCAIS
 PREVISÃO ATUALIZADA EXECUÇÃO

2016 (C)

2. DESPESAS FISCAIS

EXECUÇÃO
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não obstante tenha sido cumprida a meta de Resultado Primário traçada, permanece 
a crítica lançada em exercícios pretéritos quanto à definição da meta da LDO. No caso 
presente, o erro foi de mais de R$ 1,2 bilhão em relação à meta, sendo que o melhor 
seria perseguir resultados menos elásticos, como indicativo dos esforços do Governo 
para não piorar ainda mais a situação já deficitária das finanças do Estado. 

Já com relação ao Resultado Nominal, a Secretaria do Tesouro Nacional 
– STN, pelo conhecido critério “abaixo da linha”, o define como sendo a variação da 
Dívida Fiscal Líquida num determinado período. 

Assim, considerando-se o método “abaixo da linha”, calcula-se o 
Resultado Nominal como a diferença entre o saldo da Dívida Fiscal Líquida ao final 
do último bimestre do exercício de referência (6º bimestre/2016) e o saldo ao final do 
exercício anterior (6º bimestre/2015). A tabela com o resumo da apuração é 
apresentada a seguir: 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 6º bimestre/16; Demonstrativo da Dívida Consolidada 
Líquida publicado no RGF do Poder Executivo referente ao 3º quadrimestre/16; e Siggo. 
Resultado Nominal apurado pelo critério denominado "Abaixo da Linha". 
*Não constam da Dívida Contratual Interna, na coluna do exercício de 2016, valores referentes à conta contábil 222111000 
(Dívidas - Decreto nº 36.755/15, revogado pelo Decreto nº 37120/2016), no valor de R$ 174,8 milhões; mas, deixou-se de 
excluir na coluna referente a 2015 o valor de R$ 307,9 milhões, referente a essa mesma conta contábil. 
**Dados dos Precatórios do 6º bimestre de 2015 conforme publicado no RREO do 6º bimestre/16. 

Do cálculo da Dívida Consolidada ao final de 2016, foi excluído o 
montante de R$ 174,8 milhões registrado em passivos de longo prazo na conta 
contábil 222111000 (Dívidas - Decreto nº 36.755/2015), referente à Dívida Contratual 
Interna, conforme destacado em nota explicativa ao demonstrativo publicado. 

ESPECIFICAÇÃO

Exercício 

Anterior 

(A)

 2016                 

até 6º bim 

(B) 

 Resultado 

Nominal 

até o 

bimestre 

(B - A) 

I - Dívida Consolidada 7.562.968  7.281.735  

Contratual 4.538.718  3.677.821  

Interna * 3.658.375  3.050.091  

(-) Créditos a Receber 145.891     179.065     

Externa 1.026.234  806.795     

Mobiliária -            -            

Precatórios Após 5.5.2000 ** 3.024.250  3.603.915  

Outras dívidas

II - Deduções 1.047.919  1.338.796  

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.387.343  1.605.542  

Demais Haveres Financeiros 609.768     719.543     

(-) Restos a Pagar Processados 949.193     986.289     

III - Dívida Consol. Líquida (I - II) 6.515.049  5.942.940  

IV - Receita de Privatizações (IV) -            -            

V - Dívida Fiscal Líquida (III + IV) 6.515.049  5.942.940  (572.109)   

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO FIXADA NO ANEXO DE METAS DA LDO 

PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL -  EXERCÍCIO DE 2016

VALOR CORRENTE

1.081.896                                            
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Todavia, não houve exclusão do montante de R$ 307,9 milhões dessa mesma conta 
contábil referente a 2015, na coluna “Exercício Anterior”, diferentemente do critério 
adotado quando da publicação do RREO do 6º bimestre de 2015, fato que distorce a 
análise. 

De toda forma, caso considerado o mesmo critério de exclusão na Dívida 
Fiscal Líquida de 2015 e de 2016, em relação aos valores registrados em passivo de 
longo prazo em decorrência do Decreto nº 36.755/15, então o Resultado Nominal 
apurado seria de R$ 264,2 milhões negativos, em vez dos R$ 572,1 milhões, também 
negativos, apresentado na tabela. Com isso, em ambos critérios, o Resultado Nominal 
continuaria dentro da meta estabelecida na LDO/2016, que previa aumento da Dívida 
Fiscal Líquida da ordem de R$ 1,1 bilhão. 

Quanto aos valores apresentados para o saldo de “Precatórios (após 
05.05.2000)”, ressalte-se a divergência entre os registrados para o ano de 2015 na 
publicação do RREO do 6º bimestre de 2015 (R$ 1,7 bilhão) e na publicação do RREO 
do 6º bimestre de 2016 para a coluna “Exercício Anterior” (R$ 3,0 bilhões). Essa 
inconsistência decorreu da reativação do módulo de registro de precatórios do Siggo, 
cujos saldos estavam congelados desde 2012 e que voltou a registrar movimentação 
do estoque dessa dívida a partir de 2016. De toda forma, esse ajuste realizado no 
saldo de precatórios de 2015 também repercutiu no saldo apresentado ao final de 
2016. 

De outro norte, a teor do § 4º do art. 9º da LRF, cabe ao Poder Executivo 
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em 
audiência pública, realizada na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças – 
CEOF da Câmara Legislativa do DF – CLDF, até o final dos meses de maio, setembro 
e fevereiro de cada exercício. Nesse particular, verificou-se que as audiências 
públicas referentes ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016 foram realizadas de forma 
intempestiva, com pequenos atrasos entre cinco e dezessete dias, não tendo sido 
detectado prejuízo à desejada transparência e controle social da gestão fiscal. 

A verificação de cumprimento das metas fiscais relativas a 2016 deu-se 
no âmbito do Processo – TCDF nº 6109/16, no qual foi prolatada a Decisão nº 
2.610/17, que considerou cumpridas, com ressalvas, as metas de Resultado Nominal 
e de Resultado Primário estabelecidas na LDO/2016. 

3.4 – AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL 

Em dezembro de 2015, este Tribunal recebeu o Ofício SEI nº 2871/2015, 
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SLTI/MP, para que adotasse as providências pertinentes tendo 
em vista o teor da Recomendação nº 78/GAB/FP/PR/DF, do 6º Ofício de Combate à 
Corrupção da Procuradoria da República no Distrito Federal, que, no âmbito da União, 
pedia suspensão do repasse de transferências voluntárias ao DF, nos seguintes 
termos: 

“RECOMENDAR à UNIÃO FEDERAL que, no prazo de 60 
(sessenta) dias, não repasse transferências voluntárias ao Distrito 
Federal caso esteja descumprindo o disposto nos incisos II e 
III do parágrafo único do art. 48 e no seu art. 48-A (efetiva 
implantação dos portais da transparência) da Lei 
Complementar nº 101/2000, nos termos de seus arts. 73-C e 23, 
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§3º, I, e informe, no mesmo prazo, caso seja aplicada a sanção em 
comento, com juntada da respectiva documentação 
comprobatória.” 

Diante desse cenário, esta Corte de Contas resolveu pela realização de 
fiscalização, com o objetivo de verificar se o Distrito Federal estaria dando 
cumprimento às disposições legais evocadas pela Procuradoria da República 
concernentes à implantação do Portal da Transparência da Gestão Fiscal, 
especialmente quanto aos requisitos de conteúdo de dados e de informações que 
deveriam ser disponibilizadas à sociedade por meio desse Portal (Processo – TCDF 
nº 37974/15). 

Nessa fiscalização, que contou com a participação do Núcleo de 
Acompanhamento da Gestão Fiscal – NAGF e do Núcleo de Fiscalização de 
Tecnologia da Informação – NFTI, foi avaliada a situação de cumprimento, em 
especial, dos arts. 48, 48-A e 73-C da LRF, bem como das disposições do Decreto 
federal nº 7.185/2010 e da Portaria (MF) nº 548/2010, do Ministério da Fazenda. Os 
mencionados dispositivos da LRF são transcritos a seguir. 

“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: 
[...]; 
II – 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; 
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 
Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. 
Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único 
do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa 
física ou jurídica o acesso a informações referentes a:  
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades 
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 
prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, 
quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;  
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita 
das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.” 
[...]. 
“Art. 73-B.  Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o 
cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do 
parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:  
I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;  
[...] 
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Parágrafo único.  Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados 
a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os 
dispositivos referidos no caput deste artigo.  
Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos prazos 
previstos no art. 73-B, das determinações contidas nos incisos II 
e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à 
sanção prevista no inciso I do § 3º do art. 23.” 
(Grifamos) 

Em relação às informações disponíveis no Portal da Transparência do 
Distrito Federal, constatou-se que o cidadão possui acesso a, entre outras 
informações: Plano Plurianual – PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; Lei 
Orçamentária Anual – LOA; receitas públicas arrecadadas e despesas públicas 
realizadas; patrimônio público; licitações dos órgãos do Governo do Distrito Federal; 
relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; relatório de acompanhamento dos 
quadros de servidores ativos, dos inativos e comissionados; convênios e instrumentos 
congêneres; e Prestações de Contas Anuais do Governo. 

As informações divulgadas no mencionado Portal são provenientes das 
mais variadas fontes, principalmente: Sistema Integrado de Gestão Governamental – 
Siggo; Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH; Sistema Integrado 
de Administração de Recursos Humanos – SIAPE (originário da União); e Sistema e-
Compras. 

Por sua vez, o Siggo constitui a principal fonte utilizada pela CGDF para 
a operacionalização do Portal da Transparência do Distrito Federal. Desse modo, na 
avaliação dos requisitos tecnológicos e de segurança do Portal, foram consideradas 
as exigências dispostas no Decreto federal nº 7.185/2010, que regulamenta o inciso 
III do parágrafo único do art. 48 da LRF, c/c a Portaria (MF) nº 548/2010, que 
estabelece os requisitos mínimos de segurança e contábeis do sistema integrado de 
administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação. 

Para validar os requisitos verificados sobre as disponibilizações dos 
dados e informações, foram realizadas consultas aleatórias abrangendo diversos 
exercícios, especialmente 2015 e 2016, cujas principais constatações são destacadas 
na sequência. 

CONSTATAÇÕES 

a) Prestações de Contas Anuais do Governo 

Os documentos das Prestações de Contas Anuais do Governo não 
estavam disponibilizados na íntegra no sítio do Portal da Transparência. Assim, parte 
das informações aparecia no sítio eletrônico da SEF (Balanço Geral e os Anexos I e 
II de 2010 a 2015, Balanço Geral – volumes I e II e Anexo III de 2009 e Balanço Geral 
– volumes I e II de 2003 a 2008) e outra parcela dos documentos era obtida no sítio 
eletrônico da Seplag (Anexo IV – Relatórios de Atividades de 2006 a 2015 e o Anexo 
V – Indicadores de Desempenho por Programa de Trabalho de 2008 a 2015). 

Dessa forma, entendeu-se que a disponibilização desses documentos 
de forma fragmentada, ou seja, em sítios eletrônicos diferentes, não favorecia o 
acesso pelos cidadãos. 
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b) Bens fornecidos e serviços prestados 

Em relação aos bens fornecidos ou serviços prestados, as consultas 
feitas no Portal da Transparência, no ícone "Compras", opção "Resultados das 
Licitações", e no ícone "Convênio-Contratos", opção "Contratos -Siggo", traziam 
alguns parâmetros da licitação, a exemplo da descrição do contrato e de qual bem 
seria fornecido ou qual serviço seria prestado. 

Entretanto, segundo a própria Coordenação do Portal, a quantidade de 
contratos disponíveis para consulta no Portal se apresentava muito aquém do 
universo de contratos existente no Distrito Federal, muito em razão da falta de 
preenchimento das informações pertinentes aos contratos pelos jurisdicionados. Uma 
forma de obter melhores resultados seria preencher o campo “Contrato” em todas as 
Notas de Empenho, o que permitiria fazer ligação entre os Empenhos e as 
informações dos contratos e convênios firmados pelo GDF que estariam registradas 
em outro módulo do Sistema. 

c) Lançamento das receitas 

Em consultas realizadas no ícone “Receitas Públicas”, opção “Por 
Categoria”, foram obtidos os valores das receitas previstas, realizadas e a diferença 
entre estas. No entanto, não estavam disponíveis opções de consultas e nem valores 
pertinentes à fase de lançamento da receita. 

A Coordenação do Portal ressaltou a ausência do repasse dessas 
informações pela SEF/DF, mesmo após solicitações feitas pela CGDF. De toda forma, 
pesquisa feita aos sítios da transparência de outros Estados e da União demonstrou 
que apenas os sítios da União e do Ceará disponibilizavam informações relativas às 
receitas lançadas, o que denota a dificuldade na disponibilização de tal informação. 

d) Adoção de sistema que atenda às normas da Nova Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público 

Sobre esse tema, o Tribunal verificou, inicialmente, mediante o Processo 
– TCDF nº 6455/13, o cumprimento do cronograma de ações para implantação do 
Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público pelo Distrito Federal, de 
forma a adaptar o Siggo à Nova Contabilidade Pública, que resultou em 
recomendações objeto da Decisão nº 2.098/14, em especial a definição formal dos 
critérios, normas, procedimentos e metodologia previstos. 

Ainda em 2015, o tema foi analisado no âmbito do Processo – TCDF 
nº 34690/15, que tratou do acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial do Distrito Federal relativa ao primeiro semestre daquele exercício. 
Naquela feita, concluiu-se que a Nova Contabilidade, compreendendo o Sistema de 
Custos no DF, encontrava-se parcialmente implantada, mas sem cronograma que 
estabelecesse metas ou prazos para finalizar os procedimentos. 

Posteriormente, foi publicada a Portaria Conjunta n° 01/2016, de autoria 
da SEF, Seplag e CGDF (DODF de 22.03.16), estabelecendo cronograma de ações 
para implantação dos novos procedimentos contábeis no âmbito do GDF, 
considerando o teor da Portaria/STN nº 549/15. Pelo novo cronograma, 
procedimentos como o levantamento de inventários e a realização de reavaliações e 
depreciações de bens contavam com previsão de conclusão que avançavam até 
2021. 
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e) Elaboração de demonstrações contábeis no SIGGO 

As demonstrações contábeis exigidas pela Lei n° 4.320/64 para 
apresentar os resultados do exercício são os Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais. As Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público incluíram nesta lista a Demonstração dos 
Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. De acordo 
com a Portaria STN n° 733/14, todas essas demonstrações tornaram-se obrigatórias 
a partir de 2015. 

O tema foi abordado no Processo – TCDF nº 34690/2015, antes referido. 
Naqueles autos, foram analisadas, entre outros assuntos, as demonstrações 
contábeis existentes no Siggo, tomando por base outubro de 2015. Algumas das 
demonstrações apresentaram necessidade de melhorias; outras, ainda estavam 
ausentes, a exemplo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Mutações do 
Patrimônio Líquido, questões que foram objeto de alerta ao Chefe do Poder Executivo, 
conforme Decisão nº 5.892/2015. 

Já nas Notas Explicativas ao Balanço Geral da Prestação de Contas de 
Governo de 2015, foi informado que os Balanços Orçamentário, Patrimonial e 
Demonstração das Variações Patrimoniais foram validados e disponibilizados aos 
usuários no Siggo. Em relação ao Balanço Financeiro e à Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, os testes continuavam em andamento à época. 

Informações mais recentes sobre a disponibilização dessas 
demonstrações no Siggo constam do item 5 – Demonstrações Contábeis, deste 
Relatório. 

f) Identificação no Siggo das operações intragovernamentais para 

exclusão de duplicidades 

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP indica, no 5° 
nível, as contas que devem ser utilizadas obrigatoriamente para identificar as 
transações intra e intergovernamentais. Também por meio de Nota Explicativa ao 
Balanço Geral da Prestação de Contas de Governo de 2015, foi dito que, quando da 
consolidação, as exclusões das contas intra do Ativo, Passivo, Variações Patrimoniais 
Aumentativas e Diminutivas, representadas no 5º dígito, não haviam sido finalizadas, 
mas os trabalhos continuariam em 2016, na busca da compatibilização dos 
procedimentos a serem realizados pelas Unidades Gestoras. 

Informações mais recentes sobre os referidos procedimentos constam 

do item 5 – Demonstrações Contábeis, deste Relatório. 

g) Verificação dos requisitos tecnológicos do Siggo 

Ao examinar a matéria, o Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da 
Informação – NFTI concluiu que a análise das evidências apresentadas pela SEF/DF 
e do resultado da auditoria realizada no Siggo para avaliar a sua confiabilidade 
(Processo – TCDF nº 17421/2007) indicava o cumprimento dos requisitos 
tecnológicos exigidos. 

DETERMINAÇÕES DO TCDF 

Desse modo, no pertinente à implantação do Portal da Transparência 

pelo Governo do Distrito Federal e à adoção de sistema integrado de administração 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

177 
 

financeira e controle, entendeu-se que o Distrito Federal atende as disposições dos 

arts. 48, parágrafo único, incisos II e III, e 48-A c/c o art. 73-C da LRF, bem como do 

Decreto federal nº 7.185/10 e da Portaria (MF) nº 548/10, consoante Decisão – TCDF 

nº 6.346/16.  

Não obstante, foram determinadas providências à CGDF e à SEF no 

sentido de: disponibilizar no Portal da Transparência, na íntegra, as Prestações de 

Contas Anuais de Governo referentes, pelo menos, aos últimos cinco exercícios 

financeiros; divulgar no Portal da Transparência os valores relativos aos lançamentos 

das receitas do Distrito Federal; promover alterações no cadastramento de Nota de 

Empenho, com o objetivo de tornar obrigatório o preenchimento do campo “Contrato” 

com o número gerado pelo próprio Siggo quando do cadastramento do contrato. 
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3.4 – QUADRO
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Quadro 19 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO DISTRITO FEDERAL 

– 2016 – 
R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Siafi. 
*Conforme art. 19, § 1º, V, c/c art. 2º, § 2º, da LC nº 101/00. 

 

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Receita Corrente Total    1.452.751    1.527.462    1.856.804    1.741.929    1.694.430    1.891.507    1.727.541    1.594.349    1.606.840    1.672.922    1.646.662    1.992.040    20.405.237 

     Receita Tributária      993.623    1.018.472    1.359.914    1.213.646    1.203.297    1.379.958    1.237.919    1.145.039    1.144.927    1.203.618    1.138.105    1.316.632    14.355.151 

     Receita de Contribuições      112.370      159.379      133.460      162.134      147.939      152.450      159.466      131.895      124.555      104.571      149.125      137.097      1.674.441 

     Receita Patrimonial        63.608        61.803        94.938      103.425        32.846        61.217        72.566        53.038        64.268        66.318        27.644        87.286        788.956 

     Receita Agropecuária                1                1                1                1                1                1                0                0                0                2                2                1                10 

     Receita Industrial              56              53             195             340             185             145             126             141             201              88              96             483            2.109 

     Receita de Serviços        45.943        30.740        49.364        38.253        51.912        34.589        30.546        34.416        47.655        40.454        35.811        39.974        479.657 

     Transfer. Correntes (Deduzidas Transf. p/ Fundeb)      168.334      182.334      137.504      148.491      165.685      170.327      149.861      146.755      130.769      144.328      179.360      293.394      2.017.143 

     Outras Receitas Correntes        68.846        74.734        81.483        75.686        92.624        92.971        77.084        83.134        94.671      113.687      116.565      117.274      1.088.758 

     (-) Deduções da Receita Corrente             (30)             (54)             (55)             (46)             (60)            (151)             (28)             (69)            (205)            (144)             (45)            (101)              (988)

Outras Deduções da Receita Corrente      124.967      149.751      146.614      149.897      147.125      150.838      155.974      145.386      105.770      119.027      126.214      160.781      1.682.343 

     Contribuição de Servidor Civil (Total)        89.672      113.225      110.691      112.161      113.116      113.988      119.768      108.881        88.951      101.296      110.110      129.638      1.311.495 

          Contrib. Servidor Civil (Ativo)        84.356        88.931        86.261        87.546        88.513        89.310        88.745        90.056        67.514        79.930        83.429        92.297      1.026.887 

          Contrib. Servidor Civil (Inativo)          4.404        21.063        21.675        22.359        21.846        21.903        27.838        16.416        19.242        19.175        23.728        35.609        255.257 

          Contrib. Servidor Civil (Pensionista)             912          3.231          2.755          2.256          2.757          2.776          3.185          2.409          2.194          2.191          2.952          1.732          29.351 

     Contribuição de Servidor Militar (Total)        19.617        19.838        19.632        19.650        19.624        19.817        19.895        19.786               -                 -                 -                 -          157.858 

          Contrib. Servidor Militar (Ativo)        14.666        14.852        14.603        14.518        14.350        14.373        14.332        14.193               -                 -                 -                 -          115.886 

          Contrib. Servidor Militar (Inativo)          4.950          4.985          5.028          5.131          5.274          5.443          5.561          5.592               -                 -                 -                 -            41.964 

          Contrib. Servidor Militar (Pensionista)                1                1                1                1                0                1                1                1               -                 -                 -                 -                    8 

     Compensação Entre Regimes de Previdência        15.678        16.689        16.291        18.085        14.385        17.034        16.311        16.719        16.820        17.731        16.104        31.143        212.990 

Recursos do FCDF Não Destinados a Pessoal*        88.313        61.512        74.367        89.329        93.930      103.723        91.745        83.513        95.293        97.531      108.215      170.864      1.158.337 

     Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF      995.134    1.111.636    1.223.375    1.084.492      873.013    1.268.292      909.318      907.328      799.741    1.125.804    1.055.387      662.083    12.015.602 

     (-) Recursos que custeiam despesas com pessoal      906.821    1.050.124    1.149.008      995.162      779.082    1.164.569      817.573      823.815      704.448    1.028.273      947.172      491.218    10.857.265 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA APURADA    1.416.098    1.439.224    1.784.557    1.681.361    1.641.235    1.844.391    1.663.313    1.532.476    1.596.363    1.651.426    1.628.663    2.002.124    19.881.230 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

182 

 

 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

183 

 

4 – GESTÃO PATRIMONIAL  

Este tópico cuida de recorte do patrimônio distrital, particularmente 
relacionado a dois itens: Dívida Ativa e Dívida Pública. 

O primeiro corresponde ao conjunto de créditos inadimplidos após prazo 
para pagamento, devendo ser consignado ao Ativo e nesta condição permanecer até 
realização ou baixa.  

A Dívida Pública, por sua vez, representa as obrigações do ente público 
com terceiros, isto é, corresponde a origem de recursos para o financiamento estatal, 
integrando o Passivo.  

O gráfico seguinte apresenta a evolução da Dívida Ativa e da Dívida 
Pública no último triênio e sua importância em relação ao Ativo e ao Passivo 
adicionado do Patrimônio Líquido, respectivamente. 

REPRESENTATIVIDADE DAS DÍVIDAS ATIVA E PÚBLICA 
 – 2014/2016 – 

 
Fonte: Siggo.  
Dívida Ativa de 2015 ajustada do erro de lançamento realizado em 2015. 
Valores de 2014 e 2015 atualizados pelo IPCA. 
Ativo e Passivo, tomados como denominadores, incluem saldos intraorçamentários. 

Quanto à Dívida Ativa, cabe destacar, desde logo, que foi constatada 
divergência de R$ 27,8 bilhões a maior nos saldos do exercício de 2015, causando 
distorção relevante nas demonstrações contábeis daquele exercício. Essa divergência 
também foi constatada pela Subcontroladoria de Controle Interno – Subci da 
Controladoria-Geral do DF – CGDF. De acordo com a explicação apresentada pela 
Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Fazenda, houve erro de lançamento 
nos registros contábeis respectivos, o qual somente veio a ser corrigido em abril de 
2016. 
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4.1 – DÍVIDA ATIVA 

Corresponde aos créditos tributários e não tributários em favor da 
Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em 
decisão proferida em processo regular, inscritos pelo órgão ou entidade competente, 
após apuração de certeza e liquidez. 

A tabela a seguir demonstra o estoque da Dívida Ativa do DF 
contabilizada nos OFSS, por origem do débito, no último biênio. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA. 
* Dívida Ativa de 2015 ajustada do erro de lançamento realizado em 2015. 

Conforme já mencionado, em 2015, houve erro de lançamento nos 
registros contábeis da Dívida Ativa, conforme explicação apresentada pela 
Subsecretaria de Contabilidade – Sucon/SEF. Como não houve o ajuste no exercício 
correspondente, este acerto somente foi efetuado no exercício em análise, contra o 
patrimônio líquido, de sorte a não distorcer o resultado de 2016. 

A propósito da contabilização da Dívida Ativa, ao final de 2016, esta 
Corte de Contas proferiu a Decisão nº 6.155/16 (Processo – TCDF nº 28830/16), 
determinando à Secretaria de Fazenda que adotasse as providências necessárias 
junto às suas Subsecretarias de Contabilidade e de Receita visando à correta 
apresentação do Demonstrativo da Dívida Ativa (PSIAG670), com registros de 
entradas e saídas, ajuizamentos e eventuais ajustes realizados, bem como à 
atualização mensal dos saldos contábeis da dívida ativa em prazo compatível com o 
calendário de fechamento mensal do Siggo. Quanto a esse último aspecto, sua origem 
remete às decisões nº 5.892/15 (Processo – TCDF nº 34690/15) e nº 1.589/14 
(Processo – TCDF nº 32370/13), que atentaram para a necessidade de atualização 
mensal tempestiva dos saldos contábeis da Dívida Ativa, consoante o disposto no 
Decreto nº 32.598/10 (art. 2º, inciso II, alínea “e”). Em que pese a atenção da colenda 
Corte de Contas para essa questão, o Relatório sobre o Controle das Operações de 
Crédito, Avais e Garantias, bem como dos Direitos e Haveres do DF, integrante da 
Prestação de Contas de 2016, destacou que, durante o exercício em análise, não 
houve tempestividade na escrituração das movimentações da Dívida Ativa, à exceção 
da competência dezembro/2016. 

A tabela seguinte trata do fluxo desse importante componente 
patrimonial, segundo a escrituração contábil, distinguindo as categorias que foram 
alteradas em função de compensação com precatório, parcelamento ou suspensão 

VALOR

(A)
%

VALOR 

(B)
%

VALOR

(B - A)
%

Dívida Ativa Tributária 20.882.569 94,53   24.012.190 94,59   3.129.620      95,00   14,99         

  Ajuizada 18.778.987 85,00   20.799.421 81,93   2.020.434      61,33   10,76         

  Não Ajuizada 2.103.582   9,52     3.212.769   12,66   1.109.187      33,67   52,73         

Dívida Ativa Não Tributária 1.120.357   5,07     1.269.932   5,00     149.575         4,54     13,35         

  Ajuizada 1.084.328   4,91     1.180.040   4,65     95.712           2,91     8,83           

  Não Ajuizada 36.029        0,16     89.892        0,35     53.862           1,64     149,50       

Dívida Ativa - Detran 88.937        0,40     103.915      0,41     14.978           0,45     16,84         

TOTAL 22.091.863 100,00 25.386.036 100,00 3.294.173      100,00 14,91         

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL - 2015/2016

DESCRIÇÃO

2015 (*) 2016 DIFERENÇA
EVOL. % 

(B/A)
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daquelas que não foram submetidas a quaisquer das medidas mencionadas, 
indicadas como “Sem Reclassificação”. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  
Saldo inicial ajustado do erro de lançamento realizado em 2015. 
A coluna “Reclassificação” demonstra as movimentações de valores ocorridas entre as classificações.  

Os gráficos seguintes traçam a evolução da Dívida Ativa no último 
triênio. 

 

SALDO DA DÍVIDA ATIVA SEM RECLASSIFICAÇÃO 
– 2014/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Dívida Ativa de 2015 ajustada do erro de lançamento realizado em 2015. 
Valores de 2014 e 2015 atualizados pelo IPCA. 

INSCRIÇÃO AJUIZAMENTO
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA
CANCELAMENTO BAIXA

Dívida Ativa Tributária 46.827.043 (27.179.884) 19.647.158 3.188.700   -                   2.339.704         (602.579)              (560.793) -                           24.012.190 

     Ajuizada 34.053.539 (16.385.515) 17.668.024 -              1.482.086        2.137.080         (144.880)              (342.889) -                           20.799.421 

          Sem Reclassif icação 18.499.954 (15.315.686) 3.184.268   -              1.482.086        2.137.080         (144.880)              (342.889) 12.419.175              18.734.840 

          Compensação com Precatório 49.470        -               49.470        -              -                   -                   -                       -          2.215                       51.685        

          Parcelada 12.433.011 (1.029.537)   11.403.474 -              -                   -                   -                       -          (9.527.740)               1.875.734   

          Suspensa 3.071.104   (40.292)        3.030.812   -              -                   -                   -                       -          (2.893.650)               137.162      

     Não Ajuizada 12.773.504 (10.794.369) 1.979.135   3.188.700   (1.482.086)       202.624            (457.700)              (217.904) -                           3.212.769   

          Sem Reclassif icação -              1.963.867     1.963.867   3.188.700   (1.482.086)       202.624            (457.700)              (217.904) (1.354.011)               1.843.491   

          Compensação com Precatório 15.267        -               15.267        -              -                   -                   -                       -          3.109                       18.376        

          Parcelada 10.495.372 (10.495.372) -              -              -                   -                   -                       -          1.125.647                1.125.647   

          Suspensa 2.262.864   (2.262.864)   -              -              -                   -                   -                       -          225.255                   225.255      

Dívida Ativa Não Tributária 1.652.650   (598.573)      1.054.077   134.180      -                   127.228            (13.154)                (32.400)   -                           1.269.932   

     Ajuizada 1.381.529   (361.350)      1.020.179   -              74.592             121.279            (10.234)                (25.776)   -                           1.180.040   

          Sem Reclassif icação 981.460      (312.494)      668.966      74.592             121.279            (10.234)                (25.776)   266.864                   1.095.692   

          Compensação com Precatório 347             -               347             -              -                   -                   -                       -          -                           347             

          Parcelada 320.311      (25.653)        294.659      -              -                   -                   -                       -          (215.376)                  79.283        

          Suspensa 79.410        (23.203)        56.207        -              -                   -                   -                       -          (51.488)                    4.719          

     Não Ajuizada 271.121      (237.223)      33.898        134.180      (74.592)            5.949                (2.920)                  (6.623)     -                           89.892        

          Sem Reclassif icação -              12.687          12.687        134.180      (74.592)            5.949                (2.920)                  (6.623)     (5.023)                      63.658        

          Compensação com Precatório 21.211        -               21.211        -              -                   -                   -                       -          (21.127)                    84               

          Parcelada 182.076      (182.076)      -              -              -                   -                   -                       -          21.794                     21.794        

          Suspensa 67.834        (67.834)        -              -              -                   -                   -                       -          4.356                       4.356          

Detran 83.676        -               83.676        39.675        64.240              (83.245)                (431)        -                           103.915      

TOTAL 48.563.368 (27.778.458) 20.784.911 3.362.555   -                   2.531.173         (698.978)              (593.624) -                           25.386.036 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DA DÍVIDA ATIVA - 2016

DESCRIÇÃO

SALDO 

INICIAL 

BRUTO

ACRÉSCIMOS REDUÇÕES

RECLASSIFICAÇÃO
SALDO 

FINAL
AJUSTES

SALDO 

INICIAL 

AJUSTADO

6.911,7 

3.384,5 

18.734,8 

932,0 

2.087,4 1.843,5 

560,8 
711,0 

1.095,7 
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13,5 

63,7 

1

10

100

1.000

10.000

2014 2015 2016

R
$
 m

il
h

õ
e
s

Tributária Ajuizada Tributária Não Ajuizada Não Tributária Ajuizada Não Tributária Não Ajuizada
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SALDO DA DÍVIDA ATIVA PARCELADO, SUSPENSO OU COMPENSADO COM PRECATÓRIO 
 – 2014/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Dívida Ativa de 2015 ajustada do erro de lançamento realizado em 2015. 
Valores de 2014 e 2015 atualizados pelo IPCA. 

Ainda na seara contábil, esses créditos apresentam probabilidade de 
perdas, em razão dos mais variados motivos. Nesse sentido, de acordo com o Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, as projeções para tanto devem 
ser provisionadas, retificando o Ativo distrital. Entretanto, referido provisionamento 
não tem sido levado a efeito, o que compromete a fidedignidade dos saldos contábeis.  

A receita da Dívida Ativa, no exercício em análise, totalizou R$ 407,9 
milhões, com decréscimo real de 18,7% em comparação ao ano anterior, conforme a 
tabela seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

10.613,4 

15.394,5 

2.064,6 

70,5 

16,2 

1.369,3 

408,8 

373,3 

84,3 
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22,5 
26,2 
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Tributária Ajuizada Tributária Não Ajuizada Não Tributária Ajuizada Não Tributária Não Ajuizada

PREVISÃO

(A)

ARRECADAÇÃO

(B)

%

(B/A)

PREVISÃO

(C)

ARRECADAÇÃO

(D)

%

(D/C)

IPTU 87.380      84.958               97,23   20.430      21.020               102,89       

ICMS 77.231      76.753               99,38   17.183      16.729               97,36         

IPVA 63.998      53.465               83,54   22.434      15.113               67,36         

Outros 60.571      52.614               86,86   2.871        4.171                 145,30       

ISS 42.241      36.512               86,44   6.718        9.134                 135,96       

TLP 20.941      20.154               96,24   4.842        5.386                 111,23       

ITCD 7.794        6.289                 80,69   2.030        1.453                 71,55         

Simples Candango 3.987        2.626                 65,86   1.573        1.062                 67,49         

ITBI 898           362                    40,38   189           117                    62,10         

TOTAL 365.041    333.732             91,42   78.271      74.185               94,78         

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 2016

ITEM

PRINCIPAL E PARCELAMENTO MULTAS, JUROS E ENCARGOS
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A propósito da arrecadação, remanesceu saldo de R$ 353,3 milhões 
consignado em Variação Patrimonial Ativa a Classificar (contas contábeis 491110110, 
491110112, 491110200 e 491110400), isto é, sem a devida apropriação nas contas 
da Dívida Ativa. Assim, referido montante, advindo do recolhimento dos devedores, 
deveria ser abatido do haver, reduzindo seu saldo. 

 

Cessão de Direitos Creditórios da Dívida Ativa 

O Poder Executivo tem engendrado medidas para securitização da 
Dívida Ativa, intentando dela fazer lastro para captação de recursos no mercado 
financeiro. 

A fim de viabilizar essa iniciativa, a Lei Complementar nº 897/15 
autorizou o Poder Executivo distrital a ceder, a título oneroso, os direitos creditórios, 
de origem tributária ou não tributária, objetos de parcelamentos administrativos ou 
judiciais à Sociedade de Propósito Específico – SPE, permitindo também o 
estabelecimento da empresa estatal DF – Gestão de Ativos S.A. 

Em 2016, deliberou-se pela elevação do capital social dessa sociedade 
para R$ 300 mil, expansão de 200% sobre o valor anterior (R$ 100 mil), dos quais 
99% pertencem ao Tesouro distrital. Autorizou-se ainda a ampliação desse mesmo 
capital para até R$ 900 mil, independentemente de reforma estatutária, por 
deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, ouvido o Conselho Fiscal. 

No exercício em questão, o Banco de Brasília – BRB, incumbido da 
coordenação e da estruturação das operações de emissão de valores mobiliários da 
DF – Gestão de Ativos, foi autorizado por esta a emitir até R$ 200 milhões em 
debêntures lastreadas pelo fluxo de recebimentos da Dívida Ativa (DODF de 10.10.16, 
pág. 12). 

Em que pesem referidas liberações, em 2016, a DF – Gestão de Ativos 
sequer aplicou a dotação a ela consignada nos OFSS, de R$ 1,5 milhão. 
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4.2 – DÍVIDA PÚBLICA 

Dívida pública são obrigações contraídas pelo governo por meio dos 
setores público, privado ou das agências multilaterais para financiar parte de seus 
gastos. Incluem-se, ainda, no montante da Dívida Pública os valores referentes a 
precatórios, requisições judiciais de pequeno valor, Restos a Pagar, depósitos, 
parcelamentos, ações judiciais e acordos. 

A dívida pública divide-se em fundada e flutuante. A fundada refere-se 
aos contratos que geram compromissos de exigibilidade por prazo superior a doze 
meses. Já a dívida flutuante é contraída por um breve e determinado período de 
tempo. 

A dívida pública do Governo do Distrito Federal em 2016 alcançou 
R$ 10,8 bilhões. Desse total, R$ 2,7 bilhões corresponderam à dívida flutuante, R$ 7,3 
bilhões, à fundada e R$ 786 milhões, aos precatórios anteriores a 05.05.00.  

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DF 

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo e Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo referentes ao 3º quadrimestre de 
2013 a 2016.  
Valores históricos. 
Dívida Fundada de 2015 conforme valores do RGF do 3º quadrimestre de 2016, excluídas contas 
contábeis relativas a registros decorrentes do Decreto nº 36.755/15. 
Valores de Precatórios apresentam inconsistências (assunto tratado no Capítulo 4.2.1 – Credores por 
Ação Transitada em Julgado).  

Conforme depreende-se do gráfico anterior, em comparação ao ano de 
2015, houve redução nominal da dívida flutuante em 0,4%. Com relação aos 
precatórios anteriores a 05.05.00, houve redução significativa, pois, desde 2013, o 
valor se mantinha em R$ 2,3 bilhões; em 2016, sofreu alteração, alcançando R$ 786 
milhões.  

De acordo com o Relatório sobre o Controle das Operações de Crédito, 
Avais e Garantias, bem como dos Direitos e Haveres do Distrito Federal, integrante 
da Prestação de Contas do exercício de 2016, com relação aos precatórios, informou-
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se que o Módulo de Gestão de Precatórios do Sistema Integrado de Gestão 
Governamental do DF – SIGGO não foi utilizado no ano de 2016 por problemas de 
funcionalidade. Apesar disso, naquele ano, foi efetuada, no referido Módulo, baixa de 
Requisições de Pequeno Valor - RPV de 2008 a 2014 e dos precatórios pagos até 
2015, sendo que “os pagamentos referentes ao ano de 2016, específicos das RPVs, 
estão sendo baixados individualmente em campo próprio desse sistema pela Gerência 
de Precatórios - GEPREC, conforme as audiências de pagamento são realizadas”2.  

Ainda de acordo com o Relatório supracitado, a Procuradoria-Geral do 
DF – PGDF apresentou valores diferentes dos extraídos do SIGGO para os 
precatórios inscritos até 05.05.00 e para os inscritos após 05.05.00, nos montantes de 
R$ 31,4 milhões e R$ 3,6 bilhões, respectivamente, o que demonstra a inconsistência 
dos valores lançados na contabilidade. O assunto é tratado no tópico 4.2.1 – Credores 
por Ação Transitada em Julgado, deste Relatório. 

Relativamente à Dívida Fundada, há que se ressaltar que o valor de 
R$ 7,3 bilhões apresentado no gráfico anterior difere do montante de R$ 5,9 bilhões 
constante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 3º quadrimestre de 2015. Essa 
diferença decorreu da atualização na conta de precatórios posteriores a 05.05.00, que 
passou de R$ 1,7 bilhão para R$ 3 bilhões, a qual foi efetuada quando da publicação 
do RGF do 3º quadrimestre de 2016. Segundo nota explicativa constante do referido 
RGF, os dados dos precatórios do 3º quadrimestre de 2015 foram atualizados com 
base em extração no Sistema de Gestão de Precatórios em 24.01.2017.  

Além disso, o valor da dívida fundada de 2015 constante do gráfico 
anterior difere do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Relatório de 
Gestão Fiscal relativo ao terceiro quadrimestre de 2016, pois neste demonstrativo 
foram incluídas indevidamente as contas Dívidas de Pessoal de Qualquer Natureza, 
Dívidas com Fornecedores de Bens e de Serviços e Demais Dívidas Contraídas e 
Ainda Não Registradas, que somaram o montante de R$ 307,9 milhões. Essas 
rubricas referem-se a registros decorrentes do Decreto nº 36.755/15, parcialmente 
revogado pelo Decreto nº 37.068/16 e totalmente pelo Decreto nº 37.120/16, as quais 
haviam sido excluídas da apuração da Dívida Consolidada Líquida quando do 
encerramento do exercício de 2015.  

Já em relação aos valores de 2016, no Demonstrativo supracitado, 
houve a devida exclusão das contas Dívidas de Pessoal de Qualquer Natureza, 
Dívidas com Fornecedores de Bens e de Serviços e Demais Dívidas Contraídas e 
Ainda Não Registradas, as quais totalizaram R$ 174,8 milhões. 

Dívida Flutuante 

A dívida flutuante compreende os Restos a Pagar (excluídos os serviços 
da dívida), os depósitos, os serviços da dívida a pagar e os débitos em tesouraria. 

                                                           
2 Prestação de Contas do Governo, Anexo VI, Vol. III, pág. 46. 
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$1.000,00 

 
Fontes: Siggo.  

Os Restos a Pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até 31 
de dezembro do respectivo exercício, distinguindo-se os processados (despesas já 
liquidadas) dos não processados (despesas não liquidadas).  

A tabela a seguir relaciona as unidades gestoras responsáveis pelos 
maiores valores inscritos em Restos a Pagar processados. Nota-se que apenas seis 
unidades inscreveram quase 70% do total. 

R$1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Inclui despesas custeadas por recursos de contribuição patronal, no montante de 
R$ 54,2 milhões. 

Listam-se, a seguir, as unidades gestoras responsáveis pelos maiores 
valores inscritos em Restos a Pagar não processados. 

RUBRICA VALOR %

Restos a Pagar 2.252.076 82,19

Depósitos 487.911 17,81

Serviços da Dívida a Pagar -                0,00

Débitos de Tesouraria -                0,00

TOTAL 2.739.987 100,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 2016

UNIDADE GESTORA VALOR %

Secretaria de Educação 259.044 21,09

Instituto de Previdência dos Servidores do DF 241.532 19,66

Secretaria de Saúde 106.016 8,63

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 102.169 8,32

Companhia Urbana da Nova Capital do Brasil 63.948 5,21

Transporte Urbano do Distrito Federal 60.846 4,95

Outras Unidades Gestoras 394.756 32,14

TOTAL 1.228.311 100,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016
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R$1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Cumpre destacar que, em comparação ao ano de 2015, houve 
expressivos aumentos de inscrição em Restos a Pagar não processados nas 
seguintes unidades gestoras: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, 
responsável em 2015 por R$ 18,3 milhões, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito 
Federal, por R$ 370,3 mil, e o Fundo de Saúde da Polícia Militar, por R$ 14,9 mil, 
gerando aumentos de 132,5%, 5.540,7% e 268.356,4%, respectivamente. 

Os Restos a Pagar (processados e não processados) classificados por 
Grupo de Natureza de Despesa são apresentados na tabela a seguir. Observa-se que 
não houve Restos a Pagar em Juros e Encargos da Dívida, bem como em 
Amortização da Dívida. 

R$ 1000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Em Restos a Pagar Processados, inclui despesas custeadas por recursos de 
contribuição patronal, no montante de R$ 54,2 milhões. 

No grupo Outras Despesas Correntes, relativo aos Restos a Pagar não 
processados, os elementos mais significativos foram Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica (R$ 448,6 milhões) e Indenizações e Restituições (R$ 99,8 milhões). 
Considerando-se ainda os Restos a Pagar não processados, o elemento Auxílio 
Financeiro a Pesquisadores aparece no grupo Outras Despesas Correntes e no grupo 
Investimentos nos montantes de R$ 5,7 milhões e R$ 2,5 milhões, respectivamente. 
Cabe mencionar, ainda, a presença, no grupo Outras Despesas Correntes, do 
elemento Subvenções Econômicas, no valor de R$ 3,2 milhões, referente a 
transferência a instituições privadas com fins lucrativos. 

UNIDADE GESTORA VALOR %

Secretaria de Saúde 453.536 44,30

Secretaria de Educação 123.025 12,02

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal 46.177 4,51

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 42.662 4,17

Fundo de Saúde da Polícia Militar 40.000 3,91

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos
31.394 3,07

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 30.597 2,99

Departamento de Trânsito do Distrito Federal 26.745 2,61

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal 20.886 2,04

Outras Unidades Gestoras 208.744 20,39

TOTAL 1.023.765 100,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016

VALOR % VALOR %

Pessoal e Encargos Sociais 613.237 49,93 81.232 7,93

Juros e Encargos da Dívida 0 0,00 0 0,00

Outras Despesas Correntes 527.881 42,98 817.729 79,87

Investimentos 86.036 7,01 123.433 12,06

Inversões Financeiras 1.004 0,08 1.371 0,13

Amortização da Dívida 0 0,00 0 0,00

TOTAL 1.228.158 100,00 1.023.765 100,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESTOS A PAGAR INSCRITOS - 2016

GRUPO DE NATUREZA DA 

DESPESA

PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS
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O gráfico a seguir apresenta o comportamento dos Restos a Pagar 
inscritos, processados e não processados, ao longo dos últimos quatro anos. Houve 
redução, em relação a 2015, de 8,1% e 8,9% nos Restos a Pagar processados e não 
processados, respectivamente. 

EVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS 
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA. 
Inclui despesas custeadas por recursos de contribuição patronal, no montante de R$ 54,2 milhões. 

 

Os Restos a Pagar sofreram redução real de 8,4% em relação a 2015, e 
sua representatividade sobre a receita total dos OFSS caiu de 8,7%, em 2015, para 
8,6% no exercício em análise. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de Restos a Pagar, contas patrimoniais, de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA. 
Valores de Receitas OFSS, contas de resultado, de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Evolução de valores comparados a 2013. 

 

O gráfico seguinte compara a evolução dos Restos a Pagar inscritos no 
exercício e os pagos no exercício seguinte, no último quadriênio. Ressalte-se que os 
pagamentos realizados em 2017 referentes a Restos a Pagar inscritos em 2016 
referem-se tão somente até 30.06.17.  

2013

(A) (B)
% EVOL 

(B/A)
(C)

% EVOL 

(C/A)
(D)

% EVOL 

(D/A)

Restos a Pagar 1.980.448 1.043.743 (47,30) 2.459.650 24,20 2.252.076 13,72 

Receitas OFSS 21.306.351 22.426.557 5,26 28.162.637 32,18 26.293.386 23,41 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EVOLUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E RECEITAS ARRECADADAS

DISCRIMINAÇÃO

2014 2015 2016
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
RESTOS A PAGAR 

INSCRITOS NO EXERCÍCIO, PAGOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE 
E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo.  
Valores históricos.  
Data da última atualização para os valores pagos em 2017 referentes a restos a pagar de 2016: 30.06.17 

Dívida Fundada 

A tabela a seguir detalha valores relativos à dívida fundada ao final de 
2016. Em comparação com o ano anterior, a dívida se manteve em 7,3 bilhões, apesar 
de os saldos atualizados das contas Precatórios a partir de 05.05.00 e Parcelamento 
de Dívidas terem aumentando em 12,1% e 53,4%, respectivamente.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo e Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 3º 
quadrimestre de 2016.  
FCVS – Fundo de Compensação de Variações Salariais3. 
Valores de Precatórios apresentam inconsistências (assunto tratado no Capítulo 
4.2.1 – Credores Por Ação Transitada em Julgado). 

                                                           
3 O FCVS foi criado por intermédio da Resolução nº 25, de 16.06.67, do Conselho de Administração do extinto 
Banco Nacional da Habitação – BNH. 
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Inscritos no exercício Pagos no exercício seguinte Percentual de execução

RUBRICA VALOR %

Operações de Crédito em Contratos 3.633.790        49,90

Internas 2.826.996        38,82

Externas 806.795           11,08

Financiamento CEF Habitações 179.419           2,46

Deduções de Créditos FCVS (179.065)         (2,46)         

Parcelamento de Dívidas 43.676             0,60

Precatórios a partir de 05.05.00 3.603.915        49,49

TOTAL 7.281.735        100,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - 2016
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As operações internas representaram 77,8% da totalidade das 
operações de crédito em contratos, com destaque para o contrato CT0003991, relativo 
ao refinanciamento da dívida do DF com a União, responsável por 37,2% das 
operações internas, o que representava R$ 1,1 bilhão. Já em relação às externas, o 
contrato EX0001957, relativo ao Programa de Transporte Urbano do DF, representou 
52% do total desse tipo de operação, totalizando R$ 419,9 milhões. 

A tabela seguinte detalha as operações de crédito sob controle da 
Secretaria de Estado da Fazenda do DF, responsável pela totalidade dos contratos. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Em março de 2016, houve desconto de R$ 339,3 milhões no contrato 
CT0003991 – refinanciamento da dívida do DF com a União. Esse desconto 
representou 12% do saldo final das operações de crédito em contratos internos. 

A evolução dos pagamentos de juros e encargos, em comparação às 
amortizações, ao longo do último quadriênio, é demonstrada a seguir.  

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
AMORTIZAÇÕES, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

Cabe destacar que foi a primeira vez, desde 2013, que as amortizações 
foram maiores que os juros e encargos da dívida, totalizando 1% e 0,9%, 
respectivamente, da Receita Corrente Líquida. 

A evolução das dívidas de operações de crédito contratuais interna e 
externa no último quadriênio é demonstrada a seguir. 

ÂMBITO
SALDO 

INICIAL
INGRESSOS

CORREÇÃO 

MONETÁRIA/ 

CAMBIAL

DESCONTO 

SOBRE SALDO 

DEVEDOR

AMORTIZAÇÃO
SALDO 

FINAL

Interno 3.149.665   80.902            65.500              (339.292) (129.779) 2.826.996     

Externo 1.026.234   19.204            (166.304) -                    (72.339) 806.795        

TOTAL 4.175.899   100.106          (100.804) (339.292)           (202.118)           3.633.790     

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FLUXO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA SEF/DF EM 2016
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EVOLUÇÃO DO SALDO DA DÍVIDA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS 
INTERNAS E EXTERNAS 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA. 
Não inclui valores da dívida de financiamentos habitacionais contraídos junto à Caixa Econômica Federal.  

Depreende-se do gráfico que, em relação a 2015, tanto a dívida interna 
quanto a externa foi reduzida em 2016. A dívida externa das operações de crédito 
contratuais atingiu o seu menor valor real em 2016, considerado o quadriênio. 
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4.2.1 – CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO 

Precatórios são ofícios requisitórios da justiça formalizando a solicitação 
para pagamento de débitos decorrentes de sentença condenatória transitada em 
julgado contra a Fazenda Pública. Esses são regulados pelo art. 100 da Constituição 
Federal e, até o exercício de 2016, pela Emenda Constitucional – EC nº 62/09, que 
instituiu regime especial de pagamento de precatórios, conforme art. 97 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. A partir de 2017, o referido regime 
especial de pagamentos passará a ser regulamentado pela EC nº 94/2016. 

 Assim sendo, seguindo o determinado no art. 97, § 2º, I, “a”, do ADCT, 
c/c as disposições do Decreto distrital nº 31.398/2010, em 2016 o Governo do Distrito 
Federal estava obrigado a depositar, mensalmente, no último dia útil de cada mês, em 
conta especial criada para o pagamento dos precatórios vencidos e a vencer, 1/12 
(um doze avos) do valor correspondente a, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) 
da receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao mês do depósito. 

A tabela a seguir apresenta os valores dos depósitos realizados pelo 
Governo do Distrito Federal – GDF referentes ao exercício de 2016, para fins de 
pagamentos de precatórios, conforme registrado no Siggo. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
*Depósito mensal de 1/12 (um doze avos) do correspondente a 1,5% da RCL apurada no segundo mês anterior ao mês corrente, 
nos termos do art. 97 do ADCT, § 1º, inciso I, c/c § 2º, inciso I, alínea "a", e do art. 1º, § 1º, do Decreto nº 31.398/10. 

Apurou-se, na tabela anterior, a diferença de cerca de R$ 24,7 milhões, 
a menor, entre o valor devido (R$ 284,1 milhões) e o depositado (R$ 259,5 milhões) 
referente ao período em análise. 

Constata-se que houve atraso no repasse dos recursos em todos os 
meses, além de não ter sido realizado o depósito referente ao mês de dezembro, no 

RCL 

ACUMULADA 

(A)

DEPÓSITO 

DEVIDO (B)*

DEPÓSITO 

REALIZADO 

(C)*

DIF.             

(C) -(B)
Nº

DATA DO 

LANÇAMENTO

nov/15 18.287.605 -                    -                    -                     - -

dez/15 18.461.481 -                    -                    -                     - -

jan/16 18.450.111 22.860 22.860 0 2016OB06817 17.02.16

fev/16 18.555.233 23.077 23.077 0 2016OB12449 23.03.16

mar/16 18.733.552 23.063 23.063 0 2016OB18186; 2016OB18187 28.04.16

abr/16 18.891.181 23.194 23.194 0 2016OB22168; 2016OB22169 17.05.16

mai/16 18.980.159 23.417 23.417 0 2016OB28694; 2016OB28695 24.06.16

2016OB29004 27.06.16

2016OB32199 13.07.16

2016OB41193; 2016OB41194 31.08.16

jul/16 19.252.641 23.725 23.725 0 2016OB62691 20.12.16

ago/16 19.381.862 23.807 23.807 0 2016OB62692 20.12.16

set/16 19.585.360 24.066 24.018 -47 2016OB62690; 2016OB62693 20.12.16

out/16 19.692.229 24.227 24.227 0 2016OB64452 28.12.16

nov/16 - 24.482 24.482 0 2016OB64453; 2016OB64455 28.12.16

dez/16 - 24.615 0 -24.615

284.146 259.483 -24.663 - -

ODEM BANCÁRIA - OB

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 97 DO ADCT (EC 62/2009)  - EXERCÍCIO DE 2016

TOTAL DO PERÍODO

MESES

VALORES

jun/16 19.045.418 23.614 23.614 0
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valor de R$ 24,6 milhões. Para essa parcela, conforme verificado junto ao Siggo, seu 
empenho só ocorreu em fevereiro de 2017, por meio da Nota de Empenho 
2017NE00112, no valor de R$ 24.615.285,79, e o repasse foi realizado em 
13.06.2017, por intermédio da Ordem Bancária 2017OB26913.  

Em relação à diferença apurada para o mês de setembro (no valor de 
R$ 47,0 mil), à luz da documentação que constou da Prestação de Contas do Governo 
referente a 2016 (Anexo VI, Volume IV), houve compensação com o repasse que 
havia sido feito a maior nesse mesmo valor quando do depósito referente a dezembro 
de 2015, objeto da OB nº 2016OB4120. 

Logo, para o ano de 2016, houve descumprimento do valor mínimo que 
deveria ser destinado ao pagamento de precatórios do Distrito Federal, agindo o GDF 
em contrariedade às disposições do § 2º do art. 97 do ADCT, c/c o Decreto local 
nº 31.398/2010, expondo a administração e o próprio Governador às sanções 
previstas no § 10 do art. 97 do ADCT, in verbis: 

ADCT 

“Art. 97. [...]. 

§ 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que 
tratam o inciso II do § 1º e os §§ 2º e 6º deste artigo: 

I - haverá o sequestro de quantia nas contas de Estados, Distrito 
Federal e Municípios devedores, por ordem do Presidente do Tribunal 
referido no § 4º, até o limite do valor não liberado; 

II - constituir-se-á, alternativamente, por ordem do Presidente do 
Tribunal requerido, em favor dos credores de precatórios, contra 
Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, direito líquido e 
certo, autoaplicável e independentemente de regulamentação, à 
compensação automática com débitos líquidos lançados por esta 
contra aqueles, e, havendo saldo em favor do credor, o valor terá 
automaticamente poder liberatório do pagamento de tributos de 
Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, até onde se 
compensarem; 

III - o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação 
de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa; 

IV - enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora: 

a) não poderá contrair empréstimo externo ou interno; 

b) ficará impedida de receber transferências voluntárias; 

V - a União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos 
Municípios, e os depositará nas contas especiais referidas no § 1º, 
devendo sua utilização obedecer ao que prescreve o § 5º, ambos 
deste artigo.” 

(Grifamos) 

O acompanhamento da matéria por este Tribunal deu-se no âmbito do 
Processo – TCDF nº 28872/16, cuja Decisão nº 2.309/17 considerou descumprida, em 
relação a 2016, a exigência de repasse mínimo de recursos pelo DF ao TJDFT para 
pagamento de precatórios, consoante § 2º do art. 97 do ADCT, c/c o Decreto distrital 
nº 31.398/2010, e chamou em audiência os Exmos. Srs. Governador e Secretário de 
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Fazenda para apresentarem as correspondentes razões de justificativa. No momento, 
o processo encontra-se no Ministério Público de Contas aguardando parecer.  

Já com relação ao controle das Requisições de Pequeno Valor – RPV, 
tratadas no § 3º do art. 100 da Constituição Federal e excluídas das regras do regime 
especial de que trata o art. 97 do ADCT, a destinação de recursos específicos foi 
realizada conforme o Convênio nº 02/2012, mantido entre o GDF e o TJDFT. Segundo 
tal regramento, os recursos devem ser repassados mensalmente pelo Distrito Federal, 
por intermédio da SEF/DF, também no último dia útil de cada mês, perfazendo a 
quantia mínima de R$ 1,0 milhão/mês. 

Para o ano de 2016, os depósitos para pagamento de RPV, conforme 
levantado no Siggo, foram os seguintes: 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

 

Constata-se um depósito atípico no valor de R$ 15 milhões em 
março/2016 (Ordem Bancária nº 2016OB13368), totalizando R$ 17 milhões naquele 
mês. Esse depósito teve efeito positivo durante o ano, que somado ao depósito de 
R$ 1 milhão referente a dezembro/2016, realizado já em 2017, fechou com margem 
positiva de R$ 14,0 milhões, em relação aos valores previstos no Convênio. Segundo 
constou da Prestação de Contas, esse montante teria sido destinado à quitação de 
RPV de competências anteriores. 

Em relação aos depósitos de recursos realizados por entidades da 
Administração Indireta do DF diretamente ao TJDFT e Tribunal Regional do Trabalho 
da 10ª Região – TRT10, fora do Convênio nº 02/2012, também destinados ao 
pagamento de RPV, verificou-se o repasse total de R$ 1,9 milhão, conforme evidencia 
a tabela seguinte. 

REPASSE MÍNIMO 

DEVIDO
REPASSADO REFERÊNCIA DIFERENÇA DIFERENÇA

(A) (B) (B) - (A)  ACUMULADA

Jan. 1.000 0 - -1.000 -1.000

Fev. 1.000 0 - -1.000 -2.000

Mar. 1.000 17.000 jan., fev., mar. 16.000 14.000

Abr. 1.000 0 - -1.000 13.000

Mai. 1.000 2.000 abr., mai. 1.000 14.000

Jun. 1.000 0 - -1.000 13.000

Jul. 1.000 2.000 jun., jul. 1.000 14.000

Ago. 1.000 1.000 ago. 0 14.000

Set 1.000 0 - -1.000 13.000

out 1.000 2.000 set., out. 1.000 14.000

nov 1.000 0 -1.000 13.000

dez 1.000 1.000 nov. 0 13.000

fev/17 1.000 dez. 1.000 14.000

TOTAL                       12.000                            26.000 
14.000 14.000

MÊS

VALORES

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO Nº 02/2012 - EXERCÍCIO 2016

(REPASSE DE RECURSOS PELA SEF/DF AO TJDFT PARA PAGAMENTO DE RPVs) 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

199 

 

R$ 1.000,00

 
Fonte: Siggo. 

Em relação aos recursos que foram destinados pelo Distrito Federal em 
2016 para pagamento de ações transitadas em julgado, R$ 160,5 milhões tiveram 
origem em depósitos judiciais, do total de R$ 172,5 milhões ingressados nos cofres 
distritais no período nessa fonte de recurso. Tal utilização desses recursos está em 
conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 151/15, art. 7º, § 1º, bem 
assim com a Lei distrital nº 5.564/15, art. 8º, I, c/c o Decreto distrital nº 36.699/15, art. 
4º, inciso I. 

Já com respeito ao controle do saldo contábil da dívida de precatórios, 
persistem problemas na sua atualização no sistema Siac/Siggo, consoante já 
ressaltado em exercícios anteriores e agora destacado no Relatório da Controladoria-
Geral do Distrito Federal (Anexo VI, Volume III). A tabela a seguir espelha os valores 
registrados na contabilidade do Distrito Federal. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siac/Siggo 

O aumento de R$ 1,9 bilhão verificado entre 2015 e 2016 não representa 
apenas o ingresso de novos precatórios no período, mas também o lançamento de 
valores de exercícios anteriores que estavam pendentes em razão de inconsistências 
apresentadas no correspondente módulo do Siggo, responsável pelo controle contábil 
dessa dívida. Não é demais lembrar que o valor registrado no Siac/Siggo diverge do 
constante no RGF do Poder Executivo, onde foi apresentado R$ 4,4 bilhões, a partir 
de informações extraídas do correspondente módulo de gestão de precatórios, 
também do Siggo, utilizado pela PGDF. Em verdade, os valores que constam da 
contabilidade distrital não representam com fidedignidade esse passivo, pela 
intempestividade no registro dos ingressos de novos precatórios e também na baixa 
contábil de valores já pagos. A tabela a seguir espelha os dados fornecidos pela 

ÓRGÃO/ENTIDADE VALOR

Secretaria de Fazenda do DF - SEF/DF 1.022

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU 1

Fundação Hemocentro de Brasília - FHB 0

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS 7

Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS 112

Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF 785

Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF 16

TOTAL 1.943

REPASSE DE RECURSOS DO DF AO JUDICIÁRIO PARA PAGAMENTO DE RPVs* -  EXERCÍCIO 2016

2015 2016

2.289.781                        4.213.642                        

PRECATÓRIOS ALIMENTARES 1.933.982                        3.568.770                        

PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES 346.371                           528.642                           

REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 9.427                               116.230                           

                              44.885                                 4.284 

CREDORES POR AÇÃO CÍVEL 16.621                             0                                      

CREDORES POR ACORDOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS 27.924                             3.989                               

DER REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 299                                  252                                  

DFTRANS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 5                                      5                                      

DETRAN REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 37                                    37                                    

2.334.666                        4.217.926                        

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TOTAL

CREDORES POR AÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO

PROCURADORIA-GERAL DF

NOVACAP
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Procuradoria-Geral do Distrito Federal, responsável pela gestão dos precatórios, a 
partir de controle próprio fora do Siggo. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Prestação de Contas (Anexo VI, Vol. III; Ofício nº 18/2017 - DICAL/CECAL/PGDF). 

Conforme se vê, foram apontados aqui três valores diferentes para a 
dívida por ações transitadas em julgado. No que se refere ao controle do saldo a pagar 
dos Precatórios e RPVs, a CECAL/PGDF ainda adota demonstrativo próprio em 
planilhas Excel, sem incluir as cessões de direito, as compensações de crédito 
tributário e as preferências constitucionais. 

Segundo a CGDF, a Procuradoria-Geral do DF estaria desenvolvendo 
internamente programa de controle de cessões de crédito de precatórios, em fase de 
homologação pelos usuários da Gerência de Precatórios – GEPREC, com o uso da 
tecnologia webservice do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, 
a fim de evitar retrabalho. No entanto, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios 
– COORPRE, daquele Tribunal, teria ponderado sobre a necessidade de tratar sua 
própria base cadastral de credores, antes de avançar no sentido de 
compartilhamento/importação/exportação de tais informações para o Siggo. Nessa 
frente também estaria participando a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – SUTIC/SEF. 

A matéria atualmente possui acompanhamento no âmbito do Processo 
– TCDF nº 11470/13, inclusive com providências pertinentes registradas na Decisão 
nº 3.732/16, in verbis: 

Decisão 3.732/16: 

“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, com 
o qual concorda a Revisora, Conselheira ANILCÉIA MACHADO, 
decidiu: [...]; V – determinar à SEF/DF que: a) doravante: i) proceda à 
gestão da dívida distrital com precatórios, mantendo controle 
atualizado de seu montante, sem prejuízo das ações previstas no 
Plano de Ação que visou atender à Decisão nº 4760/2013 (achado 1); 
[...].” 

Por fim, a tabela apresentada na sequência traz a execução 
orçamentária no Elemento de Despesa 91, relativo a Sentenças Judiciais, durante o 
exercício de 2016. De se observar que referido Elemento engloba o pagamento de 
outras decisões judiciais, além daquelas submetidas ao disciplinamento do art. 100 
da CF. 

ESPECIFICAÇÃO 2015 2016

Precatórios inscritos até 5.5.2000 - Alimentar 53.231              24.469              

precatórios inscritos até 5.5.2000 - Não alimentar 8.378                6.888                

SUBTOTAL 61.609              31.357              

Precatórios inscritos após  5.5.2000 - Alimentar 2.514.524         3.003.213         

precatórios inscritos após 5.5.2000 - Não alimentar 441.990            508.745            

Requisições de Pequeno Valor - RPV 26.031              47.170              

SUBTOTAL 2.982.546         3.559.128         

TOTAL 3.044.154         3.590.485         

CREDORES POR AÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO (SEGUNDO A PGDF)
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

 

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

FINAL

DESPESA 

REALIZADA

300               -                -                

33                 33                 2                   

-                -                -                

1.072            1.072            171               

339.555        467.055        309.193        

-                1                   1                   

-                107               107               

1.000            -                -                

340.960        468.160        309.365        

2.066            1.805            103               

3.601            9.121            7.282            

2.640            9.305            7.840            

31.530          59.409          59.238          

1.200            218               -                

200               900               789               

500               1.085            1.022            

-                20                 -                

3.600            848               -                

168               104               7                   

28                 28                 0                   

11                 11                 -                

53                 53                 -                

1.023            1.023            23                 

162               162               7                   

501               501               13                 

2.028            1.951            1.177            

400               225               112               

49.311          86.543          77.503          

         390.271          554.703          386.868 

Total Administração Indireta

TOTAL

FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

A
d
m

in
is

tr
a
ç
ã
o
 I
n
d
ir
e
ta

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ELEMENTO 91 (SENTENÇAS JUDICIAIS) - EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE  ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

A
d
m

in
is

tr
a
ç
ã
o
 D

ir
e
ta

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL

Total Administração Direta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB
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4.2.2 – LIMITES LEGAIS 

Por força do disposto no art. 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
Senado Federal aprovou as Resoluções nº 40 e 43, de 20 e 21 de dezembro de 2001, 
respectivamente, que estabelecem limites globais para o montante da dívida pública 
consolidada e mobiliária e sobre operações de crédito interno e externo para os 
Estados, Distrito Federal e Municípios.  

A tabela a seguir detalha os limites de endividamento determinados 
pelas resoluções do Senado Federal, supracitadas.  

R$ milhões  

 
Fonte: Balanço Geral da Prestação de Contas Anual do Governo relativa a 2016.   

 

 

 

 

 

PARÂMETRO VALOR % VALOR % VALOR

Montante global de 

operações de 

crédito

Res. nº 43/01, 

art. 7º, I
16% da RCL                3.181 0,50                   100 15,50          3.081 

Média do 

comprometimento 

anual

Res. nº 43/01, 

art. 7º, II, e § 4º

11,5% da 

RCL média
               2.577 4,66                1.045 6,84          1.532 

100% da 

Despesa de 

capital 

realizada - 

2015

                  991 58,63                   581 41,37             410 

100% da 

Despesa de 

capital 

realizada - 

2016

                  980 10,20                   100 89,80             880 

Receitas de 

operações de 

crédito

LOA/16

Res. nº 43/01, 

art. 6º, § 1º, II

100% da 

Despesa de 

capital da

LOA/16 e 

alterações

               4.054 36,33                1.473 63,67          2.581 

Antecipação de 

receita 

orçamentária

Res. nº 43/01, 

art. 10
7% da RCL                1.392                -                        -   7,00          1.392 

Saldo das 

garantias

Res. nº 43/01, 

art. 9º
22% da RCL                4.374            1,05                   209 20,95          4.165 

       33.819 

Receitas de 

operações de 

crédito - 2015

Res. nº 43/01, 

art. 6º, § 1º, I

Estoque da dívida

Res. nº 43/01, 

art. 7º, III, e Res. 

nº 40/01, arts. 3º 

e 4º

200% da RCL 

(2016)
             39.762 14,95                5.943 185,05

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO - 2016

RESOLUÇÕES Nº 40/01 E Nº 43/01 DO SENADO FEDERAL

DESCRIÇÃO NORMATIVO
LIMITE ESTABELECIDO MONTANTE APURADO MARGEM DISPONÍVEL
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5 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Este capítulo trata da análise dos resultados gerais do exercício 
constantes das demonstrações contábeis do GDF. De acordo com o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 6ª edição, as Demonstrações 
Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP são enumeradas pela Lei nº 4.320/64, 
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16. 6 – 
Demonstrações Contábeis) e pela Lei Complementar nº 101/00 – LRF, quais sejam: 

 Balanço Orçamentário – BO; 

 Balanço Financeiro – BF; 

 Balanço Patrimonial – BP; 

 Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP; 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC; e 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL. 

Na Prestação de Contas encaminhada pelo Chefe do Poder Executivo, 
referente ao exercício de 2016, foram apresentados todos os balanços à exceção da 
DMPL, descumprindo parcialmente a exigência contida na Portaria STN nº 733/14, 
segundo a qual todas as DCASP são de observância obrigatória desde o exercício de 
2015, conforme as regras contidas na 6ª edição do MCASP, aprovado pela Portaria 
STN nº 700/14. 

A respeito da DMPL, no âmbito do Processo – TCDF nº 28830/16, que 
trata do acompanhamento da execução orçamentária relativa ao primeiro semestre 
de 2016, foi proferida a Decisão – TCDF nº 6.155/16, que alertou o Chefe do Poder 
Executivo quanto à necessidade de incluir a referida demonstração no Siggo. Além 
disso, a Decisão esclareceu sobre a obrigatoriedade de apresentação da DMPL nas 
demonstrações contábeis consolidadas do GDF. Na resposta encaminhada por meio 
do Ofício nº 69/2017 – GAB/SEF, de 25.01.17, a Subsecretaria de Contabilidade – 
Sucon/SEF informou que a DMPL se encontra em fase de desenvolvimento na área 
de Tecnologia da Informação: 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL 
encontra-se em fase de desenvolvimento na Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - SUTIC/SEF, 
conforme DOD n° 2/2017, encaminhado àquela em SUTIC em 
04 de janeiro de 2017, por meio do Memorando n° 01/2017-
COPROC/SUCON/SEF (cópia anexa). Tão logo sejam 
efetuados os testes e validações no âmbito desta SUCON, a 
mesma será disponibilizada no SIAC/SIGGO com vistas a 
constar na Prestação de Contas Anual do Governo. 

Nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, constantes do 
Balanço Geral da Prestação de Contas, informou-se que a equipe técnica da 
Sucon/SEF procedeu à finalização dos parâmetros necessários para a elaboração da 
DMPL, visando ao atendimento das exigências do MCASP.  
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Em 20.06.17, foi proferida a Decisão – TCDF nº 2.864/2017, por meio da 
qual foi requisitada ao Chefe do Poder Executivo a apresentação da Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido referente a 2016. Em 12.07.17, o Exmo. Senhor 
Governador do Distrito Federal, por intermédio de sua Consultoria Jurídica, 
encaminhou o Ofício SEI-GDF nº 94/2017-GAG/CJ, no qual foi informado que a 
solução informatizada para elaboração da DMPL foi disponibilizada em ambiente de 
homologação em 02.06.17, tendo sido iniciada, portanto, a fase de testes. Todavia, 
até 31.07.17, a referida demonstração contábil não se encontrava disponível no Siggo. 

A propósito das Notas Explicativas, verificou-se que não atendem às 
especificações constantes do MCASP, o qual estabelece parâmetros mínimos para 
cada demonstração contábil. 

Nos termos do art. 50, § 1º, da LRF, no caso das demonstrações 
conjuntas, devem ser excluídas as operações intragovernamentais. Nesse sentido, e 
segundo os procedimentos previstos no MCASP, foi editada a Instrução Normativa 
nº 4, de 22.12.16, da Sucon/SEF, que estabelece regras de exclusão de operações 
intragovernamentais na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do 
GDF. Segundo o normativo: 

PARTE IV - DA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS 

(...) 

Na elaboração dos balancetes, balanços e demonstrativos da receita 
e despesa, a nível consolidado, será utilizada a própria base definida 
para geração no SIAC/SIGGO, com a indicação da opção excluir intra 
nos respectivos layouts e considerar as regras a seguir: 

Consolidado SIAC/SIGGO 

DENOMINAÇÃO REGRA 

Balanço 
Patrimonial 

Excluir as contas com o 5º dígito 2 
(1XXX2XXXX e 2XXX2XXXX, 3XXX2XXXX e 
4XXX2XXXX) de ativo, passivo e variações 
patrimoniais. 

Demonstração das 
Variações 
Patrimoniais 

Excluir contas com o 5º dígito 2 
(3XXX2XXXX e 4XXX2XXXX) das variações 
patrimoniais diminutivas e aumentativas. 

Balanço 
Orçamentário 

Excluir o dígito 7 e 8 da célula da receita 
(intraorçamentária).  
Excluir os 4 primeiros dígitos (ex:  3X91, 
4X91, XXXX) da combinação com a 
modalidade 91 (intraorçamentária) da célula 
da despesa.  
Reflexo:  
Receita realizada  
Empenhado, Liquidado, A Liquidar, Pago e a 
Pagar 

Balanço Financeiro 
Fluxo de Caixa 

Excluir os dígitos 7 e 8 da célula da receita 
(intraorçamentária);  
Excluir os 4 primeiros dígitos (ex: 3X91, 
4X91, XXXX) da agregação com a 
modalidade 91 (intraorçamentária) da célula 
da despesa. 

Demonstrativo da 
Despesa 

Excluir os 4 primeiros dígitos (ex: 3X91, 
4X91, XXXX) da agregação com a 
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modalidade 91 (intraorçamentária) da célula 
da despesa.  
Reflexo: 
Empenhado, Liquidado, A Liquidar, Pago e a 
Pagar. 

Demonstrativo da 
Receita 

Excluir os dígitos 7 e 8 da célula da receita 
(intraorçamentária). 
Reflexo: 
Receita realizada 

Todavia, verificou-se que as demonstrações contábeis consolidadas da 
Prestação de Contas foram encaminhadas sem a observância dessas regras. Os 
balanços foram apresentados por seus valores brutos, ou seja, sem a exclusão das 
operações intragovernamentais. Ademais, a opção “Excluir Intra”, criada para esse 
tipo de consulta no Siac/Siggo (PSIAG550), encontra-se ainda em fase de 
desenvolvimento, gerando inconsistência para todos os balanços. 

Somente no caso do Balanço Orçamentário a apresentação por valores 
brutos contribuiu para melhor análise, mesmo contrariando a Instrução Normativa 
citada. Isso porque, especificamente no caso do Balanço Orçamentário, o normativo 
da Sucon/SEF destoa da melhor técnica contábil. De fato, de acordo com o art. 102 
da Lei nº 4.320/64, o objetivo do Balanço Orçamentário é demonstrar as receitas e as 
despesas previstas em confronto com as realizadas. Assim, as receitas e as despesas 
devem constar por seus valores brutos, sem dedução, a fim de viabilizar a comparação 
do previsto com o realizado. 

Sobre o assunto, o documento Perguntas e Respostas do MCASP, 
divulgado no sítio do Tesouro Nacional, traz importante esclarecimento: 

2 – O art. 50, § 1º, da LRF, define que ‘No caso das 
demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações 
intragovernamentais’. Nas demonstrações contábeis 
consolidadas, os valores das receitas e despesas 
intraorçamentárias devem ser excluídos?  

As receitas e despesas intraorçamentárias, quando da 
consolidação das contas, anulam-se no que diz respeito à 
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e ao Balanço 
Patrimonial (BP), além do Balanço Financeiro (BF) e 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Em particular, o 
Balanço Orçamentário reflete as autorizações legislativas 
para execução de dispêndios, além da previsão das receitas 
necessárias ao seu financiamento, e estas autorizações 
devem constar pelos seus valores brutos. Assim, nos 
aspectos orçamentários não há exclusões “intra” para fins 
de consolidação dos Balanços Orçamentários. No caso do 
BP, DVP, BF e DFC, o procedimento de consolidação e exclusão 
das contas Intra não irá alterar o resultado final ou patrimônio 
líquido dos demonstrativos. A única diferença é que os fluxos e 
saldos serão menores. (Grifo não contido no original)  

Também os demonstrativos consolidados da receita e da despesa não 
atenderam à Instrução Normativa citada. As exclusões a título de operações “intra” 
foram realizadas por fonte de recursos: da receita realizada, foi deduzida a 
contribuição patronal para o RPPS/DF (R$ 1,7 bilhão), e da despesa realizada, a parte 
custeada com recursos dessa fonte (R$ 1,3 bilhão). No entanto, para a eliminação da 
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dupla contagem na aplicação dos recursos, deve ser utilizada a classificação contábil 
específica para essa finalidade, ou seja, as receitas e despesas intraorçamentárias. 
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5.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Inicialmente, destaca-se que o Balanço Orçamentário constante do 
Quadro 21 foi elaborado para reproduzir fielmente o demonstrativo encaminhado na 
Prestação de Contas, o mesmo extraído do Siac/Siggo (PSIAG550). Cabe esclarecer 
que tal balanço não incluiu R$ 997,5 mil na dotação atualizada referente ao saldo da 
movimentação de crédito por cisão/fusão/extinção de unidades, o qual deveria ser 
nulo ao término do exercício, mas não foi cancelado contabilmente na Vice-
Governadoria, conforme explicitado em 2.1 – Alterações Orçamentárias, tópico deste 
Relatório. 

Segundo o MCASP, o Balanço Orçamentário deve estar acompanhado 
de notas explicativas que divulguem, entre outros pontos, o detalhamento das receitas 
e despesas intraorçamentárias, quando relevante. O Balanço Orçamentário do RREO 
e o demonstrativo constante do Balanço Geral trazem esse detalhamento, o qual foi 
incluído entre os Quadros deste RAPP. 

Ainda segundo o MCASP, o Balanço Orçamentário deve ser composto, 
além do Quadro Principal, pelo Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não 
Processados e pelo Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. Todavia, 
tais relatórios não foram apresentados na Prestação de Contas nem disponibilizados 
no Siac/Siggo.  

A síntese do Balanço Orçamentário a seguir destaca o resultado obtido 
entre receitas e despesas realizadas nos últimos dois exercícios. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

O resultado orçamentário do exercício de 2016 alcançou superavit de 
R$ 249,3 milhões, revertendo deficit de R$ 1,3 bilhão, atualizado, do ano anterior. Em 
2015, o resultado negativo foi proporcionado, principalmente, pelo deficit na execução 
do orçamento corrente de R$ 976,6 milhões. Em 2016, ao contrário, houve superavit 
corrente de R$ 663 milhões, de modo que a receita corrente suportou as despesas da 
mesma categoria. 

Embora a receita total tenha caído 7,1%, em termos reais, a despesa 
caiu ainda mais, 11,6%, explicando a melhora no equilíbrio da execução orçamentária. 
Quase 93,7% da diminuição da despesa correspondeu à queda real de 15,1% no 
grupo Pessoal e Encargos Sociais, cuja despesa realizada baixou de R$ 22,6 bilhões, 
em valor atualizado, para R$ 19,2 bilhões, conforme razões expostas em 2.3.1 – 
Despesa com Pessoal, tópico deste Relatório. Ressalte-se que a presente análise 

RECEITA REALIZADA 2015 2016 EVOL % DESPESA REALIZADA 2015 2016 EVOL %

Receita Corrente 29.319.454  27.415.099  (6,50)    Despesa Corrente 30.296.044  26.752.114  (11,70)  

Orçamentária 27.328.865  25.683.444  (6,02)    Orçamentária 28.191.845  25.005.163  (11,30)  

Intraorçamentária 1.990.589    1.731.655    (13,01)  Intraorçamentária 2.104.199    1.746.951    (16,98)  

Receita de Capital 809.572       577.396       (28,68)  Despesa de Capital 1.085.918    991.048       (8,74)    

Orçamentária 809.572       577.075       (28,72)  Orçamentária 1.085.918    990.347       (8,80)    

Intraorçamentária -                   321              Intraorçamentária -                   700              

SUBTOTAL 30.129.026 27.992.495 (7,09)    SUBTOTAL 31.381.962 27.743.162 (11,60)  

DEFICIT 1.252.936 SUPERAVIT 249.333

TOTAL 31.381.962  27.992.495  TOTAL 31.381.962  27.992.495  

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SÍNTESE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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contempla valores brutos, sem exclusão das parcelas de natureza intraorçamentária, 
critério distinto daquele adotado no citado tópico 2.3.1 deste Relatório, no qual foram 
desconsideradas essas parcelas, para fins de consolidação da despesa. 

O gráfico a seguir apresenta o confronto entre as receitas previstas e 
arrecadadas, bem como entre as despesas autorizadas e realizadas. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DESPESA 

– 2013/2016 – 
 

 
Fontes: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 
Em 2015 e 2016, acrescidos recursos do FCDF para saúde e educação (R$ 6,6 bilhões e R$ 5,3 bilhões, respectivamente). Nos 
dois anos, foram realizados 100% desses valores tanto na receita quanto na despesa. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

No exercício de 2016, a receita arrecadada chegou a R$ 28 bilhões, 
atingindo 83,9% da previsão atualizada. Parecido com 2014, esse foi o menor 
quociente de execução da receita no quadriênio. Foram 3,3 pontos percentuais de 
queda em relação a 2015. Por sua vez, a despesa realizada alcançou R$ 27,7 bilhões, 
ou 78,9% da dotação autorizada. No ano anterior, o índice de execução da despesa 
atingiu 81,2%. A média do quadriênio foi de 80,5%. 

Assim, de acordo com o Balanço Orçamentário, embora tenha havido 
melhora no equilíbrio entre receitas e despesas realizadas, os demais índices 
analisados continuam a apontar, assim como em exercícios anteriores, para falha na 
integração entre os processos de planejamento e execução orçamentária. De fato, 
aumentou a divergência entre a receita estimada e a receita realizada, bem como 
entre a dotação autorizada e a despesa realizada. 
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5.2 – BALANÇO FINANCEIRO 

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das 

entidades do setor público. Tal demonstração, composta por um único quadro, foi 

apresentada na Prestação de Contas conforme a estrutura definida no MCASP. Na 

tabela a seguir, apresenta-se a síntese do Balanço Financeiro do exercício de 2016. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

O montante de ingressos e dispêndios totalizou R$ 64 bilhões, incluindo-

se as operações intragovernamentais. A maior parte referiu-se a Transferências 

Financeiras Recebidas e Concedidas, ambas de R$ 28,2 bilhões, que deveriam se 

anular na apresentação da demonstração contábil consolidada. 

Importante ressaltar que a opção pela exclusão das operações 

intragovernamentais no Siggo (PSIAG550 – Excluir Intra) desequilibra ingressos 

(R$ 62,3 bilhões) e dispêndios (R$ 64 bilhões), visto que há exclusões apenas do lado 

dos ingressos. Em notas explicativas às demonstrações contábeis (Balanço Geral, 

pág. 61), constam informações a respeito dos esforços para conciliação das 

informações contábeis e superação dessa inconsistência. 

De acordo com o MCASP, o Balanço Financeiro possibilita a apuração 

do resultado financeiro do exercício. Esse cálculo pode ser efetuado de dois modos: 

MODO 1 

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte 

(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior 

= Resultado Financeiro do Exercício 

MODO 2 

Receitas Orçamentárias 

(+) Transferências Financeiras Recebidas 

(+) Recebimentos Extraorçamentários 

(-) Despesa Orçamentária 

(-) Transferências Financeiras Concedidas 

(-) Pagamentos Extraorçamentários 

= Resultado Financeiro do Exercício 

Nos dois modelos, o resultado financeiro do exercício de 2016 somou 

R$ 509,6 milhões, ao contrário do ano anterior, quando os resultados foram 

divergentes. Devido à inconsistência do Balanço Financeiro de 2015, que não foi 

apresentado na Prestação de Contas daquele ano, não foi possível a análise 

comparativa entre esses exercícios, bem como não foi apresentado valor do exercício 

anterior no Balanço Financeiro de 2016, retratado no Quadro 23. 

 INGRESSOS VALOR  DISPÊNDIOS VALOR

Receita Orçamentária 27.992.495 Despesa Orçamentária 27.743.162

Transferências Financeiras Recebidas 28.239.343 Transferências Financeiras Concedidas 28.239.339

Recebimentos Extraorçamentários 3.406.404 Pagamentos Extraorçamentários 3.146.161

Saldo do Exercício Anterior 4.390.525 Saldo para o Exercício Seguinte 4.900.106

TOTAL 64.028.767 TOTAL 64.028.767

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SÍNTESE DO BALANÇO FINANCEIRO - 2016
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Os ingressos em Receita Orçamentária, de R$ 28 bilhões, e os 

dispêndios em Despesa Orçamentária, de R$ 27,7 bilhões, correspondem aos valores 

da receita e despesa realizados constantes do Balanço Orçamentário, que apurou 

superavit de R$ 249,3 milhões. Na análise do Quociente Orçamentário do Balanço 

Financeiro, correspondente à relação entre o superavit mencionado e a variação das 

disponibilidades financeiras, que resultou em 48,9%, observou-se que a execução 

orçamentária contribuiu com quase metade da geração líquida de caixa do DF no 

exercício de 2016. Não obstante, o item 5.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 

mostra que isso ocorreu especialmente devido aos investimentos do Iprev/DF. 

No Balanço Financeiro, a receita orçamentária realizada e a despesa 

orçamentária executada constam discriminadas por fonte/destinação de recurso, 

especificando-se as ordinárias e as vinculadas, conforme a tabela seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 
 

Como Receita Ordinária, ingressaram R$ 15,4 bilhões, ao passo que, 

como Despesa Ordinária, foram despendidos R$ 9,4 bilhões. Assim, segundo o 

Balanço, houve superavit dos ingressos ordinários do orçamento no montante de R$ 6 

bilhões, quase totalmente consumidos pelo deficit dos dispêndios vinculados de 

R$ 5,7 bilhões.  

Contudo, cabe esclarecer que, enquanto a Receita Vinculada, de 

R$ 12,6 bilhões, refere-se apenas a recursos de fontes vinculadas recebidos no 

exercício, a Despesa Vinculada, de R$ 18,3 bilhões, foi financiada tanto por recursos 

vinculados advindos do exercício anterior (superavit financeiro) como por recursos de 

origem não vinculada. 

De fato, a classificação da despesa como vinculada ou não vinculada 

não guarda relação direta com o mecanismo de identificação da origem/destinação do 

recurso por código de fonte. Por exemplo, do total da Despesa Vinculada à Saúde, 

R$ 3 bilhões foram realizados à conta de fontes não vinculadas (Ordinário Não 

Vinculado, FPE, FPM, Transferência ITR e Transferência IPI-Exportação). Da mesma 

forma, R$ 4,6 bilhões oriundos dessas mesmas fontes foram considerados Despesa 

DESCRIÇÃO
RECEITA

(A)

DESPESA

(B)

SALDO

(A-B)

Ordinária 15.376.177 9.416.179   5.959.998   

Vinculada 12.616.319 18.326.983 (5.710.664) 

Recursos Vinculados à Educação 4.710.100   6.102.554   (1.392.455) 

Recursos Vinculados à Saúde 3.670.240   6.072.903   (2.402.663) 

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 3.921.747   5.746.703   (1.824.956) 

Outras Destinações de Recursos 314.232      404.822      (90.591)      

Convênio 191.238      174.028      17.210        

Operação de Crédito 100.106      221.231      (121.125)    

Assistência Social 14.850        8.276          6.575          

Esporte 8.037          1.288          6.750          

TOTAL 27.992.495 27.743.162 249.333      

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO - 2016

RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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Vinculada à Educação. Tais despesas referem-se à aplicação do mínimo exigido da 

receita de impostos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, o que explica boa parte do deficit financeiro do orçamento 

vinculado. 

O deficit de R$ 1,8 bilhão em Recursos Destinados à Previdência Social 

resulta da receita orçamentária de R$ 3,9 bilhões, principalmente contribuição 

patronal (R$ 1,7 bilhão) e contribuição do servidor (R$ 1,5 bilhão), e da despesa 

orçamentária de R$ 5,7 bilhões. Analisando individualmente cada fundo 

previdenciário, esse deficit é explicado pela insuficiência do Fundo Financeiro de 

R$ 3,1 bilhões e pelo superavit do Fundo Previdenciário de R$ 1,2 bilhão.  

O Fundo Financeiro obteve receita em fontes próprias no montante de 

apenas R$ 2,7 bilhões no exercício, ao passo que a sua despesa alcançou R$ 5,7 

bilhões, conforme tratado no item 2.3.1.2 – Previdência Social dos Servidores 

Públicos, deste Relatório. 

Por fim, o deficit na gestão financeira de Operação de Crédito, de 

R$ 121,1 milhões, decorreu primordialmente dos pagamentos no âmbito do Contrato 

de Operação de Crédito – Mobilidade Integrada (Fonte 335008841), que totalizaram 

R$ 134 milhões, realizados à conta de recursos de superavit financeiro do exercício 

anterior, portanto sem recebimento correspondente no exercício. 

Quanto às Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, estas 

devem refletir as movimentações de recursos financeiros entre os órgãos e entidades 

da Administração Pública, podendo ser orçamentárias, no caso de cotas ou repasses, 

por exemplo, ou extraorçamentárias, geralmente relativas a Restos a Pagar. No 

Balanço Financeiro de 2016, as transferências financeiras foram classificadas apenas 

como decorrentes da execução orçamentária, no valor de R$ 28,2 bilhões. A tabela a 

seguir discrimina os valores. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Em Transferências Concedidas para Execução Orçamentária, 

encontram-se os registros contábeis de repasses feitos pelo Tesouro para a execução 

do orçamento. Para fundos e entidades da Administração Indireta do Poder Executivo, 

foram repassados R$ 10,4 bilhões, discriminados conforme a tabela a seguir. 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS VALOR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS VALOR

Saúde 4.872.361 Saúde 21.329

RPPS 2.241.137 Outros 28.217.998

Outros 21.125.845 Valores a Compensar 12

TOTAL 28.239.343 TOTAL 28.239.339

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO - 2016

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O Fundo de Saúde recebeu o maior repasse, de R$ 4,9 bilhões. O valor 

do item Saúde constante das Transferências Recebidas pode ser obtido somando, 

além desse valor, o Repasse SUS Concedido, de R$ 21,3 milhões, recebido pela 

Fundação Hemocentro de Brasília – FHB. 

Para os órgãos do Poder Legislativo, o repasse financeiro concedido 

pelo Tesouro somou R$ 733 milhões, tendo sido recebidos R$ 437 milhões pela 

Câmara Legislativa do DF e R$ 296 milhões pelo Tribunal de Contas do DF. 

Os valores de inscrição de Restos a Pagar Processados e Não 

Processados constaram como os maiores Recebimentos Extraorçamentários, de 

R$ 3,4 bilhões, conforme a tabela seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

De acordo com o parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, 

os Restos a Pagar do exercício são computados como ingresso extraorçamentário 

apenas para compensar a sua inclusão na despesa orçamentária. De fato, embora a 

despesa orçamentária tenha somado R$ 27,7 bilhões, o valor efetivamente 

desembolsado foi de R$ 25,2 bilhões, restando diferença de R$ 2,5 bilhões de 

empenhos não cancelados do exercício, entre liquidados e a liquidar. Assim, essa 

diferença foi lançada, em Recebimentos Extraorçamentários, como Inscrição de 

VALOR

4.851.032   

2.241.131   

704.938      

625.684      

475.552      

214.017      

207.450      

204.067      

195.230      

152.539      

107.315      

456.795      

10.435.750 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO - 2016

UNIDADE

Fundo de Saúde do DF

Fundo Financeiro de Previdência do DF

Demais Unidades

TOTAL

REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DO TESOURO PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Companhia de Planejamento do DF - Codeplan

Empresa de Assistência Técnica e Ext. Rural do DF -Emater

Transporte Urbano do DF - DFTrans

Serviço de Limpeza Urbana - SLU

Companhia do Metropolitano do DF - Metrô-DF

Agência de Fiscalização do DF - Agefis

Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF

Fundação de Apoio à Pesquisa do DF - FAP/DF

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap

RECEBIMENTO VALOR PAGAMENTO VALOR

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.023.765 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 758.655

Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.517.240 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 1.219.786

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 189.879 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 820.322

Outros Recebimentos Extraorçamentários 660.254 Outros Pagamentos Extraorçamentários 302.952

Ajuste de Exercícios Anteriores 15.265 Ajuste de Exercícios Anteriores 7.714

Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações 36.732

TOTAL 3.406.404 TOTAL 3.146.161

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO - 2016

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
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Restos a Pagar, discriminados em Processados e Não Processados, nos montantes 

de R$ 1,5 bilhão e R$ 1 bilhão, respectivamente. 

Ressalta-se, contudo, que o valor lançado a título de Restos a Pagar 

Processados corresponde ao total da conta Empenhos Liquidados (conta contábil 

622920103), visto que o total efetivamente contabilizado como Restos a Pagar 

Processados – Inscritos (conta contábil 532100000) somou R$ 1,2 bilhão. Sobre o 

assunto, o MCASP orienta que, para fins de elaboração do Balanço Financeiro, devem 

ser utilizadas contas da Classe 5 (Orçamento Aprovado) do PCASP para a Inscrição 

de Restos a Pagar, o que não foi observado no presente caso, gerando distorção de 

valores. 

Os Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício 

compõem a dívida flutuante, conforme art. 92 da mesma Lei Federal nº 4.320/64, cuja 

análise foi realizada no item 4.2 – Dívida Pública, deste Relatório.  

Do outro lado, os pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não 

Processados do exercício anterior somaram desembolsos de R$ 1,2 bilhão e R$ 758,7 

milhões, respectivamente, totalizando 62,9% de Pagamentos Extraorçamentários, 

estes da ordem de R$ 3,1 bilhões. Isso significa que a execução financeira do 

exercício de 2016 foi onerada em R$ 2 bilhões relativos a compromissos assumidos 

no ano anterior, principalmente Pessoal e Encargos Sociais, conforme ilustrado no 

gráfico adiante. 

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, POR GRUPO DE DESPESA 

– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 

O valor pago de Restos a Pagar foi expressivo relativamente a anos 

anteriores. Foi 217,6% maior que no ano de 2015 e 85,3% maior que no ano de 2014, 

em termos reais. 

A tabela seguinte mostra que a Secretaria de Educação, Secretaria de 

Saúde e Fundo Financeiro de Previdência efetuaram 66,8% dos pagamentos de 

Pessoal e 
Encargos Sociais; 

1.129,2 

Outras Despesas 
Correntes; 722,6 

Investimento; 
125,0 

Outras; 1,6 

R$ milhões
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Restos a Pagar durante o exercício de 2016, quase totalmente Pessoal e Encargos 

Sociais e Outras Despesas Correntes. 

 R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Como Outros Recebimentos Extraorçamentários, de R$ 660,3 milhões, 

foram registrados, principalmente, os repasses financeiros recebidos do Tesouro por 

fundos e entidades da Administração Indireta para pagamento de Restos a Pagar 

Processados, no valor de R$ 309 milhões, e Restos a Pagar Não Processados, no 

valor de R$ 319,7 milhões. Considerando a soma desses valores, somente o Fundo 

de Saúde do DF recebeu R$ 490,3 milhões, conforme discriminado na tabela adiante.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Ressalta-se que, segundo o MCASP, essas transferências de recursos 

para o pagamento de Restos a Pagar deveriam estar classificadas em Transferências 

Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária, integrantes da 

VALOR

506.953      

503.019      

311.670      

77.289        

56.918        

48.623        

46.472        

36.372        

33.846        

30.877        

28.386        

298.016      

1.978.440   

Secretaria de Justiça e Cidadania

Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTrans

Seção de Orçamento da Secretaria de Fazenda

Demais unidades

TOTAL

Fundo Financeiro de Previdência

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap

Departamento de Trânsito do DF - Detran/DF

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretaria do Trabalho e do Empreendedorismo

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO - 2016

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, POR UNIDADE GESTORA

UNIDADE

Secretaria de Educação

Secretaria de Saúde

VALOR

490.322      

56.345        

27.838        

16.914        

10.594        

7.854          

4.187          

2.547          

2.318          

1.789          

1.372          

6.541          

628.622      

Companhia de Planejamento do DF - Codeplan

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO - 2016

REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DO TESOURO PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

UNIDADE

Fundo de Saúde do DF

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap

Transporte Urbano do DF - DFTrans

Serviço de Limpeza Urbana - SLU

Fundo de Apoio à Cultura - FAC

Agência de Fiscalização do DF - Agefis

Fundo Financeiro de Previdência

Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF

Fundo da Procuradoria do DF

Fundo de Assistência Social do DF

Demais unidades

TOTAL
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classificação Transferências Financeiras Recebidas, e não em Recebimentos 

Extraorçamentários.  

Do outro lado, em Outros Pagamentos Extraorçamentários, de R$ 303 

milhões, obtém-se Valores Pagos de Receitas do GDF de Exercício Anterior, no total 

de R$ 165,3 milhões, e Valores Pagos de Retenções de Exercício Anterior, no 

montante de R$ 137,7 milhões. Essas contas registram os valores de compromissos 

extraorçamentários (parte dos descontos da fatura). 

Cabe destacar que a linha Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, 

cujos recebimentos somaram R$ 189,9 milhões e pagamentos, R$ 820,3 milhões, não 

foi elaborada em consonância com a metodologia definida no MCASP, que orienta a 

utilização das contas das Classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP. Dessa forma, 

não foi possível identificar os valores envolvidos, o que prejudicou a análise da 

consistência dos referidos itens do Balanço Financeiro. 

Por fim, Saldo para o Exercício Seguinte somou R$ 4,9 bilhões, ou 

R$ 509,6 milhões a mais que o Saldo do Exercício Anterior, em valor nominal. 

Contribuiu sobremaneira para esse incremento os investimentos e aplicações 

realizados no âmbito do RPPS/DF, principalmente Fundo Previdenciário, que 

alcançaram, em 2016, o saldo de R$ 3 bilhões. Houve, ainda, Caixa e Equivalentes 

de Caixa, no total de R$ 1,6 bilhão, e saldo de Depósitos Restituíveis e Valores 

Vinculados, de R$ 56,5 milhões. A variação do Saldo do Exercício Anterior até o Saldo 

do Exercício Seguinte é explicitada no item 5.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

tópico deste Relatório. 

Em conclusão, embora o Balanço Financeiro tenha sido apresentado no 

exercício contendo certa consistência quanto à equalização entre ingressos e 

dispêndios, bem como no que diz respeito à convergência do resultado financeiro 

apurado de dois modos distintos, não foi elaborado seguindo plenamente a 

metodologia estabelecida no MCASP. 

Adicionalmente, conquanto a execução orçamentária tenha atingido 

maior equilíbrio entre receitas e despesas, relativamente a anos anteriores, a 

execução financeira precisou carregar volume expressivo de compromissos 

assumidos no exercício anterior, principalmente despesas com pessoal. 
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5.3 – BALANÇO PATRIMONIAL 

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade 

pública por meio das contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. O Balanço 

Patrimonial e quadros auxiliares foram encaminhados na Prestação de Contas 

conforme a estrutura definida no MCASP. A tabela a seguir apresenta a síntese do 

quadro principal, consolidando as unidades integrantes dos OFSS, com posição em 

31 de dezembro, referente aos exercícios de 2015 e 2016. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.  
 

O Ativo totalizou R$ 54,8 bilhões, o Passivo, R$ 18,4 bilhões, e o 

Patrimônio Líquido, R$ 36,4 bilhões. Em relação a 2015, em termos reais, o saldo do 

Ativo diminuiu 31,8%, do Passivo aumentou 65,8% e do Patrimônio Líquido diminuiu 

47,4%. A seguir, detalham-se as variações e a composição de cada um dos grupos 

do Balanço Patrimonial. 

ATIVO CIRCULANTE 

O Ativo Circulante totalizou R$ 12,9 bilhões, o que representa variação 

real positiva de 19,6% em comparação com o exercício anterior. As rubricas mais 

representativas do Ativo Circulante no último biênio são detalhadas no gráfico adiante. 

ATIVO 2015 2016 EVOL % PASSIVO 2015 2016 EVOL %

Ativo Circulante 10.822.816 12.948.089 19,64   Passivo Circulante 5.115.610 6.551.145 28,06   

Ativo Não Circulante 69.465.468 41.828.066 (39,79)  Passivo Não Circulante 5.972.408 11.836.546 98,19   

Patrimônio Líquido 69.200.266 36.388.464 (47,42)  

TOTAL 80.288.284 54.776.155 (31,78)  TOTAL 80.288.284 54.776.155 (31,78)  

UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SÍNTESE DO BALANÇO PATRIMONIAL
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UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
PRINCIPAIS RUBRICAS DO ATIVO CIRCULANTE 

– 2015/2016 – 

 
Fontes: Siggo. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA. 

O maior grupo foi novamente Títulos e Valores Mobiliários, que contém 

R$ 3 bilhões em investimentos do Fundo Previdenciário do Distrito Federal – 

DFPREV, tratados no tópico 2.3.1.2 – Previdência Social dos Servidores Públicos, 

deste Relatório. Contudo, cerca de 60% da variação do Ativo Circulante no ano deve-

se ao aumento de mais de 100% em Outros Créditos a Receber e Valores a Curto 

Prazo. Nesse grupo, a conta Créditos a Receber Decorrentes de Utilização do Fundo 

Previdenciário, de valor nulo em 2015, recebeu lançamento de R$ 1,2 bilhão, referente 

a crédito a receber advindo da Lei Complementar nº 899/15. 

Em Demais Variações Patrimoniais Diminutivas a Apropriar, consta o 

saldo ativado nas contas de despesas antecipadas para pagamento de precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor – RPV, conforme convênios firmados entre o GDF e 

os Tribunais de Justiça e do Trabalho. Esse registro tem natureza transitória, devendo 

permanecer apenas enquanto se aguarda listagem dos Tribunais, identificando os 

precatórios e RPV pagos, para a devida baixa no Ativo e apropriação da VPD 

respectiva. Todavia, as baixas contábeis não estão sendo efetivadas, conforme 

demonstra o gráfico a seguir. 

1,5 

1,0 

1,2 

1,6 

1,7 

2,7 
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1,3 

1,0 

1,1 
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1,5 

1,3 
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Créditos por Danos ao Patrimônio

Créditos de Transferência a Receber

Caixa e Equivalentes de Caixa

Demais Variações Patrimoniais
Diminutivas a Apropriar

Outros Créditos a Receber e Valores
a Curto Prazo

Títulos e Valores Mobiliários

R$ bilhões
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UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DESPESAS ANTECIPADAS COM PRECATÓRIOS E RPV 

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo. 
Valores nominais. 

Desde 2014, o saldo nominal de Despesas com Pagamento de 

Precatórios continua o mesmo, R$ 1 bilhão, ao passo que o saldo de Despesas com 

Pagamento de RPV vem acumulando cerca de R$ 300 milhões nominais a cada ano. 

A classificação Caixa e Equivalentes de Caixa somou R$ 1,6 bilhão, com 

redução real de 5,8%. A composição do grupo está descrita no gráfico seguinte. 

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

– 2016 – 

 
Fontes: Siggo. 

A rubrica Recursos Vinculados, referentes a convênios, depósitos e 

cauções, incluindo aplicações financeiras correspondentes, continuou a representar a 

maior parte das disponibilidades do GDF ao final do exercício, somando R$ 1,1 bilhão. 
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Mas a redução no grupo decorreu, principalmente, da queda de mais da metade do 

saldo em Aplicações Financeiras de um ano para o outro. Enquanto Bancos Conta 

Movimento aumentou R$ 145 milhões durante o ano, Aplicações Financeiras diminuiu 

R$ 280,1 milhões. 

A Conta Única do Tesouro, cujo saldo em 2015 foi fechado em R$ 2,8 

milhões (em valores atualizados pelo IPCA), chegou a R$ 58,3 milhões em 2016. 

Entretanto, esse valor pretende referir-se ao montante efetivo das disponibilidades da 

Conta Única existente em banco. Contabilmente, diversas unidades gestoras 

participantes da Conta Única possuem saldos de disponibilidade maiores que R$ 58,3 

milhões, o que pode ser verificado na tabela a seguir. 

 R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

A Câmara Legislativa do DF, o Fundo de Desenvolvimento do DF – 

Fundefe, a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF – FAP/DF e o Departamento de 

Trânsito do DF – Detran/DF são exemplos de unidades que, individualmente 

consideradas, possuem saldos contábeis de disponibilidade de caixa maiores que a 

disponibilidade efetiva da Conta Única, de R$ 58,3 milhões. 

Essa situação decorreu da utilização, pela Secretaria de Fazenda – SEF, 

de R$ 884,3 milhões de disponibilidade de recursos pertencente a outras unidades 

integrantes do Sistema Financeiro da Conta Única para pagamento de obrigações do 

Tesouro, com respaldo na Lei Complementar nº 894/15 e no Decreto nº 32.767/11, 

alterado pelo Decreto nº 36.135/14.  

Com a edição do Decreto nº 36.135/14, o art. 3º do Decreto nº 32.767/11 

passou a vigorar acrescido do seguinte § 4º: 

§ 4º A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, 
gestora do Sistema Financeiro da Conta Única, por intermédio 
da Subsecretaria do Tesouro - SUTES, fica autorizada a utilizar 
o saldo de disponibilidade de recursos de qualquer órgão ou 
entidade integrante do Sistema Financeiro da Conta Única, para 
atender necessidade momentânea de caixa, até o limite das 

UNIDADE GESTORA VALOR

Câmara Legislativa do DF 227.578      

Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - Fundefe 164.660      

Fundação de Apoio à Pesquisa do DF - FAP/DF 151.910      

Departamento de Trânsito do DF - Detran/DF 128.750      

Fundo de Apoio à Cultura do DF - FAC/DF 54.121        

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor - FDDC 46.790        

Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF 34.437        

Companhia do Metropolitano do DF - Metrô/DF 28.713        

Fundo de Melhoria da Gestão Pública - Pró-Gestão 15.836        

Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF 10.601        

Outras 79.189        

Secretaria de Fazenda - Retif icadora (884.288)    

TOTAL 58.295        

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SALDO DA CONTA ÚNICA DO TESOURO - 2016
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respectivas dotações orçamentárias, garantidos os direitos dos 
cedentes dos recursos. 

Por sua vez, a Lei Complementar nº 894/15, alterada pela Lei 

Complementar nº 900/15, autorizou o Poder Executivo a movimentar, durante os 

exercícios de 2015 e 2016, os recursos dos fundos especiais na Conta Única do 

Tesouro. Os recursos dos fundos especiais mantidos em contas específicas foram 

transferidos para a conta única em razão da Lei, a fim que de fossem utilizados para 

pagamento de folha de pessoal, incluídos passivos e encargos sociais. O art. 1º da 

Lei Complementar nº 894/15 assim dispõe: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, no exercício financeiro 
de 2015, a movimentar os recursos dos fundos especiais na 
conta única do Tesouro do Distrito Federal. 

§ 1º No prazo de até 2 dias úteis, contado da data de publicação 
desta Lei Complementar, os gestores dos fundos de que trata o 
caput adotarão as medidas necessárias para que os saldos de 
recursos atualmente mantidos em contas específicas passem a 
ser movimentados na conta única. 

§ 2º Em caso de descumprimento do prazo estabelecido no § 1º, 
fica a Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal autorizada a adotar as medidas 
necessárias para que os saldos de recursos atualmente 
mantidos em contas específicas passem a ser movimentados na 
conta única. 

(...) 

§ 4º Os recursos financeiros de que trata o caput serão utilizados 
para pagamento de folha de pessoal, incluídos eventuais 
passivos e os encargos sociais. 

Contabilmente, foi criada conta retificadora da Conta Única para ajustar 

o seu saldo e refletir a disponibilidade existente em banco, uma vez que o caixa das 

unidades do Sistema Financeiro da Conta Única e dos fundos especiais foi utilizado 

pela SEF para pagamento de obrigações do Tesouro. O gráfico a seguir demonstra a 

evolução da movimentação financeira retificadora da Conta Única nos últimos anos. 
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UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DISPONIBILIDADE E RETIFICAÇÃO DA CONTA ÚNICA DO TESOURO 

– 2013/2016 – 

 
Fontes: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA. 

Assim, a movimentação retificadora da Conta Única, realizada pela SEF, 

vem acumulando saldo ao longo dos anos, tendo passado de R$ 378,4 milhões, em 

2014, para R$ 884,3 milhões, em 2016. 

Seguindo a primazia contábil da essência sobre a forma, conforme o 

Princípio da Oportunidade, esses recursos não deveriam mais ser classificados como 

disponibilidade de caixa dos fundos e entidades, visto que não estão mais disponíveis 

para a sua livre movimentação e utilização. Conforme o PCASP:  

1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, 
bem como equivalentes, que representam recursos com livre 
movimentação para aplicação nas operações da entidade e para 
os quais não haja restrições para uso imediato. 

Nesse contexto, vale mencionar o exemplo do Fundefe, cujo saldo 

contábil na Conta Única cresceu 375% no ano. No entanto, conforme informado no 

Relatório de Atividades (Anexo IV da Prestação de Contas), a transferência dos 

recursos financeiros do Fundo para a Conta Única do Tesouro prejudicou a execução 

orçamentária e financeira no âmbito do programa Brasília Competitiva, no valor de 

R$ 121 milhões: 

No exercício de 2016, devido a permanência da crise financeira 
do GDF e combinado com continuidade da transferência dos 
recursos financeiros do Fundo para a Conta Única do Tesouro, 
em cumprimento aos dispositivos insertos nas Leis 
Complementares nº 894, 901 e 903, ambas, de 2015, não houve 
movimentação financeira com recursos do FUNDEFE. (...) 

Não houve realização física do FUNDEFE no exercício de 2016, 
em função dos Decretos nºs. 36.236 de 01/01/2015, 36.244 de 
02/01/2015, 36.314 de 28/01/2015, além da transferência total 
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dos recursos do Fundo para a Conta Única do Tesouro do 
Distrito Federal na forma das Leis Complementares citadas 
anteriormente. 

No Fundo de Apoio à Cultura do DF – FAC/DF, a movimentação 

orçamentária e financeira, após a transferência para a Conta Única, ficou 

condicionada à liberação por parte da Governança-DF, conforme informado no 

Relatório de Atividades: 

É importante ressaltar também que após autorização para 
movimentação de recursos dos Fundos à Conta Única por meio 
das Leis Complementares n° 894 e 900, respectivamente, de 2 
de março e 14 de dezembro de 2015, está sendo necessário 
solicitar a liberação orçamentária e financeira à Governança-DF 
para que seja possível dar continuidade ao processo de emissão 
de Notas de Empenho, contratação e pagamento dos projetos 
contemplados nas seleções do FAC. Em 2016, 51 projetos, 
contemplados no edital n° 1/2016 Audiovisual ou no edital 
n° 1/2015 – Áreas Culturais, não foram contratados e pagos no 
exercício devido a não liberação orçamentária e financeira em 
tempo hábil. 

Nesse sentido, o Decreto nº 37.979/17, que dispõe sobre a programação 

orçamentária e financeira para o exercício de 2017, estabeleceu no art. 12 que as 

entidades da administração indireta que movimentam recursos de arrecadação 

própria na Conta Única somente poderão emitir ordens bancárias tendo a referida 

conta como origem mediante autorização da Subsecretaria do Tesouro da SEF. 

As restrições ao seu uso imediato reforçam que tais recursos não devem 

ser evidenciados como disponibilidade de caixa nas demonstrações contábeis 

individualizadas dos fundos, exigidas conforme art. 73 da Lei nº 4.320/64 e art. 50, III, 

da LRF, mas como créditos a receber, revelando obrigação a pagar por parte do 

Tesouro, em consonância com os Princípios da Oportunidade e da Entidade, 

constantes do MCASP. 

Essa questão também foi objeto de análise no item 5.5 – Demonstração 

dos Fluxos de Caixa, deste Relatório. 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

O Ativo Não Circulante totalizou R$ 41,8 bilhões, representando, a priori, 

diminuição real de 39,8% em comparação com o ano anterior. Todavia, esse 

decréscimo deve-se ao ajuste no saldo da Dívida Ativa, que fora lançado 

erroneamente no exercício de 2015, conforme tratado em no tópico 4.1 – Dívida Ativa, 

deste Relatório, no montante de R$ 29,5 bilhões atualizados. Desconsiderada essa 

distorção, o Ativo Não Circulante, em verdade, cresceu 4,7% frente a 2015. A sua 

composição ao final do exercício, em confronto com o ano anterior, está disposta no 

gráfico a seguir. 
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UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 

– 2015/2016 – 

 
Fontes: Siggo. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA. 
* Em 2015, excluídos R$ 29,5 bilhões, em valor atualizado, lançados indevidamente. 

Visto que os demais grupos tiveram decréscimo ou permaneceram 

estáveis, o aumento verificado no Ativo Não Circulante deve-se ao grupo Créditos a 

Longo Prazo, o mais representativo, com R$ 25,9 bilhões. Esse grupo contém a Dívida 

Ativa do DF, que somou R$ 25,4 bilhões de saldo ao final do exercício, o que traduz 

aumento real de 14,9% comparado a 2015. 

A rubrica Participações Permanentes somou R$ 6,6 bilhões, avaliadas 

na quase totalidade pela equivalência patrimonial — apenas R$ 882,7 mil pelo método 

de custo. Em termos reais, caiu 6,1% no ano, mas nominalmente permaneceu 

praticamente estável, com só 0,2% de queda em relação a 2015. A tabela a seguir 

discrimina a participação acionária do DF nas empresas estatais. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O quadro da participação do DF nas empresas estatais, na forma de 

ações ou cotas, pouco mudou em relação a 2015, em termos nominais. O total de 

R$ 6,6 bilhões representou queda de apenas 0,1%. Individualmente, contudo, 

destacou-se o aumento de 11,5% na participação do capital social da Novacap, 7,5% 

na Caesb e diminuição de 31,6% na CEB.   

Os R$ 130,6 milhões de aumento na Novacap referem-se a repasses 

financeiros mensais realizados pelo Tesouro como investimentos na empresa. Na 

Caesb, o aumento do capital social, no valor de R$ 69,2 milhões, foi realizado para 

execução de obras de saneamento básico contratadas pelo GDF junto aos órgãos e 

agentes financeiros da União, conforme a Lei nº 5.339/14. E, no caso da CEB, houve 

a redução de R$ 217,1 milhões referente a ajustes de participação societária. 

Destacaram-se, também, como fatos permutativos dentro do grupo, a 

integralização do capital social da Caesb, no valor de R$ 165,5 milhões, do Fundo 

Garantidor de Parcerias Público-Privadas, no valor de R$ 10 milhões, e da DF Gestão 

de Ativos, no valor de R$ 297 mil. 

Como Participações em Consórcios, foram registrados investimentos de 

R$ 1,9 milhão no Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – 

CBC e R$ 597,1 mil no Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das 

Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás – CORSAP – DF/GO. 

Outros investimentos menores, classificados como participações 

permanentes, somaram R$ 16,3 milhões, com destaque para ações do Tesouro na 

Petrobrás, registradas no valor de R$ 6,9 milhões, Oi, R$ 1,4 milhão, e Telefônica 

Brasil, R$ 520,6 mil.  

A classificação Bens Imóveis somou R$ 6,4 bilhões, ou queda real de 

4,2%, comparado a 2015. O grupo foi encerrado no exercício com a seguinte 

composição. 

EMPRESA TESOURO FUNDEFE
DEMAIS 

UNIDADES
TOTAL

Brasiliatur 183              -            -            183              

BRB 1.421           831.956    6.117        839.495       

Caesb 935.442       51.129      436           987.007       

Ceasa -               4.710        -            4.710           

CEB 410.329       49.250      9.389        468.969       

Codeplan 441              11.751      42             12.234         

Codhab 41.067         -            -            41.067         

DF Gestão de Ativos 297              -            -            297              

Emater 287              419           -            706              

Metrô 2.801.848    555           52             2.802.456    

Novacap 1.264.009    -            -            1.264.009    

SAB 4.495           10.626      65             15.187         

TCB 12.517         16.207      0               28.724         

Terracap 101.931       -            -            101.931       

TOTAL 5.574.267    976.603    16.102      6.566.972    

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PARTICIPAÇÃO DO DF NAS EMPRESAS ESTATAIS - 2016
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UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

– 2016 – 

 
Fontes: Siggo. 

Da mesma forma, o item Bens Móveis pouco mudou no exercício, tendo 

decaído 2%, em termos reais, somando R$ 3,7 bilhões. A tabela a seguir apresenta 

as quinze rubricas de bens móveis com maiores saldos em 2016. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
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VALOR

868.538

535.795

463.349

357.287

334.510

140.708

135.733

134.646

87.813

Equipamentos de Informática de Uso Corporativo 67.614

63.806

63.097

62.043

59.001

50.567

275.457

3.699.964

Outros

TOTAL

Armamentos

Aeronaves

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BENS MÓVEIS - 2016

DESCRIÇÃO

Veículos de Tração Mecânica

Sistema de Material Rodante

Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológicos e Laboratorial

Equipamentos de Informática de Uso Pessoal

Mobiliário em Geral

Sistema de Energia

Sistema de Sinalização e Controle
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PASSIVO CIRCULANTE 

O Passivo Circulante somou R$ 6,6 bilhões, representando aumento real 

de 28,1% em relação ao exercício anterior. A composição do Passivo Circulante está 

disposta na tabela abaixo. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Valores de 2015 atualizados pelo IPCA. 

O item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar 

a Curto Prazo somou R$ 843,6 milhões, 34,7% menor que no ano anterior. Essa 

redução ocorreu, principalmente, pela diminuição no valor de pessoal, benefícios e 

encargos sociais a pagar de exercício anterior, que havia sido de R$ 1,2 bilhão, em 

2015, e passou para R$ 661,8 milhões, em 2016. 

A rubrica Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo totalizou R$ 7,2 

milhões, 45,2% de redução no exercício. As baixas em Parcelamento de INSS (Lei 

Federal nº 11.941/09) ajudaram a reduzir o saldo da obrigação em R$ 2,7 milhões, 

assim como em Serviço da Dívida Interna a Pagar de Exercício Anterior ajudaram a 

reduzir outros R$ 2,5 milhões, ambos valores atualizados. No caso do serviço da 

dívida, entretanto, as baixas efetuadas corresponderam a pagamentos feitos pela 

Secretaria de Cultura do DF, por serviços prestados em anos anteriores, e não a 

obrigações decorrentes de contratos de empréstimo, o que revela falha na 

classificação contábil do passivo. 

A classificação Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo totalizou 

R$ 1,8 bilhão, com acréscimo real de 53,7%, comparado a 2015. Nesse grupo, 

registra-se que foram identificados como fornecedores do exercício códigos de folha 

de pagamento, como, por exemplo, Folha de Pagamento Ativo - 170101 – SES, no 

valor de R$ 15,9 milhões. Todavia, referindo-se a salários, remunerações e benefícios 

a pagar a curto prazo, a contabilidade deveria evidenciar tais valores no grupo 

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo. 

O item Obrigações Fiscais a Curto Prazo, que envolve principalmente os 

compromissos com PIS/Pasep a Recolher de Exercício Anterior (R$ 4,5 milhões) e 

IPTU a Recolher - Intra OFSS (R$ 2,8 milhões), somou R$ 8,1 milhões no exercício. 

Por fim, a rubrica Demais Obrigações a Curto Prazo totalizou R$ 3,9 

bilhões no exercício, frente a R$ 2,7 bilhões no exercício anterior. Pouco mais de 

R$ 1,2 bilhão desse acréscimo corresponde à contrapartida do crédito a receber, pelo 

Iprev/DF, decorrente da utilização de recursos do Fundo Previdenciário, conforme 

tratado em Ativo Circulante. Além disso, o item Recursos Especiais a Liberar somou 

2015 2016 EVOL.%

1.292.767 843.608    (34,74)        

13.139      7.202        (45,18)        

1.143.692 1.757.559 53,67         

5.594        8.106        44,89         

2.660.418 3.934.671 47,90         

5.115.610 6.551.145 28,06         

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

TOTAL

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE

GRUPO

Obrigações Trab., Prev. e Assis. a Pagar a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
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R$ 1,2 bilhão, Restos a Pagar Não Processados a Liquidar, R$ 1 bilhão, conforme 

detalhado no tópico 4.2 – Dívida Pública, deste Relatório, e Retenção de Plano de 

Seguridade Social – PSS, ISS e IRRF, em Consignações, R$ 212,7 milhões. 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

O Passivo Não Circulante totalizou R$ 11,8 bilhões, acréscimo de quase 

100% em relação ao ano anterior. Tamanha evolução é devida à conta Provisões a 

Longo Prazo. Essa conta possui natureza credora, mas, inversamente, por falha no 

exercício de 2015, reduziu o saldo do Passivo Não Circulante em R$ 1,9 bilhão, em 

valor atualizado. Contudo, corrigida a falha, Provisões a Longo Prazo acresceu R$ 3,2 

bilhões ao Passivo Não Circulante em 2016. A tabela a seguir discrimina esses 

valores. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Valores de 2015 atualizados pelo IPCA. 

O Balanço Patrimonial refletiu mais adequadamente o Demonstrativo de 

Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03), constante da Avaliação Atuarial do 

RPPS/DF do exercício de 2016, conforme a tabela a seguir. 

2015 2016 EVOL.%

2.551.751   4.262.270   67,03         

4.979.176   4.031.736   (19,03)       

112.735      52.270        (53,63)       

4.524          9                 (99,80)       

(1.890.160) 3.166.363   267,52       

214.381      323.898      51,09         

5.972.408   11.836.546 98,19         

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

TOTAL

Provisões a Longo Prazo

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

GRUPO

Obrigações Trab., Prev. e Assis. a Pagar a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo e Avaliação Atuarial do RPPS/DF de 2016, disponível no site www.iprev.df.gov.br. 

Importante frisar que a Provisão Matemática Previdenciária, no valor de 

R$ 3 bilhões, não representa o valor a ser desembolsado pelo Ente no longo prazo. 

Para essa finalidade, deve-se avaliar a Cobertura de Insuficiência Financeira, que 

totalizou R$ 261,7 bilhões, correspondente ao deficit técnico atuarial do Plano 

Financeiro de Previdência, conforme informado no Relatório de Avaliação Atuarial do 

RPPS/DF de 2016. 

Também se destacou o item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e 

Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, que subiu de R$ 2,6 bilhões, em valor 

atualizado, para R$ 4,3 bilhões em 2016. Esse grupo registra, principalmente, 

Credores por Precatórios – Administração Direta, no total de R$ 4,2 bilhões, entre 

precatórios alimentares e não alimentares e requisições de pequeno valor. Estes 

foram os responsáveis pelo aumento real de R$ 1,8 bilhão verificado no grupo. 

Registra-se que o saldo contabilizado da dívida com precatórios 

alimentares e não alimentares não corresponde ao saldo informado pela Procuradoria-

Geral do DF – PGDF no Ofício nº 18/2017-DICAL/CECAL/PGDF, de 24.02.17, 

componente da Prestação de Contas. O tema é detalhado no item 4.2.1 – Credores 

por Ação Transitada em Julgado, deste Relatório. 

A rubrica Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo permaneceu na 

casa dos R$ 4 bilhões, tendo sido reduzido em 19%, em relação ao ano anterior. 

Contratos de operações de crédito internos e externos continuaram com a maior 

parcela no grupo, R$ 2,8 bilhões e R$ 806,8 milhões, respectivamente. Foram essas 

contas que mais contribuíram para a redução no grupo, com quedas reais de 15,6% 

e 26%, nessa ordem. 

Nesse grupo, o saldo das dívidas contraídas até 31.12.14, reconhecidas 

por força do Decreto nº 36.755/15, decaiu no exercício, de R$ 327,3 milhões, em valor 

ITEM
FUNDO 

FINANCEIRO

FUNDO 

PREVIDENCIÁRIO
TOTAL

Provisões de Benefícios Concedidos 239.410               55.056                 294.466               

(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano 113.203.821        58.535                 113.262.356        

(-) Contribuições do Aposentado (4.711.919)           (1.256)                  (4.713.176)           

(-) Contribuições do Pensionista (508.967)              (185)                     (509.152)              

(-) Compensação Previdenciária (3.939.914)           (2.037)                  (3.941.951)           

(-) Cobertura de Insuficiência Financeira (103.803.610)       (103.803.610)       

Provisões de Benefícios a Conceder 364.751               1.732.175            2.096.927            

(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano 188.679.160        9.292.970            197.972.130        

(-) Contribuições do Ente (9.677.203)           (3.365.219)           (13.042.422)         

(-) Contribuições do Servidor (14.199.701)         (3.872.181)           (18.071.882)         

(-) Compensação Previdenciária (6.566.035)           (323.396)              (6.889.430)           

(-) Cobertura de Insuficiência Financeira (157.871.470)       (157.871.470)       

Provisões Atuariais para Ajustes do Plano -                       658.086               658.086               

(+) Ajustes de Resultado Atuarial Superavitário 211.278               211.278               

(+) Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos 446.808               446.808               

TOTAL 604.161               2.445.318            3.049.479            

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - 2016

http://www.iprev.df.gov.br/
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atualizado, para R$ 174,8 milhões, compostos da seguinte forma: R$ 113,5 milhões 

de dívidas com pessoal; R$ 61,4 milhões referentes a fornecedores de bens e 

serviços; e R$ 26,2 mil de dívidas contraídas e ainda não registradas contabilmente. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O Patrimônio Líquido resultou em R$ 36,4 bilhões, queda de 47,4% em 

relação a 2015. Isso ocorreu em razão do ajuste de exercícios anteriores, que reduziu 

R$ 33,4 bilhões no Resultado Acumulado, dos quais R$ 27,8 bilhões foram referentes 

à correção do erro na contabilização da Dívida Ativa do exercício de 2015. A tabela 

adiante apresenta a composição do Patrimônio Líquido. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Valores de 2015 atualizados pelo IPCA. 

Conforme se observa, com o erro na contabilização da Dívida Ativa, o 

Resultado do Exercício de 2015 foi inflado e alcançou R$ 35 bilhões, em valor 

atualizado, muito acima dos R$ 4,7 bilhões do exercício de 2016. O resultado negativo 

das empresas, por sua vez, diminuiu de R$ 809,7 milhões, em valor atualizado, para 

R$ 686,1 milhões, em 2016. O resultado do exercício está discriminado no tópico 5.4 

– Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, deste Relatório. 

Nas Reservas, em relação a 2015, observou-se a utilização de R$ 9,2 

milhões da Reserva de Capital pela Codhab, em valor atualizado, bem como o 

acréscimo de R$ 1,2 milhão na Reserva de Lucros do Metrô. A nova composição das 

reservas está descrita na tabela seguinte. 

ITEM 2015 2016 EVOL.%

Patrimônio Social e Capital Social 34.720.590 65.760.361   89,40          

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 10.629        10.000          (5,92)          

Reservas de Capital 23.430        13.376          (42,91)        

Reservas de Lucros 12.597        14.582          15,76          

Demais Reservas 10.991        10.047          (8,60)          

Resultado Acumulado 34.422.029 (29.419.903) (185,47)      

Resultado do Exercício 35.043.819 4.659.598     (86,70)        

Ajustes de Exercícios Anteriores 187.896      (33.393.353) (17.872,26) 

Resultado das Empresas (809.686)     (686.148)      (15,26)        

TOTAL 69.200.267 36.388.464   (47,42)        

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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 R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O resultado operacional das empresas estatais do DF pode ser 

consultado no gráfico seguinte, mostrando que o resultado negativo mais expressivo 

referiu-se, mais uma vez, à Novacap, com R$ 867,5 milhões, enquanto o melhor 

resultado foi o do BRB, com R$ 350,3 milhões. 

EMPRESAS ESTATAIS DO DF 
RESULTADO OPERACIONAL 

– 2015/2016 – 

 
Fontes: Balanço Geral. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA.  

No caso do resultado líquido do exercício, cujo cálculo considera 

também as receitas e despesas não operacionais, inclusive repasses financeiros 

recebidos do GDF para custeio das empresas dependentes, o maior valor foi 

alcançado pelo BRB, R$ 200,5 milhões, seguido pela CEB, R$ 133,7 milhões. 

 

EMPRESA
RESERVA DE 

CAPITAL

RESERVA DE 

LUCROS

DEMAIS 

RESERVAS
TOTAL

Codhab -                   -                -              -           

Emater 1.414               -                16                1.431       

Metrô -                   1.211            -              1.211       

Novacap 11.962             12.654          -              24.615     

TCB 0                      718               10.030         10.749     

TOTAL 13.376             14.582          10.047         38.005     

UNIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

COMPOSIÇÃO DAS RESERVAS - 2016
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EMPRESAS ESTATAIS DO DF 
RESULTADO LÍQUIDO 
– 2015/2016 – 

 
Fontes: Balanço Geral. 
Valores de 2015 atualizados pelo IPCA.  

Registra-se que, de acordo com as Notas Explicativas do Balanço Geral, 

a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap ainda não havia apresentado suas 

demonstrações contábeis. 
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5.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP trata das alterações 
verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, 
demonstrando o resultado patrimonial do exercício, que corresponde à confrontação 
entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. A seguir, tem-se a síntese 
da DVP apresentada para o exercício de 2016. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo e Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas do Governo, pág. 104 e 105. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

De acordo com o MCASP, as operações de natureza intraorçamentária 
devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis do ente 
federativo.  

Em notas explicativas às demonstrações contábeis (Balanço Geral, pág. 
61), é informado que os resultados dos esforços empreendidos em 2016 no intuito de 
evitar a dupla contagem nos demonstrativos contábeis já podem ser observados nos 
balanços e balancetes consolidados, nos quais as regras dos procedimentos 
orçamentários e contábeis de natureza intra foram parametrizadas, de modo a 
possibilitar consultas e impressão dos demonstrativos no SIAC/SIGGO, com a opção 
“excluir intra”. O não preenchimento da opção traz as informações com intra. 
Entretanto, é ressaltado que, apesar dos avanços alcançados, ainda não foi possível 
promover a compatibilização total dos saldos contábeis. 

Assim, a DVP constante do presente Relatório reproduz a demonstração 
encaminhada na Prestação de Contas do Governo, na qual não foram deduzidos os 
valores de natureza intraorçamentária. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – VPA 

Na categoria Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, o 
cotejamento com a realização orçamentária resultou no valor de R$ 378,5 milhões 
insubsistentes, posto que não houve o ingresso de valores anotados em VPA, 
especialmente no que se refere ao IPTU, IPVA e ISS. A tabela seguinte destaca o 
montante mencionado, comparado à execução orçamentária. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                SALDO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS SALDO

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    14.736.259 Pessoal e Encargos Sociais   15.353.023 

Contribuições      3.476.057 Benefícios Previdenciários e Assistenciais     6.217.633 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos         251.890 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo     4.060.725 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras      3.514.308 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras     1.878.199 

Transferências e Delegações Recebidas    42.054.525 Transferências e Delegações Concedidas   34.687.912 

Valorização e Ganhos com Ativos         244.950 Desvalorização e Perda de Ativos     1.524.437 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas      5.406.744 Tributárias        224.143 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas     1.079.065 

Resultado Patrimonial do Período     4.659.598 

TOTAL 69.684.734   TOTAL 69.684.734 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SÍNTESE DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2016
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Ressalte-se a necessidade de conciliação entre as variações 
decorrentes de espécies tributárias e a efetiva arrecadação, pois caso persistam 
diferenças, estas poderão resultar em duplicidade, na medida em que os valores não 
arrecadados sujeitam-se à inscrição em Dívida Ativa e novo lançamento em outra 
categoria de VPA. 

No tocante às Contribuições, a arrecadação orçamentária condiz com os 
registros de VPA. Cumpre anotar que o Iprev/DF, em atenção ao Princípio da 
Competência, fez acrescer ao montante de Contribuições Patronais R$ 87,9 milhões, 
referentes a recebíveis de contribuições patronais incorridas em 2016, porém não 
recolhidas à Previdência distrital. Vale ressaltar, entretanto, a ausência de 
correspondência entre as VPA de contribuições patronais, de R$ 1.787,8 milhões, e o 
efetivo ônus desse tipo, de R$ 1.714,6 milhões, dos quais R$ 43,6 milhões não 
obedeceram, no empenho da despesa, à modalidade de aplicação correta (91).  

DESCRIÇÃO                               

 EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

(A) 

 VPA (B) 

 

DIFERENÇA    

(A-B) 

Impostos 14.140.228 14.517.488 (377.260)

   ICMS 7.375.552 7.375.552 -            

   IR 2.858.091 2.858.091 -            

   ISS 1.503.033 1.556.399 (53.366)

   IPVA 918.686 1.021.195 (102.509)

   IPTU 704.910 925.711 (220.800)

   ITBI 322.855 322.855 -            

   Simples 347.899 348.483 (584)

   ITCD 109.201 109.201 -            

Taxas 214.923 216.164 (1.241)

   de Limpeza Pública 134.327 135.423 (1.096)

   de Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos 45.470 45.470 -            

   de Fiscaliz. s/ Serv. Públ. de Abast. de Água e Saneamento 16.333 16.333 -            

   de Funcionamento de Estabelecimento 9.644 9.644 -            

   de Execução de Obras 8.930 9.075 (145)

   de Expediente 218 218 -            

   de Vistoria de Estabelecimentos 0 0 -            

Emolumentos e Custas Judiciais 2.607 2.607 -            

  Custas e Honorários Advocatícios – Projur 2.197 2.197 -            

  Custas Ajuizamento da Ação Judicial – Fundo Prójurídico/PGDF 410 410 -            

TOTAL 14.357.758 14.736.259 (378.501)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

VPA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - 2016
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Quanto à Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, a tabela 
seguinte apresenta os principais prestadores dessa categoria.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

Em VPA Financeiras, de R$ 3,5 bilhões, destacaram-se as atualizações 
da Dívida Ativa, num total de R$ 2,5 bilhões. Em segundo lugar, houve ganhos com 
remuneração de aplicações financeiras, com destaque para Iprev/DF (R$ 540,1 
milhões) e recursos vinculados ao SUS (R$ 47,9 milhões). Houve ainda R$ 104,9 
milhões de multas e juros de mora de tributos. 

Transferências e Delegações Recebidas acumularam R$ 42,1 bilhões, 
ou R$ 7,6 bilhões se excluídas as movimentações intraorçamentárias (R$ 34,5 
bilhões). Tiveram por primazia as transferências do Fundo Constitucional do DF para 
custeio de pessoal de Educação e Saúde (R$ 5,3 bilhões), seguidas por repartição da 
arrecadação tributária da União (R$ 791,9 milhões), repasses do SUS (R$ 729,6 
milhões) e Salário Educação (R$ 338 milhões). 

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos tem 
por destaque Outros Recursos a Receber de Outros Órgãos do GDF, de R$ 128,1 
milhões, em contrapartida às retenções de contribuições previdenciárias no Complexo 
Administrativo distrital. Houve ainda Doação Recebida de Bens Imóveis (R$ 69,7 
milhões), notadamente de doação realizada pela Empresa Santa Mônica Construções 
Civis Ltda. ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF – Ibram de item 
avaliado em R$ 49,9 milhões. 

Finalmente, tem-se Outras VPA, que corresponderam ao montante de 
R$ 5,4 bilhões, detalhados a seguir. 

UNIDADE                        VPA 

Companhia do Metropolitano do DF 133.410          

Secretaria de Fazenda 48.818            

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso 17.051            

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília 12.187            

Fundo de Melhoria da Gestão Pública 8.395              

Departamento de Estradas e Rodagem do DF 7.773              

Transporte Urbano do DF - DFTrans 6.526              

Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF 4.170              

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF 3.588              

Fundação Jardim Zoológico de Brasília 2.481              

Demais unidades 7.491              

TOTAL           251.890 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

VPA - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS - 2016
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 R$ 1.000,00 

  
Fonte: Siggo. 

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar, de R$ 353,3 milhões, 
refere-se aos recolhimentos da Dívida Ativa, sem que tenha havido a baixa 
correspondente nos recebíveis correspondentes. Essa questão é tratada no item 4.1 – 
Dívida Ativa deste Relatório. 

Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial compreende o resultado 
positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades 
investidas. Entretanto, há erros na classificação das VPA correspondentes, uma vez 
que os valores relacionados às participações societárias minoritárias foram 
associados aos ganhos de investimentos avaliados pelo Método de Equivalência 
Patrimonial – MEP e os valores mais substantivos, dos investimentos onde 
efetivamente aplica-se MEP, foram relacionados a resultados não decorrentes dessa 
metodologia, que é o caso de BRB, CEB e Terracap. 

Variações Patrimoniais Aumentativas de Instituições Financeiras tratam 
dos ganhos decorrentes da incidência de variáveis contratuais, a exemplo da variação 
cambial, o que implicou desoneração de R$ 303,8 milhões nas obrigações externas. 
Por seu turno, as operações de crédito internas foram reduzidas em R$ 161,1 milhões, 
notadamente o refinanciamento da dívida com a União (Lei nº 9.496/97), que gerou 
VPA de R$ 54,4 milhões. 

Por fim, VPA Decorrentes de Fatos Geradores Diversos tem por mais 
relevante a inscrição na Dívida Ativa, a qual acresceu R$ 3,3 bilhões. Houve ainda 
R$ 205,6 milhões referentes a Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio 
Público. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – VPD 

VPD de Pessoal e Encargos Sociais, que diz respeito somente a 
servidores ativos, teve saldo de R$ 15,4 bilhões, ou R$ 13,6 bilhões, se deduzida a 
movimentação intraorçamentária (R$ 1,7 bilhão), advinda essencialmente da 
contribuição patronal ao RPPS. Referidos valores distinguem-se da despesa 
orçamentária com servidores ativos do grupo de despesas Pessoal e Encargos 
Sociais, de R$ 11,9 bilhões líquidos, ou R$ 13,5 bilhões brutos.  

Uma dessas diferenças diz respeito à contabilização de precatórios, com 
VPD total de R$ 1,1 bilhão, destacando-se Precatórios Alimentares (R$ 898,9 
milhões), Requisições Judiciais de Pequeno Valor (R$ 96,9 milhões) e Precatórios 
Não Alimentares (R$ 56,8 milhões). Pelo montante apresentado e pelas informações 
lançadas no Relatório de Atividades da Procuradoria-Geral do DF (Anexo IV da 
Prestação de Contas, pág. 286), esses valores não se referem exclusivamente a 2016. 

DESCRIÇÃO VALOR %

Variação Patrimonial Aumentativa a Classif icar 353.255      6,53

Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial 55.596        1,03

Variações Patrimoniais Aumentativas de Instituições Financeiras 464.931      8,60

Reversão de Provisões 29.001        0,54

Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos 4.503.961   83,30

TOTAL 5.406.744   100,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - 2016
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Entretanto, foram identificadas duas importantes inconsistências no 
registro das VPD de Pessoal e Encargos Sociais. Primeiro, a rubrica Indenização de 
Atividade Externa, com saldo total R$ 194,6 milhões, debitada precipuamente pelas 
Secretarias de Educação e Saúde, com apropriação de valores devidos a prestadores 
de serviços terceirizados, sem relação, portanto, com Pessoal e Encargos Sociais. 
Segundo, tem-se Licença Prêmio por Assiduidade, num total de R$ 208,2 milhões, 
dos quais R$ 99,5 milhões foram lançados incorretamente nesta conta contábil pela 
Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, quando, em verdade, tratava-se de 
Transferência de Bens Imóveis pela Extinção de Unidades Gestoras, pertencente ao 
segmento Transferências e Delegações Concedidas (UG/Gestão 180101/00001, 
Notas de Lançamento 2016NL00565 e 2016NL00668). 

Os componentes principais de Benefícios Previdenciários e 
Assistenciais dizem respeito aos benefícios custeados pelo Iprev/DF, com VPD no 
importe de R$ 5,7 bilhões. Em seguida, tem-se Passes Urbanos, com total de 
R$ 388,2 milhões. 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo totalizou VPD de 
R$ 4,1 bilhões. Os itens mais representativos dessa categoria foram Vigilância 
Ostensiva (R$ 525,3 milhões), Serviços de Limpeza e Conservação (R$ 343,2 
milhões) e Limpeza e Higienização (R$ 283,3 milhões).  

Alguns erros observados nas apropriações desses serviços devem ser 
destacados: a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos fez constar na rubrica 
Comissões e Corretagens R$ 42,8 milhões referentes ao suprimento de energia 
elétrica para iluminação pública; o subsídio pago em função da diferença entre a tarifa 
do sistema de transporte e o valor contratado com as concessionárias do serviço, no 
importe de R$ 203,3 milhões, que a DFTrans deveria ter lançado no grupo Outras 
VPD, o qual permite apropriação de itens não compreendidos nas demais categorias, 
a exemplo da operação tratada, consistente numa espécie de subsídio ou equalização 
de tarifas do transporte público. 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras representam reduções 
decorrentes de atividades dessa natureza. A tabela seguinte traz as principais rubricas 
dessa categoria. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Entretanto, o principal item, Credores por Precatórios (R$ 928,9 
milhões), decorre não exclusivamente de situações incorridas no exercício atual, 
conforme Relatório de Atividades (Anexo IV da Prestação de Contas). 

No tocante às variações monetárias da Dívida Interna, destacaram-se as 
apropriações referentes ao refinanciamento firmado com a União (Lei nº 9.496/97), 
com R$ 138,3 milhões, e ainda Banco do Brasil – Mobilidade Integrada, com R$ 61,5 
milhões. 

O item Transferências e Delegações Concedidas teve saldo de R$ 34,7 
bilhões, ou R$ 253,6 milhões, se desconsideradas as movimentações 
intraorçamentárias (R$ 34,4 bilhões), concentradas, em sua maior parte, nesse grupo. 
Neste caso, foram mais relevantes as transferências para instituições privadas de 
caráter assistencial, cultural ou educacional, com total de R$ 242,4 milhões, conforme 
destacado a seguir.  

DESCRIÇÃO VALOR %

Credores por Precatórios 928.852    49,45     

Descontos Financeiros Concedidos - Empréstimos e Financiamentos - Leilões 366.542    19,52     

Variações Monetárias de Dívida com Instituições Financeiras - Interna 235.221    12,52     

Juros da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras 163.117    8,68       

Variações Monetárias de Dívida com Instituições Financeiras - Externa 137.479    7,32       

Juros da Dívida Externa Contratada com Instituições Financeiras 24.991      1,33       

Juros da Dívida Parcelada - INSS 8.856        0,47       

Variações Monetárias de Dívida Fundada - Decreto nº 36.755/2015 6.089        0,32       

Plano de Demissão Voluntária 3.108        0,17       

Multas Dedutíveis de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.455        0,08       

Demais itens 2.488        0,13       

TOTAL 1.878.199 100,00   

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 2016
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

No que diz respeito à Desvalorização e Perda de Ativos, seu principal 
item correspondeu às baixas e cancelamentos da Dívida Ativa, num total de R$ 1,3 
bilhão. 

Na categoria VPD Tributárias, com R$ 224,1 milhões, o item mais 
relevante diz respeito ao recolhimento de R$ 200,8 milhões a título de contribuição ao 
Programa de Integração Social – PIS e ao Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – Pasep, sobressaindo-se Secretaria de Fazenda (R$ 116,8 milhões) 
e Iprev/DF (R$ 61,3 milhões). 

Outras VPD, de R$ 1,1 bilhão, tiveram por destaque Indenização a 
Terceiros, com R$ 513,7 milhões, dos quais 99,4% dizem respeito à Secretaria de 
Saúde e sua recorrente indenização por serviços tomados sem cobertura contratual, 
o que enseja o acerto com os prestadores dos serviços mediante indenização. 

RESULTADO PATRIMONIAL 

Observou-se que o cotejo entre os acréscimos de natureza operacional, 
isto é, arrecadação de tributos e contribuições e ainda exploração de serviços, de um 

DESCRIÇÃO VALOR %

Fundação Assis Chateaubriand 17.381 7,17

Idecace – Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente 10.114 4,17

Associação Casa Santo André 9.816 4,05

Unesco 8.881 3,66

Sociedade Cruz de Malta 8.698 3,59

Sociedade do Amor em Ação 7.216 2,98

Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi 7.196 2,97

Associação Beneficente Coração de Cristo 6.735 2,78

Associação Beneficente Evangélica - ABE 6.467 2,67

Ação Social Comunitária - Afma 6.423 2,65

Centro Comunitária São Lucas 5.697 2,35

Centro Comunitária da Criança 5.498 2,27

Casa de Ismael 5.290 2,18

Sociedade de Amparo ao Menor - Casa Caminho 5.191 2,14

Creche Renascer 4.955 2,04

Lar da Criança Padre Cícero 4.938 2,04

Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat 4.308 1,78

Assistência Social Casa Azul 4.268 1,76

Hotelzinho São Vicente de Paulo 4.067 1,68

Lar Criança de Lourdes 3.755 1,55

Centro Social Comunitário Tia Angelina 3.681 1,52

Casa do Candango 3.302 1,36

Associação Beneficente Evangélica - Creche Pastor Francisco Miranda 3.295 1,36

Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek 3.212 1,33

Instituto Integridade 2.983 1,23

Centro Social Luterano Cantinho do Girassol 2.727 1,13

Projeto Socioeducativo Santa Luzia 2.645 1,09

Ceal - Centro Educacional de Audição e Linguagem Ludovico Pavoni 2.605 1,07

Instituto Vitória Régia 2.331 0,96

Eden - Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano 2.089 0,86

Demais instituições 76.622 31,61

TOTAL 242.386 100,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

VPD - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
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lado, e custeio da administração pública (pessoal, benefícios e tomada de serviços), 
de outro, mostrou saldo negativo de R$ 7,2 bilhões. Essa diferença foi financiada 
precipuamente pelas Transferências e Delegações Recebidas, que, após excluídas 
as parcelas concedidas, trouxeram R$ 7,3 bilhões líquidos ao patrimônio distrital, dos 
quais R$ 5,3 bilhões aportados pelo FCDF. 

Os acréscimos de cunho financeiro agregaram R$ 1,5 bilhão ao ente, 
atribuível predominantemente às movimentações da Dívida Ativa. Entretanto, referido 
valor foi praticamente anulado pelo resultado desfavorável em operações com ativos 
(valorização/desvalorização e ganhos/perdas, de R$ 1,2 bilhão) e por compromissos 
tributários (R$ 218,8 milhões). 

A diferença positiva no cotejo do saldo de Outras Variações Patrimoniais 
Aumentativas e Diminutivas equivaleu a 92,9% do resultado patrimonial apurado em 
2016. 

Ao relacionar a geração líquida de caixa, de R$ 509,6 milhões, 
demonstrada pela Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC (tópico 5.5 deste 
Relatório), ao resultado patrimonial apurado em DVP, de R$ 4,7 bilhões, chegou-se 
ao índice de 10,9%, revelando a reduzida liquidez deste. Ainda que a comparação 
seja empreendida em relação ao fluxo de caixa operacional levantado na DFC, de 
R$ 1 bilhão, permanece reduzida a liquidez, neste caso de 21,5%. Dessa maneira, 
pouco mais de 10% do resultado apurado em DVP converteu-se em fluxo de caixa 
para o ente. 
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5.5 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC distrital, apurada pelo 
método direto, tem a função de avaliar a capacidade da entidade de geração de 
recursos financeiros e suas demandas por caixa e equivalentes. 

Segundo o MCASP, a DFC é composta pelo quadro principal e ainda por 
quadros acessórios que detalham rubricas contidas no corpo da demonstração. 
Referidas informações constam no Balanço Geral integrante da Prestação de Contas 
e foram também reproduzidas no item 5.6 – Quadros, do presente Relatório. 

Cumpre destacar que referida demonstração teve seus valores inflados 
em função da incorporação dos fluxos de caixa intraorçamentários. Tanto que, no caso 
do fluxo operacional, ingressos e desembolsos praticamente dobram a execução de 
receitas e despesas, respectivamente.  

O resumo da DFC é apresentado a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

A primeira origem de fluxos de caixa, operacional, compreende os 
ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, bem assim os 
desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se 
qualificam em investimento ou financiamento. Desse modo, via de regra, constitui-se 
no item mais relevante, uma vez que espelha a capacidade de geração de recursos 
da entidade com suas atividades principais. Esses fluxos são resumidos a seguir. 

R$ 1.000,00  

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

Nos fluxos de caixa das atividades operacionais, de R$ 1 bilhão, o cotejo 
entre as receitas derivadas e originárias administradas pelo DF e os desembolsos com 
pessoal e demais despesas e ainda juros e encargos da dívida resultou em 
desembolso líquido de R$ 3,8 bilhões. Entretanto, essa deficiência é suprida pelo 
saldo entre transferências recebidas e concedidas, o qual garantiu um incremento 
líquido de R$ 4,8 bilhões. Essencialmente, as transferências recebidas dizem respeito 
ao FCDF para custeio de Educação e Saúde. Por seu turno, entre as transferências 

ATIVIDADES
 INGRESSOS 

(A) 

 DESEMBOLSOS 

(B) 

 GERAÇÃO LÍQUIDA 

DE CAIXA (C=A-B) 

Operacionais 57.313.491 56.313.404 1.000.087

De Investimento 155.085 670.348 (515.263)

De Financiamento 249.779 225.022 24.757

TOTAL 57.718.355 57.208.774 509.581

INICIAL (D)  FINAL (E) (F=E-D)

4.390.525 4.900.106 509.581

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2016

CAIXA E EQUIVALENTES

 GERAÇÃO LÍQUIDA 

DE CAIXA (A-B) 

Pessoal e Demais Despesas 23.850.015

Juros e Encargos da Dívida 197.322

Transferências Recebidas 7.306.074 Transferências Concedidas 2.540.840 4.765.234

Outros Ingressos Operacionais 29.725.860 Outros Desembolsos Operacionais 29.725.226 634 

TOTAL 57.313.491 TOTAL 56.313.404 1.000.087

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – 2016

INGRESSOS (A)  DESEMBOLSOS (B) 

Receitas Derivadas e Originárias 20.281.557 (3.765.781)
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concedidas, destacam-se os valores destinados à formação do Fundeb, item 
intraorçamentário. 

Outros ingressos e desembolsos operacionais tiveram saldo líquido 
de R$ 634,3 mil positivos. Entretanto, não há o detalhamento dos itens que compõem 
essas rubricas. 

Os fluxos de caixa de investimento incluem recursos relacionados à 
aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro 
por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras 
operações de mesma natureza. A seguir, resumo desse item. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

Em primeiro plano, revela-se a diferença entre a alienação de bens do 
patrimônio público (R$ 14,7 milhões) e o esforço no sentido contrário, de imobilização 
(R$ 619 milhões).  

No que diz respeito a Empréstimos e Financiamentos Concedidos, os 
resgates de créditos (R$ 140,4 milhões) superaram as novas liberações (R$ 11,7 
milhões). 

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à 
captação e à amortização de empréstimos e financiamentos. A tabela seguinte 
resume esse componente, responsável pelo incremento líquido de R$ 24,8 milhões 
ao caixa distrital. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP oferece 
alguns índices para análise das informações trazidas pela DFC. 

Primeiramente, tem-se o quociente do fluxo de caixa líquido das 
atividades operacionais (R$ 1 bilhão) em relação ao resultado patrimonial (R$ 4,7 
bilhões), demonstrado no item 5.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP 
deste relatório. O índice obtido foi de 0,21, que tanto explica a contribuição das 
atividades operacionais para o fluxo de caixa, quanto indica o nível de liquidez do 
resultado patrimonial apurado em DVP. 

O quociente da capacidade de amortização de dívida resulta da relação 
entre o caixa líquido operacional (R$ 1 bilhão) e o Passivo Total, líquido das 
obrigações intraorçamentárias (R$ 15,4 bilhões). A interpretação desse quociente 

 GERAÇÃO LÍQUIDA 

DE CAIXA (A-B) 

Alienação de Bens 14.732 Aquisição de Ativo Não Circulante 619.042 (604.309)

Amortização de Emp. e Fin. Concedidos 140.353 Concessão de Emp. e Financiamentos 11.699 128.654 

Outros Desembolsos de Investimento 39.608 (39.608)

TOTAL 155.085 TOTAL 670.348 (515.263)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO – 2016

INGRESSOS (A)  DESEMBOLSOS (B) 

 GERAÇÃO LÍQUIDA 

DE CAIXA (A-B) 

Operações de Crédito 100.106 Outros Desembolsos de Financiamento 225.022 (124.916)

Transferências de Capital Recebidas 149.673 149.673 

TOTAL 249.779 TOTAL 225.022 24.757 

INGRESSOS (A)  DESEMBOLSOS (B) 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO – 2016
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indica a parcela dos recursos gerados para pagamento de seus compromissos, tendo 
atingido 0,06. 

Há ainda o quociente da atividade operacional, que é resultante da 
relação entre o caixa líquido operacional (R$ 1 bilhão) e a geração líquida de caixa 
(R$ 509,6 milhões). Esse índice destaca a geração líquida de caixa atribuída às 
atividades operacionais, sendo obtido 1,96. 

A seguir apresentam-se os itens abordados pela DFC, isto é, que 
demonstram a geração ou perda de disponibilidades financeiras. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

A geração líquida de caixa, de R$ 509,6 milhões, foi impulsionada 
especialmente pelos investimentos do Iprev/DF, os quais agregaram R$ 487,7 
milhões às disponibilidades distritais. Porém, analisando-se individualmente a 
evolução de disponibilidades do Iprev/DF, evidencia-se que o Fundo Financeiro teve 
redução de R$ 299,4 milhões em suas disponibilidades, ao passo que o Fundo 
Capitalizado registrou acréscimo de R$ 570,8 milhões, resultando em saldo líquido 
positivo de R$ 271,4 milhões, conforme tabela seguinte. 

RUBRICA INICIAL VARIAÇÃO FINAL

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (A) 1.627.792 1.890            1.629.682 

Caixa 812           (66)               746           

Conta Única 2.677        55.618          58.295      

     Banco de Brasília S/A 808.677    135.618        944.295    

     Banco de Brasília S/A - Retif icadora (806.000)   (80.000)        (886.000)   

Bancos Conta Movimento - Demais Contas 48.333      89.377          137.710    

     Banco de Brasília S/A 44.826      92.134          136.960    

     Banco do Brasil S/A 633           (345)             288           

     Caixa Econômica Federal 946           (485)             461           

     Recursos Bloqueados 1.928        (1.928)          -            

Recursos Vinculados - Depósitos e Cauções 132           50                 182           

Recursos Vinculados 79.116      (19.168)        59.948      

Aplicação Financeira de Liquidez Imediata 502.901    (248.470)      254.431    

Aplicações Financeiras - Depósitos e Cauções 12.458      2.499            14.956      

Recursos Vinculados - Aplicações Financeiras 859.880    129.385        989.265    

Recursos Bloqueados - Convênios 91.919      6.519            98.438      

Rede Bancária - Arrecadação 29.564      (13.854)        15.711      

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (B) 36.470      19.988          56.459      

Depósitos e Cauções Efetuados Relativos a Contratos ou Convenções 136           -               136           

Valores Apreendidos por Decisão Judicial 2.221        -               2.221        

Depósitos Judiciais 18.187      6.982            25.170      

Depósitos para Interposição de Recursos 9.676        2.839            12.516      

Valores Apreendidos por Decisão Judicial 6.249        10.167          16.415      

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (C) 2.726.263 487.703        3.213.966 

Renda Fixa 2.615.874 489.437        3.105.311 

Renda Variável 64.153      158               64.312      

Segmento Imobiliário 46.235      (1.893)          44.343      

TOTAL (A+B+C) 4.390.525 509.581        4.900.106 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 EVOLUÇÃO DE DISPONIBILIDADES - 2016
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Mais informações sobre os fundos geridos pelo Iprev/DF constam no 
tópico 2.3.1.2 - Previdência Social dos Servidores Públicos deste relatório.  

Houve também contribuição importante dos fundos especiais para 
reforço das disponibilidades distritais, no total de R$ 342,1 milhões, destacando-se os 
valores adicionados pelo Fundo de Saúde (R$ 160,4 milhões), Fundo de 
Desenvolvimento do DF (R$ 132 milhões), Fundo Penitenciário do DF (R$ 46,5 
milhões), Fundeb (R$ 14,7 milhões), Fundo de Defesa do Consumidor (R$ 9,4 
milhões) e Fundo de Melhoria da Gestão Pública (R$ 7,7 milhões). 

Detectou-se ainda significativa participação das unidades da 
administração indireta, com variação positiva de R$ 159,3 milhões, destacando-se a 
Fundação de Apoio à Pesquisa – FAP/DF, que acresceu R$ 142,3 milhões ao caixa 
distrital. Nesse segmento, devem ser ressaltados os incrementos líquidos carreados 
pela Companhia do Metropolitano (R$ 24,5 milhões), Departamento de Estradas de 
Rodagem (R$ 12,9 milhões), Novacap (R$ 7,6 milhões), Emater (R$ 5,3 milhões) e 
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (R$ 4,6 milhões). 

Por sua vez, o total das disponibilidades administradas pela Secretaria 
de Fazenda, incluindo recursos vinculados e aplicações financeiras, apresentou 
decréscimo de R$ 321,1 milhões, saindo de R$ 51,1 milhões positivos, no exercício 
anterior, para R$ 270 milhões negativos em 2016. Cabe relembrar que a Secretaria 
de Fazenda é a unidade gestora responsável pela Conta Única distrital. 

A tabela seguinte resume as situações descritas anteriormente. 

 

UNIDADE GESTORA INICIAL VARIAÇÃO FINAL

Fundo Capitalizado 2.426.264 570.831     2.997.096 

Fundo Financeiro 532.328    (299.438)    232.890    

TOTAL 2.958.593 271.393     3.229.986 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 EVOLUÇÃO DE DISPONIBILIDADES DO IPREV/DF - 2016
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O comportamento deficitário apresentado nas disponibilidades geridas 
pela Secretaria de Fazenda foi impactado pela aplicação da Lei 
Complementar nº 894/15, alterada pela Lei Complementar nº 900/15, que dispôs, 
entre outras providências, sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais 
na Conta Única do DF, nos exercícios de 2015 e 2016, bem como pela aplicação do 
Decreto nº 32.767/11, alterado pelo Decreto nº 36.135/14, que assim dispôs: 

Art. 3º (...) 

§ 4º A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, gestora 
do Sistema Financeiro da Conta Única, por intermédio da 
Subsecretaria do Tesouro - SUTES, fica autorizada a utilizar o saldo 
de disponibilidade de recursos de qualquer órgão ou entidade 
integrante do Sistema Financeiro da Conta Única, para atender 
necessidade momentânea de caixa, até o limite das respectivas 
dotações orçamentárias, garantidos os direitos dos cedentes dos 
recursos. 

Assim, analisando a movimentação de disponibilidades somente na 
Conta Única, principal destino e origem do numerário distrital, vê-se que a situação é 
mais grave, totalizando insuficiência financeira de R$ 884,3 milhões ao final de 2016, 
conforme tabela seguinte. 

INICIAL VARIAÇÃO FINAL

Fundo de Saúde do DF 428.671    160.418     589.089    

Fundo de Desenvolvimento do DF 32.620      132.044     164.664    

Fundo Penitenciário do DF 6.275        46.468       52.743      

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 11.044      14.702       25.745      

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor 37.406      9.407         46.813      

Fundo de Melhoria da Gestão Pública 8.172        7.668         15.840      

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 15.219      7.319         22.538      

Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do CBMDF 4.284        5.663         9.947        

Fundo de Assistência Social do DF 23.168      3.741         26.909      

Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF 8.429        2.185         10.614      

Demais fundos 206.489    (47.485)      159.004    

SUBTOTAL 781.777    342.130     1.123.907 

Fundação de Apoio à Pesquisa do DF 43.082      142.330     185.411    

Companhia do Metropolitano do DF 21.456      24.549       46.005      

Departamento de Estradas de Rodagem do DF 43.749      12.938       56.687      

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 29.652      7.583         37.234      

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF 3.934        5.274         9.207        

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso 6.307        4.563         10.871      

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. 6.531        1.352         7.884        

Companhia de Planejamento do DF 4.051        1.207         5.259        

Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do DF 2.455        1.174         3.629        

Fundação Jardim Zoológico de Brasília 911           832            1.743        

Demais unidades indiretas 257.728    (42.509)      215.219    

SUBTOTAL 419.856    159.292     579.149    

Câmara Legislativa do DF 173.578    54.082       227.660    

Tribunal de Contas do DF 5.619        3.790         9.409        

Secretaria de Fazenda 51.090      (321.103)    (270.013)   

Jardim Botânico de Brasília 13             (4)               9               

SUBTOTAL 230.300    (263.235)    (32.935)     

1.431.933 238.187     1.670.120 

ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA

TOTAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 EVOLUÇÃO DE DISPONIBILIDADES - 2016

UNIDADE GESTORA

FUNDOS ESPECIAIS

DEMAIS UNIDADES 

DA ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA
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R$ 1.000,00 

   
Fonte: Siggo. 

Conforme apresentado na tabela acima, a Conta Única apresentou 
disponibilidades para diversos Fundos Especiais e unidades da Administração 
Indireta, além da Câmara Legislativa do DF, cujo somatório foi de R$ 942,6 milhões. 
Por outro lado, foi registrado um saldo negativo de R$ 884,3 milhões para a unidade 
da Secretaria de Fazenda. O confronto entre os dois valores resultou no saldo de 
R$ 58,3 milhões de disponibilidade contábil e bancária da Conta Única ao final de 
2016. 

Com a implementação do mecanismo autorizado pela lei complementar 
e pelos decretos citados, as disponibilidades das unidades distritais que têm 
emprestado fluxo de caixa à Secretaria de Fazenda tornaram-se meramente 
escriturais, sem lastro. Tanto que, no exercício de 2016, nenhuma dessas unidades 
obteve remuneração pelos valores que forçosamente foram depositados na Conta 
Única. Ou seja, a única unidade gestora que se creditou dos rendimentos auferidos 
pelos depósitos mantidos na Conta Única distrital, de R$ 23 milhões, foi a própria 
Secretaria de Fazenda, cujo fluxo de caixa foi negativo. 

Conforme demonstrado no gráfico a seguir, a evolução do saldo médio 
diário da Conta Única passou a ser negativo em 2016. 

INICIAL VARIAÇÃO FINAL

Fundo de Desenvolvimento do DF 32.615      132.045     164.660    

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor 37.398      9.391         46.790      

Fundo de Melhoria da Gestão Pública 8.172        7.665         15.836      

Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do CBMDF 4.271        5.329         9.600        

Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF 8.428        2.172         10.601      

Fundo Penitenciário do DF 6.263        1.669         7.932        

Fundo de Desenvolvimento Rural do DF 3.829        1.283         5.112        

Fundo da Arte e da Cultura 53.471      650            54.121      

Fundo de Aval do DF 2.283        551            2.833        

Fundo de Apoio ao Esporte 744           162            906           

Demais fundos 84.103      (46.003)      38.100      

SUBTOTAL 241.578    114.913     356.491    

Fundação de Apoio à Pesquisa do DF 19.753      132.157     151.910    

Companhia do Metropolitano do DF 11.425      17.287       28.713      

Transporte Urbano do DF -            1.605         1.605        

Fundação Jardim Zoológico de Brasília 899           795            1.694        

Companhia de Planejamento do DF 81             477            559           

Instituto de Defesa do Consumidor do DF -            4                4               

Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do DF 1.362        (6)               1.356        

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso 185           (9)               175           

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde 730           (558)           171           

Fundação Hemocentro de Brasília 4.243        (2.190)        2.053        

Demais unidades indiretas 220.943    (50.669)      170.275    

SUBTOTAL 259.621    98.893       358.515    

Câmara Legislativa do DF 173.554    54.025       227.578    

Secretaria de Fazenda (672.075)   (212.213)    (884.288)   

SUBTOTAL (498.522)   (158.188)    (656.710)   

2.677        55.618       58.295      TOTAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 EVOLUÇÃO DE DISPONIBILIDADES DA CONTA ÚNICA - 2016

UNIDADE GESTORA

FUNDOS ESPECIAIS

DEMAIS UNIDADES 

DA ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
SALDO MÉDIO DIÁRIO DA CONTA ÚNICA 

 – 2011/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2011 a 2015 atualizados pelo IPCA. 

A evolução apresentada no gráfico anterior representa a média 
aritmética simples dos saldos diários constantes na Conta Única. Mantida a atual 
tendência, com saldo médio diário negativo, possivelmente o Tesouro não possuirá 
condições de devolver às unidades os depósitos efetuados sob a égide da LC 
nº 894/15 e dos decretos mencionados. 

Embora os fluxos de caixa das unidades depositantes da Conta Única 
tenham sido, na realidade, utilizados pela Secretaria de Fazenda, as disponibilidades 
individuais dessas unidades ainda figuram nos respectivos Caixa e Equivalentes de 
Caixa. 

O efeito dessa operação é eliminado na consolidação contábil por 
intermédio da retificação do saldo da Conta Única, permanecendo, no entanto, o 
registro individualizado de disponibilidades nas unidades que emprestaram fluxo de 
caixa na forma dos normativos mencionados. 

Essa sistemática não se adequa à melhor técnica contábil, uma vez que 
os valores que permanecem registrados em cada unidade não são mais 
disponibilidades efetivas, mas mera expectativa de direito de reaver tais quantias. 

Essa questão remete à primazia da realidade sobre a forma, isto é, o 
compromisso da contabilidade em evidenciar o fato, independente da forma como se 
apresenta. Quanto à administração indireta, tem-se ainda o Princípio Contábil da 
Entidade, que impõe a exclusividade da entidade em relação ao seu patrimônio, o qual 
não se confunde com os acervos das demais entidades. 

Frise-se que não há qualquer nota explicativa a respeito dessa questão 
na Prestação de Contas, medida requerida pelo MCASP, que destaca o dever de 
divulgar os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente, 
mas que não estejam disponíveis para uso imediato, bem assim as circunstâncias da 
indisponibilidade. 
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5.6 - QUADROS 
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Quadro 21 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS) 

UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, páginas 65 a 67. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO 

INICIAL     

(A)

 PREVISÃO 

ATUALIZADA 

(B) 

RECEITA 

REALIZADA 

(C) 

 SALDO      

(D)=(C-B) 

RECEITAS CORRENTES 29.662.031  30.328.360    27.415.099   (2.913.261)   

RECEITA TRIBUTÁRIA 15.005.694  15.005.694    14.355.151   (650.543)      

Impostos 14.788.568  14.788.568    14.140.228   (648.340)      

Taxas 217.126       217.126         214.923        (2.204)          

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.246.870    4.253.570      3.373.550     (880.020)      

Contribuições Sociais 2.200.948    2.207.648      1.469.353     (738.295)      

Contribuições Sociais - INTRA 1.762.667    1.762.667      1.699.109     (63.558)        

Contribuições Econômicas 283.255       283.255         205.088        (78.168)        

RECEITA PATRIMONIAL 790.715       832.746         788.956        (43.790)        

Receitas Imobiliárias 115.158       115.167         26.670          (88.497)        

Receita de Valores Mobiliários 672.718       713.502         740.020        26.518          

Receita de Concessões e Permissões 2.839           4.072             18.413          14.341          

Outras Receitas Patrimoniais -               5                    3.853            3.848            

RECEITA AGROPECUÁRIA 12                12                  10                 (2)                 

Receita da Produção Animal e Derivados 12                12                  10                 (2)                 

RECEITA INDUSTRIAL 11                11                  2.109            2.098            

Receita da Indústria de Transformação 11                11                  2.109            2.098            

RECEITA DE SERVIÇOS 608.539       619.744         500.491        (119.253)      

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.148.978    7.740.508      7.307.062     (433.446)      

Transferências Intergovernamentais 8.720.919    9.197.557      9.129.884     (67.673)        

Transferência de Instituições Privadas 5.446           5.446             13.915          8.469            

Transferências de Pessoas 10.742         10.742           12.714          1.971            

Transferências de Convênios 204.910       319.802         63.864          (255.938)      

(-) Dedução para Formação do FUNDEB (1.793.039)   (1.793.039)     (1.913.315)    (120.275)      

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.861.211    1.876.074      1.088.758     (787.316)      

Multas e Juros de Mora 332.983       347.800         372.016        24.216          

Indenizações e Restituições 189.880       189.885         247.750        57.866          

Receita da Dívida Ativa 365.041       365.041         333.732        (31.309)        

Receitas Correntes Diversas 973.307       973.349         135.260        (838.089)      

DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA -               -                 (988)              (988)             

(-) Dedução da Receita de Vendas e Serviços -               -                 (988)              (988)             

RECEITAS DE CAPITAL 2.943.898    3.022.380      577.396        (2.444.984)   

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.425.537    1.472.502      100.106        (1.372.396)   

Operações de Crédito Internas 1.289.003    1.324.145      80.902          (1.243.243)   

Operações de Crédito Externas 136.534       148.357         19.204          (129.153)      

ALIENAÇÃO DE BENS 589.098       590.303         14.732          (575.570)      

Alienação de Bens Móveis 2.000           3.205             1.600            (1.605)          

Alienação de Bens Imóveis 587.098       587.098         13.133          (573.965)      

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 80.707         80.707           140.353        59.646          

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 485.449       515.761         149.673        (366.087)      

Transferências Intergovernamentais -               -                 44.784          44.784          

Transferências de Convênios 485.449       515.761         104.889        (410.872)      

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 363.108       363.108         172.532        (190.576)      

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 32.605.929  33.350.740    27.992.495   (5.358.245)   

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II) -               1.798.607      -                (1.798.607)   

Superávit  Financeiro -               1.798.607      -                (1.798.607)   

TOTAL (III) = I + II 32.605.929  35.149.348    27.992.495   (7.156.853)   
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Quadro 21 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (DESPESAS) 

UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, página 68. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO 

INICIAL 

(A)

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

(B)

DESPESA 

EMPENHADA

(C) 

DESPESA 

LIQUIDADA

(D)

DESPESA 

PAGA 

(E)

INSCRIÇÃO EM 

RESTOS A 

PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 

(F)

SALDO DA 

DOTAÇÃO          

(B - C)

DESPESAS CORRENTES 27.845.020 30.201.745    26.752.114   25.853.153 24.421.053 898.961             3.449.631  

Pessoal e Encargos Sociais 20.096.686 21.289.962    19.236.473   19.155.242 18.257.110 81.232               2.053.489  

Juros e Encargos da Dívida 258.841      236.375         197.128        197.128      197.128      -                    39.247       

Outras Despesas Correntes 7.489.493   8.675.408      7.318.513     6.500.784   5.966.815   817.729             1.356.895  

DESPESAS DE CAPITAL 4.120.704   4.272.752      991.048        866.243      781.016      124.804             3.281.704  

Investimentos 3.290.222   3.600.635      684.712        561.279      476.252      123.433             2.915.922  

Inversões Financeiras 380.327      363.183         82.072          80.701        80.501        1.371                 281.111     

Amortização da Dívida 450.154      308.934         224.264        224.264      224.264      -                    84.671       

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 640.206      675.051         -               -              -              -                    675.051     

SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV) 32.605.929 35.149.548    27.743.162   26.719.396 25.202.069 1.023.765          7.406.386  

SUPERAVIT  (V) -              -                 249.333        -              -              -                    (249.333)    

TOTAL (VI) = (IV + V) 32.605.929 35.149.548    27.992.495   26.719.396 25.202.069 1.023.765          7.157.053  



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

251 
 

Quadro 22 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, página 197. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO 

INICIAL     

(A)

 PREVISÃO 

ATUALIZADA 

(B) 

RECEITA 

REALIZADA 

(C) 

 SALDO      

(D)=(C-B) 

RECEITAS CORRENTES 1.804.273    1.805.473      1.731.655     (73.818)        

RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.762.667    1.762.667      1.699.109     (63.558)        

Contribuições Sociais 1.762.667    1.762.667      1.699.109     (63.558)        

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS 35.930         35.930           20.835          (15.095)        

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.676           6.876             11.711          4.835            

Transferências de Convênios 5.676           6.876             11.711          4.835            

OUTRAS RECEITAS CORRENTES -               -                 0                   0                   

Multas e Juros de Mora -               -                 0                   0                   

RECEITAS DE CAPITAL 2.970           2.970             321               (2.649)          

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.970           2.970             321               (2.649)          

Transferências de Convênios 2.970           2.970             321               (2.649)          

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

SUBTOTAL RECEITAS (I) 1.807.242    1.808.442      1.731.975     (76.467)        

DEFICIT (II) 15.676          

TOTAL (III) = I + II 1.807.242    1.808.442      1.747.651     (76.467)        
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Quadro 22 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, página 198. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO 

INICIAL 

(A)

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

(B)

DESPESA 

EMPENHADA

(C) 

DESPESA 

LIQUIDADA

(D)

DESPESA 

PAGA 

(E)

INSCRIÇÃO EM 

RESTOS A 

PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 

(F)

SALDO DA 

DOTAÇÃO          

(B - C)

DESPESAS CORRENTES 1.822.737   1.805.376      1.746.951     1.742.961   1.600.200   3.991                 58.425       

Pessoal e Encargos Sociais 1.778.012   1.723.498      1.672.046     1.671.972   1.540.490   75                      51.452       

Juros e Encargos da Dívida -             

Outras Despesas Correntes 44.725        81.878           74.905          70.989        59.711        3.916                 6.974         

DESPESAS DE CAPITAL 3.000          1.161             700               509             509             191                    460            

Investimentos 3.000          1.161             700               509             509             191                    460            

Inversões Financeiras -             

Amortização da Dívida -             

RESERVA DE CONTINGÊNCIA -             

TOTAL (VI) 1.825.737   1.806.537      1.747.651     1.743.470   1.600.710   4.182                 58.886       
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Quadro 23 
BALANÇO FINANCEIRO 

UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, página 96. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.

 INGRESSOS VALOR  DISPÊNDIOS VALOR

    RECEITA ORÇAMENTÁRIA 27.992.495     DESPESA ORÇAMENTÁRIA 27.743.162

     Ordinária 15.376.177      Ordinária 9.416.179

     Vinculada 12.616.319      Vinculada 18.326.983

       Recursos Vinculados à Educação 4.710.100        Recursos Destinados à Educação 6.102.554

       Recursos Vinculados à Saúde 3.670.240        Recursos Destinados à Saúde 6.072.903

       Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 3.921.747        Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 5.746.703

       Outras Destinações de Recursos 314.232        Outras Destinações de Recursos 404.822

         Convênio 191.238          Convênio 174.028

         Operação de Crédito 100.106          Operação de Crédito 221.231

         Assistência Social 14.850          Assistência Social 8.276

         Esporte 8.037          Esporte 1.288

    TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 28.239.343     TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 28.239.339

     Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 28.239.343      Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 28.239.339

       Saúde 4.872.361        Saúde 21.329

       RPPS 2.241.137        Outros 28.217.998

       Outros 21.125.845        Valores a Compensar 12

    RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 3.406.404     PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 3.146.161

     Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.023.765      Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 758.655

     Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.517.240      Pagamentos de Restos a Pagar Processados 1.219.786

     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 189.879      Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 820.322

     Outros Recebimentos Extraorçamentários 660.254      Outros Pagamentos Extraorçamentários 302.952

     Ajuste de Exercícios Anteriores 15.265      Ajuste de Exercícios Anteriores 7.714

    SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 4.390.525      Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações 36.732

     Caixa e Equivalente de Caixa 1.627.792     SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 4.900.106

     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 36.470      Caixa e Equivalente de Caixa 1.629.682

     Investimentos e Aplicações 2.726.263      Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 56.459

     Investimentos e Aplicações 3.213.966

TOTAL 64.028.767 TOTAL 64.028.767
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Quadro 24 
BALANÇO PATRIMONIAL 

UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
– 2015/2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, página 78. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

ATIVO
EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL

ATIVO CIRCULANTE 10.182.539 12.948.089 PASSIVO CIRCULANTE 4.812.971   6.551.145     

Caixa e Equivalentes de  Caixa 1.627.792   1.629.682   Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 1.216.287   843.608        

Créditos a Curto Prazo 3.830.266   5.951.839   Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 12.361        7.202            

Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo 2.726.263   3.213.966   Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.076.031   1.757.559     

Estoques 596.745      441.315      Obrigações Fiscais a Curto Prazo 5.263          8.106            

VPD Pagas Antecipadamente 1.401.473   1.711.288   Demais Obrigações a Curto Prazo 2.503.028   3.934.671     

ATIVO NÃO CIRCULANTE 65.355.897 41.828.066 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.619.081   11.836.546   

Realizável a Longo Prazo 49.654.634 25.927.258 Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP 2.400.790   4.262.270     

Créditos a Longo Prazo 49.654.634 25.927.258 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 4.684.609   4.031.736     

Investimentos 6.618.565   6.616.586   Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 106.066      52.270          

Participações Permanentes 6.608.266   6.597.059   Obrigações Fiscais a Longo Prazo 4.256          9                   

Demais Investimentos Permanentes 10.299        19.528        Provisões a Longo Prazo (1.778.339)  3.166.363     

Imobilizado 9.072.582   9.268.945   Demais Obrigações a Longo Prazo 201.698      323.898        

Bens Móveis 3.551.946   3.699.964   PATRIMÔNIO LÍQUIDO 65.106.384 36.388.464   

(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis (50.339)       (55.707)       Patrimônio Social e Capital Social 32.666.523 65.760.361   

Bens Imóveis 6.240.023   6.355.739   Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 10.000        10.000          

(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (669.048)     (731.051)     Reservas de Capital 22.044        13.376          

Intangível 10.116        15.277        Reservas de Lucros 11.852        14.582          

Softw ares 10.116        15.337        Demais Reservas 10.341        10.047          

(-) Amortização Acumulada de Softw ares (23)              (84)              Resultado Acumulado 32.385.625 (29.419.903) 

Marcas, Direitos e Patentes Industriais 23               23               Resultado do Exercício 32.970.630 4.659.598     

Ajustes de Exercícios Anteriores 176.780      (33.393.353) 

Resultado das Empresas (761.785)     (686.148)      

TOTAL 75.538.436 54.776.155 TOTAL 75.538.436 54.776.155   
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Quadro 25 
BALANÇO PATRIMONIAL 

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2015/2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, página 79. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.

ATIVO
EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL
PASSIVO

EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL

Ativo Financeiro (I) 5.239.854   5.915.575   Passivo Financeiro (II) 3.567.812   3.719.179   

Ativo Permanente 70.298.582 48.860.580 Passivo Permanente 6.864.236   14.668.512 

TOTAL 75.538.436 54.776.155 TOTAL 10.432.047 18.387.691 

1.672.042   2.196.396   SALDO PATRIMONIAL (I - II)
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Quadro 26 
BALANÇO PATRIMONIAL 

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2015/2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, página 80. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.

ATOS POTENCIAIS ATIVOS
EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL

Garantias e Contra Garantias Recebidas 560.498      727.099      Garantias e Contra Garantias Concedidas 108.238      108.238      

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 4.454.197   5.996.999   Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 2.039.859   2.470.654   

Outros Atos Potenciais Ativos 2.810.137   3.385.720   Obrigações Contratuais 38.275.704 33.753.488 

TOTAL 7.824.832   10.109.818 TOTAL 40.423.800 36.332.379 
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Quadro 27 
BALANÇO PATRIMONIAL 

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2015/2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, páginas 81 a 83. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.

FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL

100 - Ordinário Não Vinculado (2.189.347)  (3.753.085)  

101 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados -              (745)            

102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios -              (3.130)         

103 - Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação (7.977)         -              

107 - Alienação de Imóveis (Lei nº 81/89) (539)            -              

121 - Aplicações Financeiras Vinculadas (Convênios) -              (2)                

131 - Convênios com Órgãos do GDF (73)              (1.343)         

132 - Convênios com Outros Órgãos (não integrantes da estrutura do GDF) (5.775)         (9.861)         

135 - Operações de Crédito Internas (8.343)         -              

136 - Operações de Crédito Externas (3.829)         -              

138 - Recursos do Sistema Único de Saúde (39.611)       (25.248)       

170 - Remuneração de Depósitos Bancários de Fundos -              (965)            

171 - Recursos Próprios dos Fundos (1.443)         (879)            

177 - Transferência do FNDE no âmbito do SIMEC (7.244)         (1.050)         

206 - Contribuição p/ o Plano de Seg. Social do Servidor do Executivo -              (13.381)       

220 - Diretamente Arrecadados (17.252)       -              

231 - Convênios com Órgãos do GDF -              (5.121)         

232 - Convênios com Óutros Órgãos (não integrantes da estrutura do GDF) -              (256)            

266 - Contribuição Patronal Executivo para o RPPS -              (40.906)       

300 - Ordinário Não Vinculado 252.169      1.549.603   

301 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados 1.174          35.744        

302 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios 178             3.533          

303 - Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação 3.119          6.482          

305 - Transferência do Imposto Territorial Rural 0                 13               

307 - Alienação de Imóveis - Exercícios Anteriores 2                 616             

309 - Transferência Imposto sobre Prod. Indust. - Estados Exportadores 576             513             

317 - Alienação de Bens Móveis 1.984          1.984          

320 - Diretamente Arrecadados 83.631        90.076        

321 - Aplicações Financeiras Vinculadas (Convênios) 79.291        121.769      

322 - Aplicação Financeira Fundeb 262             1.120          

323 - Amortização de Financiamentos - Exercícios Anteriores 41.939        171.374      

325 - Transferência para o Desporta Não-Profissional 6.162          17.174        

330 - Transferência da União 73               84               

331 - Convênios com Órgãos do GDF 27.257        21.917        

332 - Convênios com Outros Órgãos - Exercícios Anteriores 143.556      151.124      

335 - Operações de Crédito Internas 201.287      86.286        

336 - Operações de Crédito Externas 11.263        6.780          

338 - Recursos do Sistema Único de Saúde 231.144      352.014      

340 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação 3.124          3.124          

346 - Programa Nacional Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 8                 42               

347 - Programa Brasil Alfabetizado 700             702             
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Quadro 27 
BALANÇO PATRIMONIAL 

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO (CONTINUAÇÃO) 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2015/2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, páginas 81 a 83. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

  

FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL

348 - Cota-parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 10.034        19.730        

350 - Taxa Fiscalização s/ Serv. de Abastecimento de Água e Esgoto -              5                 

351 - Taxa Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos -              (14)              

352 - Contrib. Prog. Inc. Arrec. e Educação Tributária 586             586             

358 - Recursos do Sistema Assistência Social 17.990        25.273        

368 - Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODIR 4                 13               

369 - Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT 262             262             

370 - Remuneração de Depósitos Bancários de Fundos 35.152        42.090        

371 - Recursos Próprios de Fundos 23.805        80.263        

374 - Pronatec 6.422          11.349        

375 - Apoio Financeiro para Apuração do Superavit Financeiro 3.084          3.032          

376 - Apoio Técnico e Financeiro à Educação Básica 1.506          1.229          

377 - Transferência do FNDE no âmbito do SIMEC 2.877          7.595          

378 - Recursos Decorrentes de Juros sobre o Capital Próprio 0                 -              

380 - Superavit Destinado à Saúde - LC nº 141/2012 -              21.815        

390 - Fonte de Superavit de Contra-Partidas -              18.763        

406 - Contribuição para o Plano de Seg. Social do Servidor do Executivo 395.922      583.421      

407 - Alienação de Imóveis (Lei nº 81/89) - Exercícios Anteriores 38.801        32.719        

410 - Alienação de Títulos Mobiliários 2                 2                 

417 - Alienação de Bens Móveis - Exercícios Anteriores 1.730          1.233          

420 - Diretamente Arrecadados 89.325        129.761      

421 - Aplicações Financeiras Vinculadas - Convênios - Exe. Anteriores 8.969          11.046        

423 - Amortização de Financiamentos - Exercícios Anteriores 2                 2                 

431 - Convênios com Órgãos do GDF - Exercícios Anteriores 2.060          2.479          

432 - Convênios com Outros Órgãos - Exercícios Anteriores 10.839        11.046        

433 - Compensação Previdenciária em Regime Geral e Próprios 0                 -              

437 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito 113.874      73.609        

453 - Contribuição Previdência do Servidor da Defensoria Pública -              2.537          

454 - Contribuição Previdência do Servidor da Câmara Legislativa 5.035          1.056          

455 - Contribuição Previdência do Servidor do Tribunal de Contas 5.210          8.624          

462 - Contribuição Patronal para o RPPS - Exercício Anterior 406             406             

463 - Contribuição Patronal Defensoria Pública para o RPPS -              1.968          

464 - Contribuição Patronal Câmara Legislativa para o RPPS 1.202          1.470          

465 - Contribuição Patronal TCDF para o RPPS 9.229          17.192        

466 - Contribuição Patronal Executivo para o RPPS 1.080.584   864.758      

467 - Remuneração de Depósitos Bancários do RPPS 999.316      1.453.985   

471 - Recursos Próprios dos Fundos 347             693             

478 - Recursos Decorrentes de Juros sobre o Capital Próprio -              296             

TOTAL 1.672.042   2.196.396   
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Quadro 28 
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (VARIAÇÕES ATIVAS) 

UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
– 2015/2016 – 

 
R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, páginas 104 e 105. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.  

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                                
EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 95.129.946   69.684.734 

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.204.205   14.736.259 

     Impostos 13.007.407   14.517.488 

     Taxas 196.798        218.771      

CONTRIBUIÇÕES 3.707.239     3.476.057   

     Contribuições Sociais 3.474.279     3.270.970   

     Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 957               1.060          

     Contribuição de Iluminação Pública 232.003        204.028      

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 248.295        251.890      

     Venda de Mercadorias               (203)               (84)

     Venda de Produtos 2.979            3.275          

     Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 245.519        248.699      

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 3.179.358     3.514.308   

     Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 8.878            32.010        

     Juros e Encargos de Mora 224.367        240.777      

     Variações Monetárias e Cambiais 2.422.631     2.552.027   

     Descontos Financeiros Obtidos 703               88               

     Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 522.779        689.407      

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 40.704.898   42.054.525 

     Transferências Intragovernamentais 30.932.593   32.684.476 

     Transferências Intergovernamentais 9.757.188     9.340.586   

     Transferências das Instituições Privadas 8.487            16.750        

     Transferências de Pessoas Físicas 6.630            12.714        

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 368.399        244.950      

     Ganhos com Alienação 581               14.665        

     Ganhos com Incorporação de Ativos 342.231        227.534      

     Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.588          2.751          

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 33.717.552   5.406.744   

     Variação Patrimonial Aumentativa a Classif icar 3.444            353.255      

     Resultado Positivo de Participações 1.051.022     55.596        

     VPA de Instituições Financeiras 111.737        464.931      

     Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas 17.034          29.001        

     Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 32.534.315   4.503.961   
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Quadro 28 
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (VARIAÇÕES PASSIVAS) 

UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
– 2015/2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, páginas 104 e 105. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

  

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                                
EXERCÍCIO 

ANTERIOR

EXERCÍCIO 

ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 95.129.946 69.684.734 

PESSOAL E ENCARGOS 15.419.581 15.353.023 

     Remuneração a Pessoal 11.816.622 11.858.349 

     Encargos Patronais 2.199.972   2.088.266   

     Benefícios a Pessoal 1.106.087   1.011.508   

     Outras VPD - Pessoal e Encargos 296.900      394.900      

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 6.131.362   6.217.633   

     Aposentadorias e Reformas 4.988.282   4.903.228   

     Pensões 749.182      790.644      

     Políticas Públicas de Transferência de Renda 386.581      515.230      

     Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 7.317          8.531          

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4.330.962   4.060.725   

     Uso de Material de Consumo 695.705      386.445      

     Serviços 3.566.146   3.605.609   

     Depreciação, Amortização de Exaustão 69.110        68.671        

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 932.023      1.878.199   

     Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 230.072      197.128      

     Juros e Encargos de Mora 322             2.878          

     Variações Monetárias e Cambiais 701.413      1.310.750   

     Descontos Financeiros Concedidos 216             367.443      

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 32.831.341 34.687.912 

     Transferências Intragovernamentais 30.722.870 32.531.482 

     Transferências Intergovernamentais 1.809.719   1.914.044   

     Transferências a Instituições Privadas 298.752      242.386      

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO 1.801.696   1.524.437   

     Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas 1.787.508   1.386.870   

     Perdas com Alienação -              600             

     Perdas Involuntárias 14.184        46.025        

     Desincorporação de Ativos 3                 90.942        

TRIBUTÁRIAS 212.301      224.143      

     Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.197          8.022          

     Contribuições 204.104      216.121      

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 500.051      1.079.065   

     Premiações 806             835             

     Resultado Negativo de Participações 64               498             

     Incentivos 63.308        67.488        

     Constituição de Provisões -              76.857        

     Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 435.873      933.387      

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 32.970.630 4.659.598   
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Quadro 29 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, páginas 98 e 99. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

  

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I=A-B) 1.000.087

   Ingressos (A) 57.313.491

     Receitas Derivadas e Originárias 20.281.557

     Transferências Correntes Recebidas 7.306.074

     Outros Ingressos Operacionais 29.725.860

   Desembolsos (B) 56.313.404

     Pessoal e Demais Despesas 23.850.015

     Juros e Encargos da Dívida 197.322

     Transferências Concedidas 2.540.840

     Outros Desembolsos Operacionais 29.725.226

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II=C-D) (515.263)

   Ingressos (C) 155.085

     Alienação de Bens 14.732

     Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 140.353

   Desembolsos (D) 670.348

     Aquisição de Ativo Não Circulante 619.042

     Concessão de Empréstimos e Financiamentos 11.699

     Outros Desembolsos de Investimento 39.608

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III=E-F) 24.757

   Ingressos (E) 249.779

     Operações de Crédito 100.106

     Transferências de Capital Recebidas 149.673

   Desembolsos (F) 225.022

     Outros Desembolsos de Financiamento 225.022

GERAÇAO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III) 509.581

     Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 4.390.525

     Caixa e Equivalente de Caixa Final 4.900.106
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Quadro 30 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2016 – 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do 
Governo, página 100. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

  

DESCRIÇÃO VALOR

Receita Tributária 14.355.151

Receita de Contribuições 3.373.550

Receita Patrimonial 98.277

Receita Agropecuária 10

Receita Industrial 2.109

Receita de Serviços 500.491

Remuneração das Disponibilidades 690.679

Outras Receitas Derivadas e Originárias 1.261.290

TOTAL 20.281.557



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

263 
 

Quadro 31 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2016 – 
R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, 
página 101. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

  

DESCRIÇÃO VALOR

INTERGOVERNAMENTAIS 7.265.887

     da União 7.256.231

     de Estados e Distrito Federal 9.656

INTRAGOVERNAMENTAIS 11.711

     Intragovernamentais 11.711

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 28.476

     Transferências Recebidas 28.476

TOTAL 7.306.074

DESCRIÇÃO VALOR

INTERGOVERNAMENTAIS 390.456

     a União 390.456

INTRAGOVERNAMENTAIS 1.753.166

     Intragovernamentais 1.753.166

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 397.218

     Transferências Concedidas 397.218

TOTAL 2.540.840

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
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Quadro 32 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2016 – 
R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do Governo, página 101. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 
 

  

DESCRIÇÃO VALOR

Legislativa 666.538

Essencial à Justiça 292.175

Administração 1.843.602

Segurança Pública 634.160

Assistência Social 143.500

Previdência Social 5.797.311

Saúde 5.321.346

Trabalho 200.209

Educação 5.142.782

Cultura 103.924

Direitos da Cidadania 316.950

Urbanismo 1.164.960

Habitação 25.164

Saneamento 2.640

Gestão Ambiental 113.917

Ciência e Tecnologia 43.288

Agricultura 165.207

Indústria 3.317

Comércio e Serviços 41.272

Energia 31.501

Transporte 1.205.544

Desporto e Lazer 36.274

Encargos Especiais 554.437

TOTAL 23.850.015
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Quadro 33 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2016 – 
R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral 2016 – Prestação de Contas Anual do 
Governo, página 101. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

DESCRIÇÃO VALOR

Juros e Correção Monetária da Divída Interna 172.331

Juros e Correção Monetária da Divída Externa 24.991

TOTAL 197.322
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6 – RESULTADOS POR PROGRAMAS DE GOVERNO 

O Plano Plurianual 2016/2019 compõe-se de treze programas temáticos, 
três de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, um para operação especial e outro 
para reserva de contingência, diferentemente do anterior, que contava com 32 
programas temáticos, dez de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, um para 
operação especial e outro para reserva de contingência. Como consequência dessa 
mudança expressiva na composição dos programas, a análise da evolução entre 
períodos restou prejudicada. 

A tabela a seguir apresenta a execução orçamentária do exercício de 
2016, desdobrada por programas de governo, dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade 
Social e de Investimentos (inclusos Programa para Operação Especial e Reserva de 
Contingência). Cabe lembrar que, nos valores dos OFSS, estão inclusas as 
transferências do Fundo Constitucional do DF – FCDF para as áreas de saúde e 
educação. Os recursos do FCDF destinados à segurança pública, executados no 
âmbito da União via Siafi, são apresentados em tópico específico na tabela, para 
permitir a visualização da despesa integral realizada pelo Governo distrital. 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Siafi.  
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

Segundo o Anexo II do PPA 2016/2019, os Programas Temáticos 
retratam no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das 
Políticas Públicas e orientam a ação governamental. Entretanto, da tabela, observa-
se baixa execução da dotação destinada aos programas temáticos, apenas 50,1%. 
Por outro lado, os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são 
instrumentos do Plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à 
gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas 
nos Programas Temáticos. Tais programas tiveram 94,2% de execução.  

(A) % (B) % % (B/A) (C) % %(C/A) %(C/B)

Brasília Saudável 1.444.930   3,51 1.618.644   3,68 112,02 1.263.829   3,62 87,47 78,08

Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental 2.621.954   6,38 3.382.335   7,69 129,00 1.251.224   3,58 47,72 36,99

Mobilidade Integrada e Sustentável 1.887.136   4,59 2.203.543   5,01 116,77 951.222      2,73 50,41 43,17

Educa mais Brasília 928.858      2,26 1.289.888   2,93 138,87 926.302      2,65 99,72 71,81

Famílias Fortes 421.498      1,03 386.799      0,88 91,77 277.045      0,79 65,73 71,62

Segurança Pública com Cidadania 249.607      0,61 403.070      0,92 161,48 216.616      0,62 86,78 53,74

Direitos Humanos e Cidadania 165.345      0,40 243.768      0,55 147,43 200.841      0,58 121,47 82,39

Brasília Competitiva 768.185      1,87 724.488      1,65 94,31 172.757      0,49 22,49 23,85

Gestão para Resultados 414.715      1,01 324.036      0,74 78,13 166.327      0,48 40,11 51,33

Terrotório da Gente 500.660      1,22 536.944      1,22 107,25 153.858      0,44 30,73 28,65

Capital Cultural 170.090      0,41 154.452      0,35 90,81 68.133        0,20 40,06 44,11

Cidade do Esporte e Lazer 133.480      0,32 134.083      0,31 100,45 61.722        0,18 46,24 46,03

Atuação Legislativa 2.778          0,01 748             0,00 26,93 310             0,00 11,17 41,50

TOTAL TEMÁTICOS 9.709.237   23,61 11.402.799 25,94 117,44 5.710.184   16,36 58,81 50,08

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Social 11.283.332 27,44 11.491.095 26,14 101,84 11.078.600 31,74 98,19 96,41

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Gestão Pública 2.619.776   6,37 2.668.696   6,07 101,87 2.370.278   6,79 90,48 88,82

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Desenvolvimento 2.193.093   5,33 2.113.291   4,81 96,36 1.886.521   5,40 86,02 89,27

TOTAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 16.096.201 39,15 16.273.083 37,02 101,10 15.335.400 43,93 95,27 94,24

Programa para Operação Especial 8.018.984   19,50 9.318.310   21,20 116,20 7.123.370   20,41 88,83 76,44

Reserva de Contingência 185.672      0,45 223.432      0,51 120,34 -              0,00 0,00 0,00

TOTAL OFSS + OI 34.010.094 82,71 37.217.623 84,67 109,43 28.168.954 80,70 82,83 75,69

FCDF - Segurança (Siafi) 7.109.110   17,29 6.739.110   15,33 94,80 6.737.553   19,30 94,77 99,98

TOTAL 41.119.204 100,00 43.956.734 100,00 106,90 34.906.507 100,00 84,89 79,41

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL, DE INVESTIMENTOS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA, POR PROGRAMAS DE GOVERNO - 2016

E FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

PROGRAMAS
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O Programa para Operação Especial não contribui para a manutenção, 
a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo, nem resulta em produto 
nem gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Nesse programa, 
foram executados R$ 7,1 bilhões, ou 76,4% do valor autorizado, principalmente com 
o pagamento de inativos e pensionistas. Juntamente com os Programas de Gestão, 
Manutenção e Serviços ao Estado, somaram despesas no montante de 
R$ 22,5 bilhões, distribuídas por grupo de natureza de despesa conforme gráfico a 
seguir.  

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 

E PROGRAMA DE OPERAÇÃO ESPECIAL, 
POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA 

– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

Conforme apontado no gráfico, as despesas majoritárias são com 
Pessoal e Encargos Sociais, por exemplo, Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil (R$ 10,3 bilhões), Aposentadorias e Reformas (R$ 4,9 bilhões), Obrigações 
Patronais (R$ 2 bilhões). 

Impende ressaltar a mudança da metodologia adotada até o Relatório 
Analítico sobre as Contas do Governo de 2015, segundo a qual as áreas de governo 
analisadas englobavam os respectivos gastos afetos a programas de gestão, tais 
como pagamentos de pessoal ativo e manutenção de serviços administrativos gerais, 
por exemplo. Com o novo formato dos programas de Governo adotado no PPA 
2016/2019, esses gastos passaram a estar concentrados nos três programas de 
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não havendo como segregá-los entre os 
treze programas temáticos. 

Quanto à Reserva de Contingência, ela serve principalmente como fonte 
de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício. Em 
2016, não houve abertura de créditos com base nesta fonte. 

Por seu turno, quanto aos recursos do FCDF, R$ 2,9 bilhões foram 
gastos com saúde e R$ 2,4 bilhões, com educação – ambos com sua totalidade 
despendida com Pessoal e Encargos Sociais, alocada em Programas de Gestão, 

Pessoal e 
Encargos Sociais

85,7%

Outras Despesas 
Correntes

11,8%

Amortização da 
Dívida
1,0%

Juros e Encargos 
da Dívida

0,9%

Investimentos
0,4%

Inversões 
Financeiras

0,3%
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Manutenção e Serviços ao Estado no âmbito dos OFSS. Na área de segurança, foram 
gastos R$ 6,7 bilhões oriundos do FCDF, contabilizados exclusivamente no âmbito 
federal. Maiores detalhes sobre a execução dos recursos advindos do FCDF constam 
do tópico 2.3 – Despesa, deste Relatório. 

Retomando os programas temáticos, os que tiveram maior 
representatividade na despesa executada foram: Brasília Saudável, Infraestrutura e 
Sustentabilidade Socioambiental, Mobilidade Integrada e Sustentável, Educa Mais 
Brasília, Famílias Fortes, Segurança Pública com Cidadania, Direitos Humanos e 
Cidadania, conforme se observa no gráfico a seguir. 

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA REALIZADA 

POR PROGRAMAS TEMÁTICOS 
– 2016 – 

  
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

Neste ponto, cabe informar que, assim como em exercícios anteriores, 
as análises quanto à eficácia da ação governamental restaram prejudicadas haja vista 
a inconsistência das informações contidas nos bancos de dados e documentos 
oficiais, em especial quanto à compatibilidade de objetivos e produtos das ações 
governamentais, e a omissão de dados relativos a metas e resultados físicos de 
programas.   

Nesse contexto, apresentam-se na tabela seguinte os estágios, ao final 
de 2016, das metas físicas planejadas para consecução das ações governamentais, 
desdobradas por programa de governo. 

3,5%
3,8%

4,9%

10,9%

16,2%

16,7%

21,9%

22,1%

Direitos Humanos e Cidadania

Segurança Pública com Cidadania

Famílias Fortes

Demais Programas Temáticos

Educa Mais Brasília

Mobilidade Integrada e
Sustentável

Infraestrutura e Sustentabilidade
Socioambiental

Brasília Saudável
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Fonte: Siggo. 

Ao final do exercício, 4,9% das metas físicas encontravam-se em desvio 
(atrasada, não iniciada ou paralisada). As principais causas para os desvios foram 
insuficiência de recursos financeiros e necessidade de ação de outros órgãos. 

A Subcontroladoria de Controle Interno da Controladoria-Geral do DF – 
CGDF efetuou levantamento acerca do grau de atingimento dos valores desejados 
para os indicadores de desempenho, por programa temático. Consoante o Relatório 
de Avaliação dos Resultados quanto à Eficiência e Eficácia da Gestão Governamental, 
por Programa de Governo (Anexo VI, Volume IA, da Prestação de Contas), para esses 
indicadores, foram calculados os percentuais de atingimento dos valores desejados 
para cada indicador e obtidas médias desses percentuais para cada Programa 
Temático, conforme apresentado a seguir. 

 
Fonte: Relatório de Avaliação dos Resultados quanto à Eficiência e 
Eficácia da Gestão Governamental, por Programa de Governo 
(Anexo VI, Volume IA, da Prestação de Contas). 

Adiante, apresenta-se análise individualizada dos sete principais 
programas temáticos. Cabe enfatizar que os valores relativos às despesas 
intraorçamentárias não foram subtraídos das análises do presente capítulo, visto 
tratar-se de efetiva despesa em cada programa considerado isoladamente. 

 

PROGRAMAS DE GOVERNO
Andamento 

Normal
Anulada Atrasada Concluída

Empenhado 

a executar
Não Iniciada Paralisada TOTAL

Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental 61 5 15 156 10 8 33 288

Segurança Pública com Cidadania 4 -                   -                   124 -                   -                   -                  128

Brasília Saudável 8 -                   1 82 -                   -                   1 92

Direitos Humanos e Cidadania 1 -                   -                   79 -                   1 -                  81

Mobilidade Integrada e Sustentável 18 -                   1 40 3 -                   12 74

Famílias Fortes 1 -                   -                   62 -                   2 1 66

Educa Mais Brasília 6 -                   -                   59 -                   -                   -                  65

Demais Programas 42 8 2 1111 6 13 7 1189

TOTAL 141 13 19 1713 19 24 54 1983

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

ESTÁGIO DAS METAS FÍSICAS, POR PROGRAMAS DE GOVERNO

–  6º BIMESTRE DE 2016 – 

NOME DO PROGRAMA GRAU (%)

Famílias Fortes 93,2

Território da Gente 90,0

Segurança Pública com Cidadania 88,3

Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental 86,4

Brasília Saudável 81,3

Gestão para Resultados 77,4

Direitos Humanos e Cidadania 73,1

Educa mais Brasília 71,9

Brasília Competitiva 65,5

Atuação Legislativa 64,5

Cidade do Esporte e Lazer 50,8

Mobilidade Integrada e Sustentável 45,9

Capital Cultural 18,2

MÉDIA GERAL PARA TODOS OS INDICADORES 73,2

GRAU DE ATINGIMENTO DOS VALORES DESEJADOS PARA OS

 INDICADORES DE DESEMPENHO, POR PROGRAMA TEMÁTICO
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6.1 – PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL 

O PPA 2016/2019 destacou, entre os objetivos estratégicos das áreas 
prioritárias de ação do GDF no quadriênio de sua vigência, a ampliação da capacidade 
de atendimento às necessidades de saúde com foco na prevenção. Estabeleceu-se 
como programa temático para seu alcance o Brasília Saudável, cujo objetivo geral 
seria garantir o acesso universal a uma rede de atenção integral à saúde, com ênfase 
na ampliação de cobertura tanto primária como especializada, associada à prevenção 
e à educação. 

Vinculados ao programa Brasília Saudável foram estabelecidos nove 
objetivos específicos conforme tabela adiante. 

 
Fonte: Plano Plurianual 2016/2019. 
Não consta título do objetivo específico 008 no Anexo II do PPA, somente sua descrição. 

Reconheceu-se no PPA 2016/2019 que a saúde pública no DF 
apresenta comprometimento de seu desenvolvimento e da qualificação dos serviços 
prestados em razão, essencialmente, de “inversão da priorização das ações em 
saúde, desabastecimento de medicamentos e materiais hospitalares, ingerência nos 
focos assistenciais, manutenção dos serviços de forma reativa e não planejada e, 
principalmente, descompasso entre as necessidades de crescimento e a dotação 
orçamentária”. 

Para fazer frente ao desafio na resolução dessas adversidades, para 
2016, foi alocado, inicialmente, R$ 1,4 bilhão na Lei Orçamentária Anual – LOA/16. 
Durante o exercício, modificações orçamentárias elevaram esse montante em 
R$ 173,7 milhões, chegando a dotação final autorizada a R$ 1,6 bilhão, ao término do 
ano. 

Desse montante, menos de R$ 1,3 bilhão foi realizado, o que perfez 
78,1% do valor autorizado e 87,5% da dotação inicial consignada na LOA/16. Esses 
gastos concentraram-se sobremaneira no Fundo de Saúde do DF, cujas despesas 
realizadas abarcaram 98% do montante despendido no programa. Além dessa 
unidade, também apresentaram despesas realizadas a Fundação Hemocentro 
(R$ 21,9 milhões), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – Fepecs 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

001

ATENÇÃO PRIMÁRIA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO AO ADOECIMENTO: Expandir e qualif icar a oferta da atenção primaria em saúde por meio da 

Estratégia de Saúde da Família e de políticas públicas transversais para a oferta de ações voltadas dos cidadãos quanto aos fatores responsáveis pela boa saúde, a 

prevenção de fatores que levam ao adoecimento, para o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, garantindo a universalidade do acesso aos serviços de saúde e a 

equidade no atendimento das necessidades da população

002
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE: Ampliar o acesso e a qualidade da atenção especializada (média e alta complexidade), por meio da adequação das estruturas físicas, 

tecnológicas e das ações em saúde que a compõem

003
REDES DE ATENÇÃO: Organização, implementação e expansão das Redes de atenção à saúde, orientadas a partir da Atenção Primária à Saúde para ampliação do acesso e 

da assistência com qualidade

004
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: Proporcionar à população do Distrito Federal acesso à assistência farmacêutica de qualidade em todos os níveis de atenção, promovendo o 

uso racional de medicamentos

005
VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Ampliação e qualif icação da Política Pública de Vigilância em Saúde para prevenção, promoção, redução, eliminação dos riscos e agravos à saúde 

da população

006

GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Aprimorar os processos de planejamento, participação, gestão, qualif icação e formação de profissionais de saúde e do controle 

social no âmbito da Secretaria de Saúde e promover a descentralização de autonomia administrativa, f inanceira e responsabilização sobre os serviços prestados nas 

unidades de saúde com a integração de ações e serviços f inalísticos, e compartilhamento com a academia, sociedade e demais atores, de maneira a imprimir qualidade e 

eficiência crescentes à atenção à saúde no DF

007

EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SAÚDE: Garantir acesso e permanência no ensino superior e na educação profissional, bem como desenvolver ações de educação permanente e 

continuada, de pesquisa e extensão, com qualidade e socialmente referenciados, preparando profissionais para a atenção, gestão e educação em saúde, em consonância 

com as estratégias e prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) no DF

008
Assegurar sangue, seus componentes e exames especializados com qualidade e em quantidade adequada para a população no DF, de acordo com os princípios e diretrizes 

do SUS

009

ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS COM EPILEPSIA: Expandir e qualif icar a oferta da atenção primária e da 

atenção especializada (média e alta complexidade) em saúde para o diagnóstico e tratamento dos pacientes com epilepsia em todos os graus de complexidade, garantindo a 

universalidade do acesso aos serviços de saúde, bem como a promoção de políticas públicas no sentido de propagar a disseminação de informação a respeito do tema 

epilepsia

PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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(R$ 2,1 milhões) e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap 
(R$ 1,1 milhão). 

Em 2016, o valor realizado foi empregado em 53 projetos, atividades e 
operações especiais, embora originalmente houvesse previsão para execução de 78 
ações orçamentárias. 

A tabela adiante destaca a execução das ações orçamentárias com 
maiores despesas realizadas em 2016. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

De outro lado, a ação orçamentária que mostrou a maior frustração na 
execução do valor autorizado, em volume de recursos, foi o projeto Reforma de 
Unidades de Atenção Especializada em Saúde, cuja despesa realizada foi R$ 44,3 
milhões aquém de sua dotação final. Com efeito, notou-se que as ações 
orçamentárias com previsão de despesas para o exercício e que não apresentaram 
qualquer execução diziam respeito, precipuamente, a construção, ampliação e 
reformas de unidades de saúde. Ou seja, referiam-se especialmente ao grupo de 
despesa Investimentos, o que se afigurou não compatível com a estratégia de se 
ampliar a cobertura da atenção primária e especializada à saúde, conforme consta do 
PPA 2016/2019 como objetivo geral do programa Brasília Saudável e como prioridade 
na “revitalização em toda a infraestrutura da rede assistencial” da Secretaria de Saúde 
– SES. 

De fato, em relação ao grupo de despesa Investimentos, do valor 
inicialmente fixado na LOA/16, de R$ 143,3 milhões, para aquisição de equipamentos 
e material permanente e realização de obras e instalações, foram despendidos 28,8% 
durante o ano. Todas as demais despesas do programa (R$ 1,2 bilhão) foram 
executadas em Outras Despesas Correntes. 

Nada obstante, quase todas as metas físicas constantes do Sistema de 
Acompanhamento Governamental e associados ao Brasília Saudável ao final do 
exercício mostravam-se na condição de “concluídos” ou “em andamento normal”. Dos 
92 subtítulos do programa cadastrados no SAG, apenas dois — Reforma de Unidades 
de Atenção Especializada em Saúde – Hospital de Base de Brasília e Construção de 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA — apresentavam desvio: um em atraso e outro 
paralisado. 

A não concretização dos gastos esperados em Investimentos impactou 
sobremaneira as ações orçamentárias associadas ao objetivo específico Atenção 

(A) % (B) % %(B/A) (C) % %(C/B) %(C/A)

Serviços Assistenciais Complementares em Saúde 133.524    9,24     307.397    18,99   230,22 289.005    22,87   94,02 216,44 

Aquisição de Medicamentos 198.416    13,73   213.217    13,17   107,46 204.360    16,17   95,85 103,00 

Fornecimento de Alimentação Hospitalar 129.619    8,97     173.794    10,74   134,08 164.105    12,98   94,42 126,61 

Desenvolv. de Ações de Atenção Especializ. em Saúde 150.798    10,44   109.323    6,75     72,50   104.386    8,26     95,48 69,22   

Execução de Contratos de Gestão 122.409    8,47     98.360      6,08     80,35   97.360      7,70     98,98 79,54   

Concessão de Bolsas de Estudo 44.988      3,11     76.632      4,73     170,34 76.521      6,05     99,85 170,09 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos 77.300      5,35     66.796      4,13     86,41   63.547      5,03     95,14 82,21   

Desenvolv. das Ações de Atenção Primária em Saúde 138.834    9,61     67.241      4,15     48,43   38.802      3,07     57,71 27,95   

Desenvolv. das Ações de Atenção às Redes de Saúde 30.743      2,13     48.659      3,01     158,28 29.311      2,32     60,24 95,34   

Demais Ações Orçamentárias 418.299    28,95   457.225    28,25   109,31 196.433    15,54   42,96 46,96   

TOTAL 1.444.930 100,00 1.618.644 100,00 112,02 1.263.829 100,00 78,08 87,47   

PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

DESPESA REALIZADA
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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Primária, Promoção e Educação em Saúde e Prevenção ao Adoecimento. Os projetos 
e atividades correspondentes a esse objetivo específico dispuseram de dotação inicial 
de R$ 190,9 milhões para o exercício de 2016. Desse valor, realizou-se o total de 
R$ 47,2 milhões no ano. 

Em auditoria para avaliação dos resultados da gestão governamental 
quanto à eficiência e eficácia, por programa de governo, promovida pela 
Controladoria-Geral do DF, constante do Anexo VI, Volume I A, da Prestação de 
Contas, concluiu-se que o percentual de execução desse objetivo específico foi 
“considerado baixo”, implicando “recursos orçamentários e financeiros paralisados e 
sem utilização em ações e programas destinados a Atenção Primária à Saúde”. 

Registrou-se, ainda, que os recursos empregados nessas ações “são 
provenientes do Fundo de Saúde Nacional/Ministério da Saúde” e “são repassados a 
contas bancárias específicas sob a gestão do Fundo de Saúde do DF para terem sua 
execução limitada” a elas. Destacou-se, por fim, que tais recursos não deveriam ser 
“afetados pela insuficiência financeira do DF”. 

A avaliação da atuação governamental no âmbito desse objetivo, 
conforme constante do PPA 2016/2019, estava pautada por cinco indicadores; quatro 
deles foram apurados no exercício e constam da tabela seguinte, na qual são 
apresentados os resultados pretendidos e obtidos no ano. 

 
Fonte: Siggo.  

Constatou-se que, dos indicadores que foram levantados em 2016, 
nenhum alcançou o valor desejado. As razões manifestadas não disseram respeito ao 
alcance dos índices, mas às dificuldades em sua apuração ou como os são apurados. 

Agregadas ao objetivo Atenção Especializada em Saúde, as 
intervenções relativas à atividade Serviços Assistenciais Complementares em Saúde 
detiveram os maiores gastos do programa Brasília Saudável entre as ações 
orçamentárias no ano. Os dispêndios na atividade chegaram a R$ 289 milhões em 
2016, 116,4% acima do inicialmente programado na LOA/16. As despesas referiram-
se a gastos assistenciais gerais, nos quais foram executados R$ 130,6 milhões no 
exercício, a dispêndios com unidade de terapia intensiva, que consumiram R$ 119,3 
milhões, e terapia renal, na qual foram empregados R$ 39,1 milhões. 

Outra atividade com dotação relevante em Atenção Especializada em 
Saúde em 2016 foi Fornecimento de Alimentação Hospitalar. Foram despendidos 
R$ 129,6 milhões no ano nessa atividade, a maior parte paga à empresa Sanoli 
Indústria e Comércio de Alimentação (90,5%). 

Nos últimos quatro anos, as despesas realizadas com Fornecimento de 
Alimentação Hospitalar aumentaram 11,1%, sendo que, desde 2015, o crescimento 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Cobertura de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde do Programa 

Bolsa Família
% 50,00          33,90               Não

Percentual da População Atendida pelas Equipes da Atenção Domiciliar % 66,60          65,17               Não

Proporção de Unidades de Atenção Primária Ofertando uma Prática Integrativa 

em Saúde
% 58,50          46,40               Não

Taxa de Casos Novos de Sífilis Congênita ‰ 3,40            6,38                 Não

INDICADORES DO PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 001 - ATENÇÃO PRIMÁRIA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO AO ADOECIMENTO

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

RESULTADO
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nos gastos foi de 2,2%, em termos reais. O gráfico a seguir descreve tais despesas 
na atividade Fornecimento de Alimentação Hospitalar no quadriênio. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 

DESPESA REALIZADA E VARIAÇÃO ANUAL DA DESPESA 
– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

As quatorze ações orçamentárias atinentes a esse objetivo específico 
contempladas na LOA/16, cujas dotações iniciais somavam R$ 801,3 milhões, 
apresentaram realização de R$ 775,8 milhões no ano. 

O PPA 2016/2019 relaciona nove indicadores de desempenho para o 
objetivo Atenção Especializada em Saúde. Os graus de atendimento desejado e 
alcançado em 2016 constam da tabela adiante. 

 
Fonte: Siggo.  

Não mais que três desses indicadores atingiram o valor desejado para o 
ano. Para os demais, as justificativas apresentadas referiram-se à ausência de leitos 
específicos para outras áreas e ao fato de os hospitais do DF atenderem a população 
oriunda de outros estados. No mais, alegou-se que há carência de análise mais 
detalhada por parte da área técnica para que sejam apontadas as razões do não 
atingimento dos resultados desejados. 
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Despesas Realizadas Variação Anual

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Cobertura de Leitos Hospitalares por Habitantes da Região ‰ 1,80            2,57                 Sim

Tempo de Permanência em Leitos de UTI Materna Dia 8,00            6,17                 Sim

Tempo de Permanência em Leitos de UTI Neonatal Dia 24,40          22,26               Sim

Média de Permanência em Leitos de Observação do Pronto Socorro Dia 5,00            5,21                 Não

Tempo de Permanência em Leitos de UTI Cardiologia Dia 8,00            10,35               Não

Tempo de Permanência em Leitos de UTI Geral Dia 14,00          18,59               Não

Tempo de Permanência em Leitos de UTI Neurotrauma Dia 12,00          14,44               Não

Tempo de Permanência em Leitos de UTI Pediátrica Dia 11,90          29,70               Não

Tempo de Permanência em Leitos de UTI Pós-cirúrgica Dia 6,00            7,97                 Não

INDICADORES DO PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 002 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

RESULTADO
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Relativamente à procedência de pacientes internados na rede pública de 
saúde do DF, em 2016, o percentual de pessoas provindas de outras unidades da 
Federação atingiu 20,8%, de acordo com informações prestadas pela Secretaria de 
Saúde, 0,8 ponto percentual abaixo do registrado em 2015 e menor proporção dos 
últimos quatro exercícios. 

Em auditoria promovida pela Controladoria-Geral do DF, avaliou-se a 
eficácia das ações do objetivo específico Atenção Especializada em Saúde para 2016 
como “muito abaixo do previsto” e a eficiência como “muito abaixo do desejado”. 
Considerou-se, para tanto, que a espera média por exames de diagnose por imagem 
cresceu ao longo de 2016, bem assim os tempos para realização de radioterapia, que 
“superaram em muito a meta prevista” para início dos tratamentos. Ademais, as 
“metas previstas no Plano Distrital de Saúde para cobertura da manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares também não foram 
atingidas” e houve “realização de despesas com contratos de manutenção feitos por 
inexigibilidade, que oneram as contratações”. 

Quanto ao objetivo específico Assistência Farmacêutica, dois 
indicadores constam do PPA 2016/2019 para atestar sua performance. Somente em 
um deles — Porcentagem de Leitos dos Hospitais da Secretaria de Saúde com 
Implantação do Sistema de Distribuição por Dose Individualizada — conseguiu-se 
aferir os resultados. O valor desejado para o exercício era de 60% de implantação do 
sistema, e a proporção alcançada, segundo a SES, foi de 54,1%.  

Alegou-se que a não obtenção do índice desejado deveu-se à falta de 
pessoal lotado nas farmácias dos hospitais e à morosidade na tramitação de 
processos de aquisição de mobiliário para equipar essas farmácias.  

À atividade Aquisição de Medicamentos, mais representativa desse 
objetivo específico, foi consignado inicialmente o montante de R$ 198,4 milhões na 
LOA/16. Sua execução, ao final do exercício, alcançou o valor de R$ 204,4 milhões. 
O gráfico adiante descreve as despesas realizadas nos últimos quatro anos na 
atividade, em valores corrigidos monetariamente. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

DESPESA REALIZADA 
– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

As despesas realizadas na atividade mostraram significativa redução em 
relação ao executado em 2015. Foram despendidos 19,2% menos no exercício em 
análise, o que representou queda real nos gastos de R$ 48,7 milhões. 

A SES, no Relatório de Atividades 2016, relatou que parcela 
considerável dos recursos somente é usualmente liberada ao final do ano, o que 
“compromete todo o planejamento realizado”, eis que a demanda por medicamentos 
é contínua. Informou ainda que foram solicitados, quando da elaboração da LOA/16, 
R$ 315,3 milhões para a compra de medicamentos, mas que, até agosto de 2016, 
houve autorização apenas de cerca da metade desse valor. Concluiu que, “apesar 
dos incessantes pedidos de suplementações que ocorreram durante todo o ano, 
houve desabastecimento”. 

As ações orçamentárias registradas no domínio do objetivo específico 
Redes de Atenção, segundo o PPA 2016/2019, detinham dotação inicial de R$ 63,1 
milhões para execução em 2016. Durante o exercício, esse montante foi elevado a 
R$ 104,1 milhões. O valor gasto, contudo, limitou-se a R$ 43,3 milhões, tendo sido 
cancelados quase todos os projetos previstos para execução no ano. Restaram 
realizadas despesas, especialmente, nas atividades Desenvolvimento das Ações de 
Atenção às Redes de Saúde e nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA e 
Atendimento de Urgência Pré-hospitalar, para as quais foram destinados 99,6% do 
total despendido. 

Nas informações encaminhadas pela SES, observou-se redução no total 
de consultas e exames realizados em 2016 relativamente a 2015. No exercício em 
análise, foram promovidos 12,5 milhões de exames, 682,4 mil a menos que o 
registrado no exercício anterior. Quanto às consultas, foram realizadas 4,9 milhões 
em 2016, 14,8% inferior ao total ocorrido em 2015. 
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De acordo com a SES, os atendimentos promovidos nas seis UPA em 
funcionamento (Sobradinho, São Sebastião, Samambaia, Núcleo Bandeirante, 
Recanto das Emas e Ceilândia) estiveram “ainda muito aquém do ideal” em 2016. No 
exercício, o número de atendimentos realizados chegou a 306 mil nessas unidades, 
subdivididos em clínica médica, pediatria e odontologia. 

Os indicadores de desempenho utilizados na avaliação desse objetivo 
específico para 2016 constam da tabela seguinte. 

 
Fonte: Siggo.  

Unicamente a Taxa de Mortalidade Infantil ficou abaixo do limite máximo 
desejado (11,2‰), chegando no exercício à proporção de 10,9‰. Quanto aos demais 
indicadores de desempenho, não foram apresentadas as razões específicas para o 
não atingimento do resultado desejado. As justificativas discorreram, de forma geral, 
acerca da falta de qualificação de pessoal, da falta de equipamentos e de manutenção 
naqueles existentes. 

O objetivo específico Gestão do Sistema Único de Saúde possuía 
dotação inicial de R$ 113 milhões consignada na LOA/16 para doze ações 
orçamentárias, conforme vinculação disposta no PPA 2016/2019. Foram despendidos 
no ano R$ 138,2 milhões. Desse total, 55%, ou R$ 76,1 milhões, em operação 
especial para concessão de bolsas de estudo para pagamento de médicos residentes. 

Para apreciação do desempenho desse objetivo, três indicadores 
deveriam ser apurados em 2016. Contudo, dois deles não tiveram resultados 
computados no exercício. No número de Regiões de Saúde e Unidades de Referência 
Distrital Contratualizadas com a SES, para o qual esperava-se chegar a doze em 
2016, a SES informou que “não houve contratualização” no ano, eis que foi priorizada 
a capacitação de gestores. 

Outro indicador, Utilização do Sistema Integrado em Saúde – SIS nas 
Unidades Especializadas em Saúde, cuja expectativa era que chegasse a 88%, 
sequer foi listado pela SES no relatório Indicadores de Desempenho por Programa de 
Governo, que compõe o Anexo V, encaminhado junto à Prestação de Contas. 

Por fim, a Utilização do SIS nas Unidades da Estratégia Saúde da 
Família – ESF marcou o percentual de 11% em 2016, quando o percentual buscado 
era de 20%. De acordo com a SES, o baixo índice decorreu da diversidade das 
unidades ESF e da falta de conectividade à Internet ocorrida durante o ano. 

Parte do orçamento realizado no programa Brasília Saudável disse 
respeito ao objetivo específico destinado a assegurar o fornecimento de 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Taxa de Mortalidade Infantil ‰ 11,20          10,92               Sim

Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial ‰ 0,54            0,53                 Não

Percentual de Parto Normal % 63,00          62,85               Não

Razão de Exames Citopatológicos do Colo do Útero em Mulheres de 25 a 64 

Anos e a População da Mesma Faixa Etária
Razão 0,30            0,18                 Não

Razão de Exames de Mamografia de Rastreamento Realizados em Mulheres de 

50 a 69 Anos e a População da Mesma Faixa Etária
Razão 0,22            0,03                 Não

INDICADORES DO PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 003 - REDES DE ATENÇÃO

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

RESULTADO
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hemoderivados à população. As ações orçamentárias atinentes a ele, que possuíam 
dotação inicial de R$ 39 milhões para o exercício, foram executadas pela Fundação 
Hemocentro de Brasília – FHB. O montante gasto — R$ 21,9 milhões — foi 
canalizado, precipuamente, para a captação de doadores, coleta e processamento de 
sangue e análise de amostras de doadores e pacientes. 

Dois indicadores de desempenho foram estabelecidos para esse 
objetivo específico e ambos não atingiram o valor desejado para 2016, consoante 
tabela a seguir. 

 
Fonte: Siggo. 

Para o Percentual de Doações pela População, a razão alcançada — 
1,94% — situou-se abaixo do nível desejado de 2%. Nada obstante, conforme 
esclarecimento da FHB, a taxa de crescimento de doadores acompanhou a taxa de 
crescimento populacional do DF no mesmo período e permitiu que fosse suprida 
totalmente a demanda hospitalar. 

O indicador Percentual de Transfusão, que apresenta a característica de 
quanto menor, melhor, registrou o valor de 90% em 2016, acima dos 85% almejados 
para o ano. De acordo com a FHB, apesar de não se ter alcançado a proporção 
desejada, o resultado alcançado indicaria que houve melhor aproveitamento dos 
produtos enviados à rede hospitalar, vez que ocorreu “aumento significativo da 
demanda, garantindo ainda assim uma margem de segurança nas agências 
transfusionais na ordem de 10%”. 

No objetivo específico Vigilância em Saúde, nenhum dos indicadores de 
desempenho atingiu o resultado pretendido para 2016, conforme demonstra a tabela 
adiante. 

 
Fonte: Siggo.  

A proporção de vacinação antirrábica promovida em 2016 alcançou 
53,8%, consideravelmente abaixo do resultado desejado para o ano, de 80%. 
Segundo a SES, para que ocorresse o alcance do índice, seria necessária a ampliação 
do número de postos de vacinação e de vacinadores, além do aumento dos demais 
profissionais envolvidos nas campanhas. 

Relativamente à proporção de imóveis nos quais se constatou a 
presença de Aedes Aegypti, o limite máximo esperado de 1% foi ligeiramente 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Percentual de Doações pela População % 2,00            1,94                 Não

Percentual de Transfusão % 85,00          90,04               Não

INDICADORES DO PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 008

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

RESULTADO

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Percentual de Cães Vacinados com a Vacina Antirrábica % 80,00          53,81               Não

Percentual de Imóveis Positivos nos Quatro Levantamentos Rápidos de Índice 

para Aedes Aegypti  Realizados
% 1,00            1,01                 Não

Proporção de Vacinas do Calendário Básico da Criança com Coberturas 

Vacinais Alcançadas
% 100,00        44,44               Não

INDICADORES DO PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

RESULTADO
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superado em 2016. Informações da área responsável deram conta de que foram 
realizados três ciclos de levantamento em 2016 e o DF atualmente encontra-se em 
estado de alerta em função de o índice estar acima de 1%. Informou ainda que, apesar 
de providências terem sido tomadas, houve, todavia, falta de pessoal e de veículos 
para desenvolvimento das atividades. 

A SES fez constar do Relatório de Atividades 2016 que, nesses três 
ciclos de levantamento, foram visitados 78,2 mil imóveis, número expressivamente 
menor que o realizado em 2015, quando se promovera quatro ciclos com 106,4 mil 
imóveis visitados. 

Quanto ao percentual de 44,4% de cobertura vacinais do calendário 
básico infantil, cujo percentual desejado era de 100%, a SES esclareceu que o valor 
não refletiu a realidade do período avaliado, eis que os dados eram parciais por causa 
de “problemas em algumas regionais para fechamento do sistema”. 

As ações orçamentárias ligadas ao objetivo específico Vigilância em 
Saúde pelo PPA 2016/2019 tinham despesas inicialmente fixadas em R$ 29,4 milhões 
para o exercício. O valor empregado alcançou 74,5% desse montante, o que se 
traduziu em R$ 21,9 milhões, distribuídos em seis atividades e um projeto. 

No que se refere ao objetivo Educação Superior em Saúde, as ações 
orçamentárias cadastradas em sua alçada pelo PPA 2016/2019 tiveram como unidade 
responsável a Fepecs. O valor realizado no exercício montou R$ 2,3 milhões, 
empregado em atividades tais como capacitação de pessoas, concessão de bolsas, 
desenvolvimento de cursos, fomento a pesquisas e gestão de informação. 

A avaliação de desempenho de Educação Superior em Saúde foi 
promovida em 2016 pela apuração dos indicadores constantes da tabela adiante. 

 
Fonte: Siggo.  

O único indicador a não alcançar o resultado desejado em 2016 foi a 
Taxa de Evasão Escolar da Educação Profissional Técnica, que tinha como 
expectativa não passar de 15%, mas terminou o exercício atingindo o total de 16,8%. 
A Fepecs inferiu, diante do resultado, que duas seriam as causas principais para o 
não alcance do índice: a necessidade dos estudantes de inserirem-se no mercado de 
trabalho em horário incompatível com as aulas e a aprovação em curso superior. 

Constou do Relatório de Atividades 2016 que a Fepecs ofereceu 160 
novas vagas de graduação em medicina e enfermagem no ano. Considerando-se 
todas as séries, mantiveram-se, assim, 767 matrículas ativas em 2016, com 
expectativa de formação de 145 novos profissionais ao final do exercício. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Índice de Satisfação dos Participantes das Ações Educativas % 70,00          96,60               Sim

Percentual de Concluintes dos Cursos de Graduação % 87,00          90,60               Sim

Progressão de Conhecimentos dos Estudantes do Curso de Graduação em 

Enfermagem
Ponto 5,00            5,00                 Sim

Progressão de Conhecimentos dos Estudantes do Curso de Graduação em 

Medicina
Ponto 5,00            5,40                 Sim

Taxa de Evasão Escolar da Educação Profissional Técnica % 15,00          16,80               Não

INDICADORES DO PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 007 - EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SAÚDE

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

RESULTADO
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Em que pese a realização de despesas total do programa Brasília 
Saudável ter atingido o percentual 78,1% da dotação autorizada e a proporção de 
metas físicas fora de situação considerada “em desvio” ter chegado a 97,8%, a taxa 
de sucesso alcançado pelos indicadores de desempenho medidos em 2016 limitou-
se a 25,8%. O gráfico que segue retrata essa realidade. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
PROGRAMA BRASÍLIA SAUDÁVEL 

ÍNDICES DE REALIZAÇÃO DE DESPESA, METAS FÍSICAS SEM DESVIO E INDICADORES DE 

DESEMPENHO ALCANÇADOS 
– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 
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6.1.1 – AUDITORIA SOBRE GESTÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS CIRÚRGICOS DOS 

HOSPITAIS  

O TCDF realizou auditoria integrada no âmbito da Secretaria de Estado 
de Saúde do Distrito Federal – SES/DF para avaliar a gestão e o funcionamento das 
Unidades Cirúrgicas de Assistência Especializada – UCAEs, bem como as condições 
de acesso à rede pública de saúde do DF, oferecidas aos portadores de doenças 
cirúrgicas (Processo – TCDF nº 27596/15). 

A fiscalização realizada abrangeu a análise da gestão e do 
funcionamento dos centros cirúrgicos do DF, avaliando o acesso, a tempestividade no 
atendimento, a utilização dos indicadores de desempenho estabelecidos, as 
condições de utilização e manutenção de equipamentos, a implementação do 
Protocolo de Cirurgia Segura e a adoção de diretrizes estabelecidas para prevenção 
e controle de infecções hospitalares.  

Para alcançar a finalidade da auditoria, a equipe encarregada formulou 
duas questões de auditoria. A primeira procurou saber se a SES/DF promove o acesso 
amplo e tempestivo aos portadores de doenças cirúrgicas, eletivas ou não, de forma 
organizada. A segunda buscou averiguar se as condições cirúrgicas das UCAEs são 
adequadas e suficientes para o atendimento aos usuários. 

CONSTATAÇÕES 

b) A SES/DF não promove acesso amplo e tempestivo a 
procedimentos cirúrgicos 

Verificou-se, a partir de listas de pacientes em espera encaminhadas à 
equipe de auditoria pelos hospitais que possuem centros cirúrgicos4, que havia mais 
de 27.000 pessoas aguardando procedimentos cirúrgicos em diversas especialidades, 
conforme detalhado nos quadros a seguir. 

                                                           
4 HBDF: Hospital de Base do Distrito Federal; HMIB: Hospital Materno-Infantil de Brasília; HRAN: 

Hospital Regional da Asa Norte; HRSam: Hospital Regional de Samambaia; HRSM: Hospital Regional de Santa 
Maria; HRPa: Hospital Regional do Paranoá; HRBZ: Hospital Regional de Brazlândia; HRC: Hospital Regional de 
Ceilândia; HRT: Hospital Regional de Taguatinga; HRG: Hospital Regional do Gama; HRPl: Hospital Regional de 
Planaltina; HRS: Hospital Regional de Sobradinho. 
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Fonte: Processo – TCDF nº 27596/15. 

 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 27596/15.  

O tempo de espera na fila varia conforme o hospital e a especialidade, 
consoante se pode constatar nos quadros seguintes. 

Hospital Quantidade de pacientes Situação em: Percentual

HBDF 7.450 fev/16 27,6%

HMIB 2.303 dez/15 8,5%

HRAN 4.172 dez/15 15,4%

HRSam 915 dez/15 3,4%

HRSM 1.434 dez/15 5,3%

HRPa 1.930 mar/16 7,1%

HRBZ 300 dez/15 1,1%

HRC 1.165 dez/15 4,3%

HRT 2.545 jan/16 9,4%

HRG 1.481 dez/15 5,5%

HRPl 583 dez/15 2,2%

HRS 2.760 dez/15 10,2%

Total 27.038 - 100%

QUANTIDADE DE PACIENTES AGUARDANDO CIRURGIA,

POR HOSPITAL

Especialidade Quantidade de pacientes Percentual (%)

Bariátrica 136 0,50

Cirurgia de cabeça e pescoço 1350 4,99

Cardiologia 4 0,01

Cirurgia Geral 7262 26,86

Dermatologia 200 0,74

Ginecologia 3028 11,20

Mastologia 154 0,57

Nefrologia 10 0,04

Neurocirurgia 84 0,31

Odonto-Buco-Maxilo 227 0,84

Oftalmologia 1618 5,98

Oncologia 55 0,20

Traumato-Ortopedia 8597 31,80

Otorrinolaringologia 1890 6,99

Pediatria 716 2,65

Plástica 119 0,44

Proctologia 305 1,13

Reconstrução Mamária 53 0,20

Torácica 135 0,50

Urologia 874 3,23

Vascular 196 0,72

Não especificados 25 0,09

Total 27038 100,00

QUANTIDADE DE PACIENTES AGUARDANDO CIRURGIA,

POR ESPECIALIDADE
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Fonte: Processo – TCDF nº 27596/15. 

 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 27596/15. 

As atividades de um centro cirúrgico decorrem de uma combinação de 
elementos independentes (recursos humanos, equipamentos, insumos, estrutura 
física, etc). Assim, em caso de precariedade ou falta de um desses elementos, a 
suficiência ou abundância dos demais não sanará a incapacidade resultante do 
problema apresentado.  

Hospital Tempo Máximo na Fila

HBDF Não Disponível

HMIB Não Disponível

HRAN 4 anos, 2 meses e 19 dias

HRSam 5 anos, 6 meses e 7 dias

HRSM 5 anos, 3 meses e 28 dias

HRPa Não Disponível

HRBZ 4 anos, 11 meses e 17 dias

HRC 6 anos, 11 meses e 11 dias

HRT 5 anos e 7 meses

HRG 4 anos, 9 meses e 3 dias

HRPl Não Disponível

HRS Não Disponível

TEMPO MÁXIMO DE ESPERA POR CIRURGIA,

POR HOSPITAL

Especialidade Tempo máximo na fila

Bariátrica Não Disponível

Cirurgia de cabeça e pescoço Não Disponível

Cardiologia Não Disponível

Cirurgia Geral 6 anos, 11 meses e 11 dias

Dermatologia Não Disponível

Ginecologia 5 anos, 6 meses e 7 dias

Mastologia 4 anos, 11 meses e 18 dias

Nefrologia Não Disponível

Neurocirurgia Não Disponível

Odonto-Buco-Maxilo Não Disponível

Oftalmologia 5 meses

Oncologia Não Disponível

Ortopedia 5 anos e 7 meses

Otorrinolaringologia Não Disponível

Pediatria Não Disponível

Plástica 2 anos, 10 meses e 23 dias

Proctologia 6 meses

Reconstrução Mamária 4 anos, 8 meses e 7 dias

Torácica 4 anos, 2 meses e 19 dias

Urologia 4 anos, 11 meses e 24 dias

Vascular 3 anos

TEMPO MÁXIMO DE ESPERA POR CIRURGIA,

POR ESPECIALIDADE
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A equipe de auditoria, ao analisar o conjunto de causas responsáveis 
pela situação aqui descrita, constatou que: não existia regulação para procedimentos 
cirúrgicos que permitisse melhor organização do atendimento a portadores de 
doenças cirúrgicas, levando em conta uma priorização dos pacientes conforme a 
gravidade de sua situação; havia falhas no acompanhamento e no controle das 
informações relativas à fila de espera para procedimentos cirúrgicos, a ponto de boa 
parte dos gestores dos hospitais não conseguirem dizer qual a data de entrada dos 
pacientes na fila de espera para algumas ou, até mesmo, todas as especialidades; 
havia falta de materiais e de equipamentos e muitos dos existentes estavam 
inoperantes e sem contrato de manutenção; existiam salas de operação inativas. 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 27596/15. 

c) A SES/DF e as unidades hospitalares não possuem registros 
nem produzem indicadores quantitativos e qualitativos do 
atendimento das UCAEs 

A Portaria SES/DF nº 191/12 estabelece a implantação de indicadores 
para retratar a eficiência e a efetividade do atendimento de cada UCAE, de modo que 
os resultados aferidos, de forma padronizada, sejam encaminhados mensalmente à 
SES/DF. Nesse ponto, foi identificado o não acompanhamento e a falta de 
uniformização da maior parte dos indicadores, os quais se mostraram, em muitos 
casos, desvinculados da regulamentação, o que dificulta a sua utilização para fins de 
planejamento e avaliação dos resultados obtidos. 

A partir de informações requisitadas às unidades hospitalares, foi 
possível concluir que não havia monitoramento contínuo e regular (mensal), 
consoante prevê o normativo em comento, mesmo porque a construção e a utilização 
de indicadores passa, necessariamente, pela obtenção e registro de informações 
fidedignas resultantes da anotação sistemática das ocorrências e dos eventos 
ocorridos nas UCAEs, o que não estava sendo adequadamente realizado. 

d) As condições cirúrgicas das UCAEs não são adequadas e 
suficientes para atendimento aos usuários 

As condições cirúrgicas das UCAEs não são adequadas e suficientes 
para o atendimento aos usuários, tanto quantitativa quanto qualitativamente, tendo em 

Hospital Salas de Operação
Salas em 

funcionamento
Salas inativas

Percentual de 

Salas Inativas (%)

HBDF 16 14 2 13

HMIB 5 5 0 0

HRAN 8 7 1 13

HRSam 5 3 2 40

HRSM 6 5 1 17

HRPa 4 3 1 25

HRBz 6 5 1 17

HRC 6 4 2 33

HRT 6 6 0 0

HRG 8 8 0 0

HRPl 4 2 2 50

HRS 5 4 1 20

Totais 79 66 13 16

SALAS DE OPERAÇÃO INATIVAS
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vista que havia carências a serem supridas em diversos pontos do fluxo de realização 
de cirurgias, tais como: insuficiência de equipamentos e respectivos insumos, 
inexistência de contratos de manutenção para equipamentos indispensáveis ao 
funcionamento das UCAEs, inadequação das estruturas hospitalares, deficiências na 
produção de indicadores, inércia na promoção de procedimentos de segurança do 
paciente e falhas nas ações de prevenção e controle de infecção hospitalar. 

Relativamente às carências de equipamentos e insumos e à inexistência 
de contratos de manutenção para equipamentos indispensáveis, foi detectado um 
deficit de 70% na relação entre autoclaves consideradas necessárias pelas unidades 
hospitalares e as autoclaves disponíveis para uso. 

Tal deficit deve-se ao fato de o mesmo percentual (70%) das autoclaves 
existentes encontrarem-se ultrapassadas, com funcionamento precário ou 
inoperantes. 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 27596/15.  

A insuficiência de autoclaves é agravada pela obsolescência dos 
equipamentos e pela inexistência de contratos de manutenção, impedindo que sejam 
feitas revisões preventivas – que evitariam eventual paralisação – e corretivas. 
Destaque-se que essa limitação é intransponível por parte dos hospitais, já que a 
contratação cabe à SES/DF. Além dos problemas referentes às autoclaves, constatou-
se a inoperância de seladoras, secadoras e termodesinfectoras em seis hospitais, sem 
que houvesse contrato de manutenção vigente para estes equipamentos. 

Quanto à promoção de procedimentos de segurança ao paciente, 
importa ressaltar que era ainda incipiente a implementação do Protocolo para Cirurgia 
Segura – PCS no âmbito das UCAEs, embora esse instrumento seja fundamental para 
a promoção da segurança do paciente. O PCS prevê a adoção de medidas com vista 
à redução da ocorrência de incidentes e eventos adversos e, consequentemente, à 
diminuição da mortalidade cirúrgica, por meio do uso de uma Lista de Verificação de 
procedimentos desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 

O trabalho de auditoria indicou que, dos servidores lotados em centros 
cirúrgicos que responderam ao questionário elaborado pelo Corpo Técnico: 30,6% 
desconheciam a existência do PCS; 46,8% não conheciam os itens da lista de 
verificação de procedimentos; 85,5% não receberam treinamento para aplicar o PCS; 

Hospital Quantidade total
Quantidade em 

funcionamento

Quantidade 

inoperante

Percentual 

inoperante

Quantidade 

necessária

Deficit 

(%)

HBDF 5 1 4 80,00 5 80,00

HMIB 2 0,5 1,5 75,00 3 83,33

HRAN 4 1,5 2,5 62,50 3 50,00

HRSam 1 1 0 0,00 2 50,00

HRSM 3 1 2 66,67 3 66,67

HRPa 3 0,5 2,5 83,33 3 83,33

HRBz 2 0,5 1,5 75,00 2 75,00

HRC 3 1 2 66,67 3 66,67

HRT 4 1 3 75,00 4 75,00

HRG 3 1 2 66,67 3 66,67

HRPI 3 0,5 2,5 83,33 2 75,00

HRS 2 1 1 50,00 2 50,00

Totais 35 10,5 24,5 70,00 35 70,00

AUTOCLAVES DA SES/DF
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e 77,4% desconheciam qualquer orientação da unidade hospitalar ou da SES/DF para 
aplicação do PCS. Estes fatores contribuem para a inobservância do PCS nas UCAEs, 
conforme demonstra o gráfico a seguir. 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DO PCS  

  
Fonte: Processo – TCDF nº 27596/15. 

 

No que concerne às falhas nas ações de controle de infecções 
hospitalares, constatou-se a existência de Programa de Controle de Infecções 
Hospitalares (PCIH) prevendo ações de forma genérica, carecendo, portanto, de 
maior grau de detalhamento para serem efetivamente implementadas, o que torna o 
documento algo próximo a um protocolo de intenções. Ademais, ao se examinar os 
relatórios de controle de infecção hospitalar do Hospital de Base do Distrito Federal e 
dos Hospitais Regionais do Paranoá e de Brazlândia, verificou-se a falta de definição 
de metas a serem alcançadas e de comprovação de adoção de medidas corretivas 
em face dos resultados atingidos. 

DETERMINAÇÕES DO TCDF 

Entre as deliberações encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal – SES/DF, mediante a Decisão nº 6.443/16, destacam-se: adoção 
de medidas com vistas a estabelecer a regulação do agendamento de procedimentos 
cirúrgicos; realização de levantamento e monitoramento das carências de estrutura, 
insumos e materiais de todas as UCAEs; adoção de medidas para garantir que as 
escalas das UCAEs sejam organizadas de forma a maximizar a utilização dos 
recursos humanos disponíveis e evitar ao máximo o risco de ociosidade dos 
servidores; aperfeiçoamento dos indicadores previstos na Portaria SES/DF nº 191/12, 
de modo a possibilitar o acompanhamento da produtividade dos servidores e da 
qualidade dos serviços das UCAEs; adoção de medidas com vistas à implementação 
do Protocolo para Cirurgia Segura – PCS nas UCAEs da rede pública distrital, 
abrangendo a divulgação do PCS, a capacitação de servidores para sua aplicação e 
o acompanhamento do cumprimento de sua utilização, nos termos das normas que 
regem a matéria; orientação acerca da elaboração dos Programas de Controle de 
Infecções Hospitalares (PCIH) e dos Relatórios das Comissões de Controle de 

58,1%
29,0%

12,9%

Não aplicam

Aplicam em alguns casos

Aplicam sempre
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Infecções Hospitalares de forma a garantir a confiabilidade dos dados coletados para 
a construção dos indicadores; acompanhamento, avaliação e divulgação, 
periodicamente, dos resultados dos indicadores analisados pelas respectivas 
comissões de controle de infecção hospitalar. 
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6.1.2 – AUDITORIA SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NAS UNIDADES DE URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS 

O TCDF realizou auditoria operacional no âmbito da Secretaria de 
Estado da Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com o objetivo de avaliar a 
implementação do acolhimento com classificação de risco à população nas unidades 
de atendimento às urgências e emergências da rede pública de saúde distrital 
(Processo – TCDF nº 1778/16).  

No atual cenário em que se encontram os serviços de urgência e 
emergência das unidades hospitalares distritais, caracterizado pela sobrecarregada 
demanda em contraposição à oferta insuficiente, é imprescindível que a ordem de 
atendimento observe a gravidade clínica dos pacientes, de modo que os casos de 
maior gravidade sejam atendidos com preferência. Nesse sentido, torna-se essencial 
um sistema de classificação de risco que venha a ser capaz de assegurar que esses 
doentes sejam tratados por ordem de necessidade clínica, e não simplesmente por 
ordem de chegada.  

Para tanto, a SES/DF adota o Protocolo Manchester como mecanismo 
de padronização do fluxo de atendimento dos pacientes, atribuindo a cada um deles 
uma das seguintes cores: vermelho (emergência: atendimento imediato), laranja 
(urgência: atendimento em até 10 minutos), amarelo (pouco urgente: atendimento em 
até sessenta minutos), verde (não urgente: atendimento em até 120 minutos) e azul 
(pode ser resolvido na Atenção Básica: atendimento em até 240 minutos).  

Em síntese, o acolhimento com classificação de risco consiste na 
recepção humanizada do usuário nos serviços de urgência e emergência, utilizando 
uma ferramenta empregada para priorizar o atendimento dos casos de maior 
gravidade. 

Para alcançar a finalidade da fiscalização, a equipe de auditoria formulou 
duas questões de auditoria. A primeira procurou saber se a SES/DF implementou 
adequadamente, conforme a Portaria nº 69/14, o acolhimento com classificação de 
risco nas portas de acesso à Rede de Atenção às Urgências e Emergências. A 
segunda buscou averiguar se o tempo decorrido entre a classificação de risco e o 
atendimento médico nas emergências está de acordo com o preconizado pelo 
Protocolo Manchester.  

Destaca-se, também, que a fiscalização buscou atuar de forma 
concomitante, por meio de visitas mensais às unidades hospitalares, durante o 
período de oito meses. 

CONSTATAÇÕES 

a) O acolhimento com classificação de risco apresenta baixo grau 
de implementação nas unidades hospitalares 

Verificou-se que a SES/DF não implementou integralmente o 
acolhimento com classificação de risco. Das seis unidades hospitalares avaliadas5, 

                                                           
5 HBDF: Hospital de Base do Distrito Federal; HRAN: Hospital Regional da Asa Norte; HRC: 

Hospital Regional de Ceilândia; HRG: Hospital Regional do Gama; Hospital Regional de Sobradinho; HRT: Hospital 
Regional de Taguatinga. 
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quatro apresentaram percentual reduzido de pacientes classificados clinicamente 
(menos da metade dos usuários). 

Constatou-se, ainda, a intermitência na prestação do serviço e 
inconsistência na inserção dos dados no sistema informatizado. Ademais, as 
informações prestadas pela SES/DF e por alguns hospitais demonstraram um 
acompanhamento desorganizado e impreciso em relação à demanda e à realização 
do acolhimento nas portas de atendimento às urgências e emergências. Assim, 
verificou-se que a SES/DF e as unidades hospitalares possuíam registros 
inconsistentes e não dispunham de indicadores quantitativos e qualitativos, o que 
dificulta a adoção de melhorias na prestação de serviços pelas unidades hospitalares. 

O baixo nível de implementação do acolhimento com classificação de 
risco pelo Protocolo Manchester resta caracterizado na medida em que, da totalidade 
da população que procurou assistência da Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências nas unidades hospitalares, 52% não tiveram acesso à classificação de 
risco. O gráfico a seguir demonstra a evolução do número de pacientes classificados 
em todas as unidades hospitalares durante o período de janeiro a agosto de 2016. 

PERCENTUAL DE PACIENTES SUBMETIDOS A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
– JANEIRO A AGOSTO DE 2016 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Processo – TCDF nº 1778/16. 

Examinando-se os dados fornecidos pela jurisdicionada, pôde-se 
detectar lacunas nos registros de atendimento aos pacientes: ausência do registro do 
horário na recepção, na classificação de risco ou na evolução clínica; ou mesmo 
registro de horários incompatíveis com a realidade, como a demora de 427 minutos 
para atender um usuário com classificação vermelha, ocorrida em 13.02.16 no 
Hospital Regional do Gama. A classificação vermelha prioriza somente pacientes com 
risco iminente de óbito que não suportariam espera dessa magnitude. 

Tais falhas de registro foram encontradas em todas as unidades 
avaliadas, mas o Hospital Regional de Sobradinho destacou-se pelo elevado número 
de informações incorretas ou lacunas, conforme demonstrado a seguir. Não é demais 
lembrar que a ausência de informações gerenciais dificulta o conhecimento do 
problema e a definição de medidas para combatê-los, pois “quem não mede não 
gerencia”.  
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PERCENTUAL DE PACIENTES COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO INCONSISTENTE 
– JANEIRO A AGOSTO DE 2016 – 

  
Fonte: Processo – TCDF nº 1778/16. 

 

b) O acolhimento realizado na rede de atenção às urgências e 
emergências é intempestivo, tanto na realização da 
classificação de risco quanto em relação ao atendimento 
médico 

Segundo o Protocolo Manchester, o tempo ideal entre a admissão do 
paciente e a realização de sua classificação de risco é de dez minutos. 

A partir de dados extraídos do sistema eletrônico Trakcare, foi possível 
avaliar o intervalo entre os registros de entrada na unidade hospitalar e de 
classificação do paciente (tempo de classificação). Tais dados revelaram que a 
classificação de risco tem sido realizada de forma intempestiva em relação ao padrão 
estabelecido no referido Protocolo, conforme evidencia o gráfico a seguir. 
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PERCENTUAL DE PACIENTES CLASSIFICADOS EM ATÉ DEZ MINUTOS 
– JANEIRO A AGOSTO DE 2016 – 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 1778/16. 

O gráfico acima permite aferir que o HBDF foi o único hospital que 
permaneceu, durante os oito meses de fiscalização, classificando aproximadamente 
70% de seus pacientes dentro do período de dez minutos. No restante dos hospitais 
fiscalizados, o tempo médio para realização da Classificação de Risco encontrava-se 
acima do ideal, embora o Hospital Regional de Sobradinho tenha apresentado 
melhora significativa.  

No tocante ao grau de intempestividade da demora na classificação de 
risco, analisaram-se, também, as situações em que o tempo de classificação superou 
o intervalo de trinta minutos. 

PERCENTUAL DE PACIENTES CLASSIFICADOS ACIMA DE TRINTA MINUTOS 
– JANEIRO A AGOSTO DE 2016 – 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 1778/16. 

O Hospital Regional de Taguatinga destacou-se negativamente, 
classificando 42,5% de seus usuários após trinta minutos de espera (agosto/2016). 
Embora os percentuais apresentados pelas outras unidades não pareçam tão 
elevados, deve-se levar em consideração que a demora na classificação pode agravar 
os eventos nocivos à saúde, levando a óbitos potencialmente evitáveis. Importante 
também ressaltar que apenas 48% dos pacientes eram classificados clinicamente, ou 
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seja, os dados acima contemplam apenas metade dos usuários que procuraram a 
rede de urgência e emergência.  

No mesmo sentido, constatou-se que o atendimento médico aos 
pacientes também se mostrou intempestivo. 

De acordo com o Protocolo Manchester, o atendimento médico ao 
paciente classificado na cor vermelha deve ser imediato, em razão do risco iminente 
de óbito. 

Com base nos dados fornecidos pela SES/DF, constatou-se que, em 
média, 87% dos hospitais avaliados não atendem seus pacientes classificados como 
vermelho dentro do prazo preconizado. 

Para os pacientes classificados na cor laranja o prazo para atendimento 
médio é de até dez minutos. Os dados também revelam um quadro pouco animador 
na rede pública. 

PERCENTUAL DE PACIENTES CLASSIFICADOS COMO LARANJA  
ATENDIDOS APÓS MAIS DE DEZ MINUTOS 

– JANEIRO A AGOSTO DE 2016 – 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 1778/16. 

A análise do gráfico permite concluir que há evidências de atendimento 
intempestivo a grande parte dos usuários classificados como laranja. No Hospital 
Regional de Sobradinho, 70% dos pacientes não eram atendidos dentro do prazo 
estabelecido pelo Protocolo Manchester. No Hospital Regional de Ceilândia, o 
atendimento era intempestivo a 41% dos pacientes.  

Agrava essa situação o fato de que os dados acima alcançam apenas 
os usuários que passaram pela classificação de risco, ou seja, 39,7% no HRS e 24,9% 
no HRC. 

Já em relação aos pacientes classificados como risco amarelo, cujo 
tempo de resposta previsto no Protocolo Manchester é de até sessenta minutos, é 
importante destacar que grande parte dos hospitais avaliados cumpriu o padrão 
estabelecido, conforme se pode perceber no gráfico seguinte, que espelha o 
cumprimento deste padrão durante o mês de agosto de 2016. 
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PERCENTUAL DE PACIENTES CLASSIFICADOS COMO AMARELO  
ATENDIDOS EM ATÉ SESSENTA MINUTOS 

– AGOSTO DE 2016 – 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 1778/16. 

 

c) A SES/DF não realiza auditorias interna e externa acerca da 
classificação de risco, conforme preconiza o Sistema 
Manchester  

Na aplicação do Protocolo Manchester, é obrigatório: realizar auditoria 
interna, uma vez que sua ausência impossibilita a avaliação de desempenho 
individualizado de cada classificador; proceder à avaliação sistemática do serviço, a 
fim de verificar se a meta de 80% de aferição para o serviço como um todo e por 
profissional foi atingida; e qualificar essa classificação, isto é, conferir se os usuários 
classificados como vermelho ou laranja realmente demandavam esse nível de 
priorização. 

Esse Protocolo também prevê a realização de auditoria externa, que tem 
por objetivo a análise periódica e independente realizada por profissionais alheios ao 
serviço, com a finalidade de avaliar as atividades e resultados relativos ao Sistema 
Manchester. 

Apesar disso, a SES/DF não promove auditorias internas no referido 
sistema, tampouco auditorias externas, agindo em desacordo com o previsto no 
Protocolo por ela adotado. 

DETERMINAÇÕES DO TCDF 

Entre as deliberações encaminhadas à Secretaria de Estado da Saúde 
do Distrito Federal, mediante a Decisão nº 1.496/17, destacam-se: definição da 
unidade administrativa responsável pela Política Nacional de Humanização, incluindo 
a gestão do acolhimento com classificação de risco; adoção de  medidas com vista a 
adequar a estrutura de recursos humanos, a fim de que o acolhimento com 
classificação de risco não dependa da disponibilidade dos servidores para realizar 
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horas extras; realização de capacitação dos recursos humanos para o acolhimento 
com classificação de risco nas funções de Classificador, Auditor Interno, Auditor 
Externo e Multiplicador; instituição de indicadores que permitam o acompanhamento 
da implementação do Protocolo Manchester de Classificação de Risco, de modo a 
permitir a avaliação da eficácia da política pública; estabelecimento de um protocolo-
padrão para o referenciamento de pacientes que não possam ser atendidos na 
unidade demandada; regulamentação da sistemática de inserção de dados dos 
usuários da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, de modo a garantir 
informações completas e fidedignas no sistema informatizado de administração 
hospitalar. 
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6.1.3 – INSPEÇÃO SOBRE ACESSO DE PACIENTES AOS LEITOS DE UTI 

Em 2014, foi realizada auditoria operacional com o objetivo de verificar 
se o acesso dos pacientes aos leitos de UTI da rede pública de saúde do DF era 
universal, tempestivo e equânime, assim como avaliar a eficiência na ocupação 
desses leitos.  

Após longo tempo transcorrido, não foram adotadas as medidas 
expedidas pelo Tribunal visando ao saneamento das falhas apontadas e à melhoria 
dos serviços de UTI. Nesse contexto, foi realizada inspeção na SES/DF com o objetivo 
de verificar a atual situação da oferta de leitos de UTI, bem como aspectos de gestão 
de leitos, regulação de leitos gerais e procedimento de credenciamento, habilitação e 
qualificação de leitos de UTI (Processo – TCDF nº 31900/13). 

CONSTATAÇÕES 

a) Situação atual da oferta de leitos de UTI 

Na comparação entre 2014 e 2017, houve significativa redução do 
quantitativo de leitos de UTI efetivamente à disposição da população. O número de 
leitos de UTI em operação passou de 432 para 310, diminuição de 28,2% no período. 
Essa queda deu-se, em grande medida, pelo expressivo aumento do percentual de 
leitos de UTI bloqueados, de 7,5% para 22,5%. 

O gráfico, a seguir, ilustra a comparação do quantitativo de leitos de UTI 
em 2014 e 2017. 

QUANTIDADE DE LEITOS DE UTI 
–2014 E 2017 – 

 
Fontes: Ofício nº 388/2014-GAB/SES de 03/02/2014 (e-DOC 9E0A949E) e Site da 
Transparência da Secretaria da Saúde, acesso no dia 19.01.176. 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.saude.df.gov.br/images/transparencia/2016/Relatorio_Situacao_Leitos_UTI-V3-
2017-01- 
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Em visita ao Hospital Regional de Santa Maria, constatou-se o 
fechamento de toda uma ala de UTI, que dispõe de infraestrutura instalada para operar 
21 leitos. As fotos abaixo ilustram a situação encontrada. 

 
Porta da entrada da ala da “UTI 4” do HRSM, no 2º andar 

 
Hall de entrada da ala bloqueada 

 
Espaço com infraestrutura para receber leitos de UTI com 

equipamentos amontoados 

  
Espaço com infraestrutura para receber leitos de UTI com 

equipamentos amontoados 
Fonte: fotos registradas pela equipe de inspeção na ala da “UTI 4”, no 2º andar, do HRSM, no dia 18.01.2017. 

Não consta do Site da Transparência da SES/DF a data prevista para 
reativação dos leitos de UTI bloqueados, em desacordo com a Lei distrital nº 5.685/16, 
que dispõe sobre a transparência de leitos de UTI no Distrito Federal. Assim, a 
situação torna-se mais grave ante a ausência de previsão de reativação desses leitos. 

b) Oferta de leitos gerais e de UTI em quantidades adequadas 

Sobre o dimensionamento atual da oferta de leitos gerais e de UTI, a 
SES/DF informou que está em andamento processo para adequação aos novos 
parâmetros e critérios estabelecidos na Portaria GM/MS nº 1.631/15, editada em 
substituição à Portaria GM/MS nº 1.101/02. 

A nova metodologia do Ministério da Saúde especifica critérios para o 
dimensionamento ideal da oferta de leitos gerais e de UTI, considerando não só o 
tamanho da população de uma região, mas também o perfil epidemiológico do 
território. Apresenta, ainda, fórmula para quantificar o número necessário de leitos em 
função de variáveis que podem interferir na qualidade do serviço, como por exemplo, 
o comportamento das filas e taxas de recusa, tempo médio de internação e população 
de referência para cada tipo de leito. 

O cronograma da SES/DF para adequação a essa nova metodologia tem 
previsão para término em 2019, ocasião em que se saberá o número ideal de leitos 
gerais e de UTI considerados necessários para atendimento da população do Distrito 
Federal. 
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Questionada sobre a existência de planos de expansão da oferta de 
leitos de UTI para equacionar a atual demanda reprimida, a SES/DF relata as 
dificuldades encontradas: falta de pessoal, de insumos e de equipamentos até mesmo 
para manter a atual oferta de leitos. Alega priorizar o desbloqueio de leitos de UTI, 
embora sem indicar ações específicas, em cada hospital, para recolocar os leitos 
bloqueados em atividade, e sem previsão de data para sua reativação. 

c) Aspectos de Gestão 

Acerca da gestão de leitos, constataram-se várias falhas: ausência de 
garantia de transporte inter-hospitalar tempestivo, reconhecido pela própria SES/DF 
como um dos gargalos de acesso à UTI, por ser demorado e ineficiente; piora das 
informações gerenciais sobre a demanda por leitos; falta de registro das internações 
fora de fluxo, com descumprimento das normas e procedimentos de regulação; 
ausência de monitoramento da maioria dos tempos entre as etapas do processo 
regulatório; e expressiva ocorrência de diárias de alta, aquelas em que o paciente 
permanece internado em leito de UTI, mesmo depois de ter recebido alta médica 
daquele leito. 

Evidenciou-se piora, ao longo dos anos, na qualidade das informações 
relativas ao processo regulatório do acesso a leitos de UTI, pela indisponibilização de 
diversos relatórios gerenciais do sistema TrakCare da SES/DF: Número de 
solicitações de UTI/mês por solicitante; Número de óbitos na fila de espera da CRIH7; 
Histórico de ocupação dos leitos de UTI; Internação fora de fluxo; Internação sob 
mandado judicial. 

Com relação ao monitoramento das etapas do processo regulatório, em 
2014, o TCDF havia determinado à SES/DF monitorar e tomar medidas para reduzir 
os tempos entre essas etapas, quais sejam: 1) solicitação de internação em leito de 
UTI; 2) priorização; 3) direcionamento do leito; 4) atendimento à solicitação de 
transporte inter-hospitalar (não aplicável em caso de internação intra-hospitalar); 5) 
efetiva internação do paciente na UTI; 6) alta médica; 7) desocupação da UTI; e 8) 
próximo direcionamento para aquele leito. 

Apenas o tempo decorrido entre as etapas 6 e 7 é monitorado pela 
SES/DF. Ou seja, entre o registro da alta médica da UTI, sinalizando a autorização 
para transferência do paciente para outro serviço hospitalar de menor complexidade, 
e a alta administrativa (efetiva saída do leito) do paciente. 

A permanência de paciente em leito de UTI após ter recebido alta médica 
é indicativo de falha grave na gestão pública, que deve ser combatida com celeridade 
e firmeza, posto que acarreta desperdício de recursos, além de sérias consequências 
tanto para o paciente que se encontra na fila de espera, quanto para o que está 
indevidamente internado na UTI. 

A tabela, a seguir, apresenta a estimativa da totalização anual dessas 
diárias de alta, nos três últimos exercícios, referentes aos leitos de UTI próprios e 
contratados. 

                                                           
7 CRIH – Central de Regulação de Internação Hospitalar. 
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Fonte: GERIH-SES/DF. 

Entre 2014 e 2016, o custo estimado de diárias de alta em leitos de UTI 
próprios e contratados totalizou R$ 57,4 milhões, sendo de R$ 12,3 milhões o custo 
estimado apenas para os contratados, segundo dados da SES/DF. 

Este Tribunal já havia determinado à SES/DF, por ocasião da auditoria 
operacional de 2013/2014, a regulação de leitos gerais, que, se implementada, 
contribuiria para mitigar a ocorrência de diárias de alta.  

Contudo, apesar de decorridos mais de dois anos, a SES/DF ainda não 
implantou a regulação dos leitos gerais nem adotou outras medidas para fazer cessar 
ou ao menos reduzir de forma significativa a ocorrência de diárias de alta de UTI.  

Relevante notar que as diárias de alta ocorridas em 2013 foram 
reconhecidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na Ação Civil 
Pública por Ato de Improbidade, como situação ensejadora de “grave prejuízo ao 
erário”, exigindo dos responsáveis, inclusive ex-Secretário de Estado da SES/DF, o 
ressarcimento integral do dano, nos termos da Lei nº 8.429/92. Em setembro de 2016, 
o TJDFT recebeu a referida ação ajuizada pelo Parquet, reconhecendo a presença de 
elementos suficientes para o seu prosseguimento. 

A Subsecretaria de Planejamento da SES/DF confirmou que não há 
leitos gerais de internação hospitalar submetidos a procedimentos de regulação. 
Contudo, informou que foi realizado estudo para dimensionar as necessidades de 
suporte tecnológico, de infraestrutura e de pessoal, com a finalidade de ampliar o 
processo de regulação, atualmente restrito aos leitos de mais alta complexidade, 
como os de UTI e os de cuidados intermediários. 

Em 18.04.17, a SES/DF noticiou que o Sysleitos, sistema de regulação 
de leitos, foi concluído e entrou em produção, em caráter experimental, no dia 
17.04.17, o que é indicativo de avanço pela SES/DF nesse assunto. 

d) Credenciamento e habilitação de leitos de UTI 

De acordo com a SES/DF, o credenciamento de um leito de UTI consiste 
em verificar se o leito atende aos requisitos definidos na legislação de regência e se 
está apto a continuar no processo a fim de receber a habilitação junto ao Ministério da 
Saúde – MS. O credenciamento é, portanto, uma etapa interna, realizada no âmbito 
da Secretaria de Saúde, e anterior à habilitação, que compete ao Governo Federal. O 
processo de habilitação de leitos de UTI segue as normas e requisitos estipulados 
pelo Ministério da Saúde. 

Somente após aprovado o credenciamento, a SES/DF encaminha o 
processo ao Ministério da Saúde pleiteando a habilitação dos leitos. Aprovada a 
habilitação, seguem-se os procedimentos de faturamento, com vistas ao recebimento 
do recurso federal na forma pactuada. 

ANO
DIÁRIAS DE ALTA (PERÍODO ENTRE A 

ALTA MÉDICA E A ALTA HOSPITALAR)

VALOR MÉDIO ESTIMADO DA 

DIÁRIA NO EXERCÍCIO (R$)

CUSTO DAS DIÁRIAS DE ALTA (DIÁRIAS DE 

ALTA X VALOR DA DIÁRIA) (R$)

2014 5.687 3.300                                          18.767.100                                                         

2015 4.111 3.913                                          16.086.343                                                         

2016 5.757 3.913                                          22.527.141                                                         

57.380.584                                                         TOTAL DE DIÁRIAS DE ALTA NOS TRÊS EXERCÍCIOS

CONTABILIZAÇÃO DAS DIÁRIAS DE ALTA OCORRIDAS NO PERÍODO 2014-2016
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O repasse de recursos pelo MS leva em consideração os valores da 
tabela SUS, especificados na Portaria GM/MS nº 3.126/08. Atualmente a diária em 
uma UTI tipo II e tipo III recebe o valor de R$ 478,72 e R$ 508,63, respectivamente, 
de repasse do Governo Federal. 

A tabela, a seguir, ilustra a situação da habilitação de leitos de UTI da 
rede pública de saúde do DF junto ao Ministério da Saúde, por hospital. 

 
Fonte: Anexos X e XI ao Ofício s/n GAB/SUPLANS de 07/12/2016. 
* A SES/DF informa que dos 5 leitos de UTI não habilitados do 

Hospital São Matheus (CHSM) no sistema CNES/SUS, 2 deles 
necessitam de habilitação e 3 de transferência da habilitação do 
Instituto de Internação Intensiva (ITI) para o CHSM. 

Vê-se que, dos 407 leitos de UTI existentes na rede pública do Distrito 
Federal, 228 leitos estão habilitados junto ao Ministério da Saúde e 179 não estão 
habilitados. 

Quanto aos leitos próprios, é de se notar que dos 361 leitos, 174 não 
estão habilitados, o que representa mais de 48% e inclui praticamente toda a rede 
hospitalar, sendo as maiores concentrações no Hospital de Base do Distrito Federal 
(53 leitos), Hospital Regional de Santa Maria (cinquenta leitos) e Hospital Regional de 
Samambaia (vinte leitos). 

De todas as habilitações, as mais recentes foram realizadas no segundo 
semestre de 2011, quando foram habilitados cinquenta leitos do Hospital de Santa 
Maria. Desde então, não houve nenhuma nova habilitação de leitos de UTI, apenas 
readequação de habilitações já existentes. 

HOSPITAL HABILITADOS NÃO HABILITADOS TOTAL

HBDF 29 53 82

HMIB 50 10 60

HRAN 10 0 10

HRT 11 10 21

HRG 8 12 20

HRSM 50 50 100

HRS 6 14 20

HRC 14 4 18

HRSam 0 20 20

HRPa 9 1 10

HRBz 0 0 0

HRP 0 0 0

SUBTOTAL 187 174 361

ICDF 25 0 25

H. SÃO MATEUS 8 5* 13

SUBTOTAL 33 5 38

HUB 8 0 8

SUBTOTAL 8 0 8

TOTAL GERAL 228 179 407

LEITOS DE UTI PRÓPRIOS  

LEITOS DE UTI CONTRATADOS

LEITOS DE UTI CONVENIADOS
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e) Qualificação de leitos de UTI 

A Rede de Atenção às Urgências (RUE) é um programa do Ministério da 
Saúde que visa à melhoria da atenção hospitalar por meio da ampliação e qualificação 
dos leitos clínicos, pediátricos, cirúrgicos e de UTI e dos cuidados prolongados. 

A qualificação não se confunde com o credenciamento ou com a 
habilitação. Trata-se de classificação definida na Portaria nº 2.395/11 do Ministério da 
Saúde. De acordo com essa portaria, os leitos de internação intensiva no âmbito da 
RUE e que preencherem requisitos definidos naquele normativo podem ser 
qualificados a receber custeio diferenciado do Ministério da Saúde, de R$ 800,00 por 
diária de leito. 

Segundo as informações prestadas pela SES/DF, há 41 leitos de UTI 
vinculados à RUE, sendo que nenhum deles está atualmente qualificado. 

Durante a inspeção, a SES/DF não apresentou nenhuma ação em 
andamento para qualificar tais leitos. Tal omissão, além de não trazer o benefício do 
ressarcimento diferenciado, também abre a possibilidade de cancelamento ou 
restituição de valores eventualmente repassados pelo Governo Federal ao Programa 
RUE do DF, conforme prevê a referida portaria. 

DETERMINAÇÕES DO TCDF 

O Tribunal, pela Decisão nº 3.872/17, entre outras deliberações, 
determinou à Secretaria de Saúde a adoção de medidas visando a: fazer publicar a 
data de previsão da liberação de leitos de UTI fora de atividade, sempre que tal 
excepcionalidade ocorrer; restabelecer os relatórios gerenciais relativos a número de 
solicitações de UTI/mês por solicitante, número de óbitos na fila de espera da CRIH, 
histórico de ocupação dos leitos de UTI, internação fora de fluxo, internação sob 
mandado judicial; divulgar, no sítio da SES/DF, os relatórios mensais detalhados 
acerca de ocorrência de diárias de alta em UTIs; reativar os leitos de UTI atualmente 
bloqueados; submeter os leitos gerais aos procedimentos de regulação; garantir 
transporte inter-hospitalar tempestivo de pacientes para internação em UTI, bem como 
a remoção dos pacientes com alta médica da UTI; cumprir e fiscalizar as normas e 
procedimentos do processo regulatório de internação hospitalar em leito de UTI; 
monitorar, com o objetivo de reduzi-los, os intervalos entre todas as etapas do 
processo de internação em UTI até a desocupação do leito; ampliar, de forma 
progressiva, o quantitativo de leitos de UTI habilitados junto ao Ministério da Saúde e 
qualificar todos os leitos de UTI vinculados à Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências; quantificar a oferta de leitos gerais e de UTI de acordo com a Portaria 
GM/MS nº 1.631/2015 e planejar ações para redimensionar o número de leitos gerais 
e de UTI. 

Determinou-se também ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal que 
instaure tomada de contas especial para apurar dano ao erário decorrente da prática 
de ato antieconômico relativo a diárias de alta em leitos de UTI contratados. 
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6.2 – PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

O programa temático Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental 
— conforme consta do PPA 2016/2019 — integra a diretriz Território Planejado e 
Estruturado, como meio para atingir dois objetivos estratégicos: ampliar o acesso a 
serviços públicos de infraestrutura com qualidade e regularidade; e garantir a proteção 
e o uso sustentável do meio ambiente. O objetivo geral do programa é assegurar 
Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que 
integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental 
com a garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras. 

Para tanto, o PPA 2016/2019 traçou seis objetivos específicos, conforme 
listados na tabela adiante. 

 
Fonte: Plano Plurianual 2016/2019.  

O objetivo específico Saneamento Ambiental ficou sob a 
responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do DF 
– Sinesp, enquanto o denominado Brasília Verde coube ao Instituto do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos do DF – Ibram/DF, e todos os demais à Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – Sema. 

Do ponto de vista orçamentário, o programa foi inicialmente dotado na 
Lei Orçamentária Anual relativa a 2016 – LOA/16, somados os OFSS e OI, com R$ 2,6 
bilhões, valor este incrementado para R$ 3,4 bilhões mediante créditos adicionais. 
Todavia, apenas 37% da dotação foi realizada, no total de R$ 1,3 bilhão. O baixo 
índice de execução ocorreu, em especial, no grupo das despesas de capital, com 
realização de um quinto do autorizado, ou R$ 487,5 milhões (R$ 201,9 milhões na 
esfera fiscal e R$ 285,6 milhões no orçamento de investimentos). 

O gráfico adiante ilustra a execução orçamentária no programa 
Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental em 2016, por categoria econômica. 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

001
CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: Promover cidadania para os desafios socioambientais com inclusão social, cultural, boas práticas e tecnologias para

uma governança efetiva, transversal e participativa.

002

CAPITAL DAS ÁGUAS: Promover a cultura do cuidado com a água, o aperfeiçoamento do marco normativo e institucional e garantir a oferta de água em quantidade e

qualidade para a população e os ecossistemas naturais, a conservação e a recuperação das áreas de recarga de aquífero, nascentes e matas ciliares e áreas de proteção

de mananciais.

003
ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversif icação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças

climáticas.

004
SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e

qualidade, assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

005
BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e

demais áreas protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.

006 DIREITOS DOS ANIMAIS: Garantir a execução da política de proteção, defesa e bem estar dos animais domésticos e silvestres.

PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS 
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR CATEGORIA ECONÔMICA 

– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidas despesas de natureza intraorçamentária. 
 

Conquanto a LOA/16 tenha apresentado R$ 300 mil de dotação inicial 
em Pessoal e Encargos Sociais e R$ 500 mil em Inversões Financeiras, tais dotações 
foram anuladas pelos créditos adicionais. Dessa sorte, as despesas correntes 
concentraram-se exclusivamente na natureza de despesa Outras Despesas 
Correntes e as de capital, em Investimentos. Em ambas, a dotação orçamentária foi 
ampliada ao longo do exercício mediante créditos adicionais sem, contudo, que a 
realização alcançasse a dotação inicialmente autorizada na lei orçamentária. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidas despesas de natureza intraorçamentária. 

As despesas correntes foram executadas integralmente no orçamento 
fiscal, ao passo que as de capital pertenceram 41,4% ao orçamento fiscal e 58,6% ao 
de investimento. Foi no OI o menor grau de execução observado, com realização de 
17,5% do R$ 1,6 bilhão autorizado. No âmbito do orçamento fiscal, a realização das 
despesas de capital alcançou 25,1% do autorizado e das correntes o índice foi de 
80,5%. 
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(A) % (B) % %(B/A) (C) % %(C/A) %(C/B)

Pessoal e Encargos Sociais 300               0,01     -                -       -       -                -       -       

Outras Despesas Correntes 824.984        31,46   948.696        28,05   115,00 763.752        61,04   92,58   80,51   

Investimentos 1.796.170     68,51   2.433.639     71,95   135,49 487.472        38,96   27,14   20,03   

Inversões Financeiras 500               0,02     -                -       -       -                -       -       

TOTAL 2.621.954     100,00 3.382.335     100,00 129,00 1.251.224     100,00 47,72   36,99   

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO

PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR GRUPO NATUREZA DE DESPESA

GRUPO NATUREZA DE 

DESPESA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR ESFERA 
– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidas despesas de natureza intraorçamentária. 

Embora os R$ 3,4 bilhões autorizados no programa em análise 
estivessem divididos de maneira equilibrada entre OI e OFSS, com 48,2% e 51,8%, 
respectivamente, a execução ocorreu majoritariamente (77,2%) nos OFSS. 

Das 53 unidades orçamentárias que tiveram dotação autorizada na 
LOA/16 ou em créditos adicionais para esse programa, quarenta apresentaram 
alguma execução de despesa. Dessas, oito concentraram 98,3% do R$ 1,3 bilhão 
realizado no programa: quatro participantes dos OFSS (Serviço de Limpeza Urbana – 
SLU; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap; Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos – Sinesp; e Agência Reguladora de 
Águas, Energia e Saneamento do DF – Adasa) e quatro do OI (Companhia de 
Saneamento Ambiental do DF – Caesb; Companhia Energética de Brasília – CEB; 
CEB Distribuição S/A; e Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap).  
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
– 2016 – 

 
Fonte: Siggo.  
Não deduzidas despesas de natureza intraorçamentária. 

A Sinesp diferenciou-se como a única das quatro pertencentes aos 
OFSS cuja despesa realizada não superou a dotação inicialmente autorizada na 
LOA/16, restando 70% abaixo. Já no âmbito do OI, apenas a CEB executou montante 
maior que a dotação inicial, em 66,7%, porém bem inferior ao total da dotação 
autorizada, apenas 7,5%. 

O SLU, responsável pelo maior montante despendido nos OFSS, 
concentrou 95,9% das realizações na Manutenção das Atividades de Limpeza 
Pública. A Novacap, que ocupou o segundo lugar, direcionou 63,7% dos seus gastos 
à manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas e 35,5% à execução de obras de 
urbanização. Os gastos da Caesb, por sua vez, foram referentes à expansão ou 
melhorias dos sistemas de abastecimento de água (59%) e de esgotamento sanitário 
(41%). 

O orçamento anual do programa em análise foi composto por 91 ações 
orçamentárias, das quais 42 não apresentaram realização de despesa. As dez ações 
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com maior montante executado ao longo do exercício financeiro concentraram 89,7% 
dos dispêndios, conforme retrata a tabela a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidas despesas de natureza intraorçamentária. 

Das 91 ações orçamentárias, quinze constaram das prioridades 
estabelecidas na LDO/16, que responderam pelos dezessete subtítulos listados na 
tabela adiante. Conquanto todos esses subtítulos tenham recebido dotação na 
LOA/16, apenas onze apresentaram alguma realização em 2016. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidas despesas de natureza intraorçamentária. 

No conjunto, o grau de execução das despesas contidas em 
Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental e definidas como prioritárias pela 
LDO/16 foi de 26,6% da dotação inicial e 24,7% da dotação final. Em ambos os casos, 
o grupo situou-se abaixo da média obtida pelo total das ações orçamentárias do 
programa. Desta feita, a execução não refletiu a prioridade sinalizada pela LDO/16. 

O SAG, módulo de acompanhamento gerencial do Siggo, contém o 
registro de 288 metas físicas atinentes ao programa Infraestrutura e Sustentabilidade 
Socioambiental em 2016. O próximo gráfico reflete a situação registrada ao final do 
último bimestre do exercício. 

(A) % (B) % %(B/A) (C) % %(C/A) %(C/B)

Manutenção das Atividades de Limpeza Pública 316.123    12,06   380.191    11,24   120,27    374.594    29,94   118,50 98,53 

Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas 245.949    9,38     307.517    9,09     125,03    190.784    15,25   77,57   62,04 

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública 224.588    8,57     224.545    6,64     99,98      177.581    14,19   79,07   79,08 

Execução de Obras de Urbanização 376.873    14,37   384.398    11,36   102,00    117.701    9,41     31,23   30,62 

Implantação de Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica 178.066    6,79     163.871    4,84     92,03      62.289      4,98     34,98   38,01 

Expansão do Sistema de Abastecimento de Água - Corumbá 176.184    6,72     177.684    5,25     100,85    46.985      3,76     26,67   26,44 

Ampliação na Participação em Empresas de Energia 25.900      0,99     577.327    17,07   2.229,06 43.165      3,45     166,66 7,48   

Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário 111.327    4,25     112.013    3,31     100,62    40.988      3,28     36,82   36,59 

Expansão do Sistema de Saneamento Aguas Lindas/GO 16.207      0,62     70.207      2,08     433,19    37.124      2,97     229,06 52,88 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 266.944    10,18   269.054    7,95     100,79    31.372      2,51     11,75   11,66 

Demais Ações 683.793    26,08   715.529    21,15   104,64    128.640    10,28   18,81   17,98 

TOTAL 2.621.954 100,00 3.382.335 100,00 129,00    1.251.224 100,00 47,72   36,99 

PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRINCIPAIS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
AÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

FINAL

(A) (B) (C) %(C/A) %(C/B)

Construção de Unidades de Transbordo - DF 81             28             -         -          -       

Construção de Unidades Operacionais de Manejo de Resíduos Sólidos - DF 360           91             91          25,26      100,00 

Elaboração de Projetos - DF 1.900        3.664        139        7,33        3,80     

Expansão do Sistema de Abastecimento de Água - Corumbá - Caesb - Entorno 176.184    177.684    46.985   26,67      26,44   

Expansão do Sistema de Abastecimento de Água na Área Rural e Melhoria - Entorno 1.626        1.674        140        8,58        8,33     

Expansão do Sistema de Abastecimento de Água - Caesb - DF 296.033    295.033    6.999     2,36        2,37     

Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - Caesb - DF 111.327    112.013    40.988   36,82      36,59   

Expansão do Sistema de Saneamento Aguas Lindas-GO - Entorno 16.207      70.207      37.124   229,06    52,88   

Implantação de Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica - DF 177.301    162.801    62.289   35,13      38,26   

Implantação do Programa Drenar/DF - Reestr. do Sistema de Drenagem Pluvial e Obras Compl. - Plano Piloto 334           11.194      -         -          -       

Implantação do Programa Drenar/DF - Reestr. do Sistema de Drenagem Pluvial e Obras Compl. - Taguatinga 340           2.958        -         -          -       

Implantação do Programa Drenar/DF - Reestr. do Sistema de Drenagem Pluvial e Obras Compl. - Vicente Pires 1.025        0               -         -          -       

Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Programa Brasília Sustentável II - DF 2.700        2.086        -         -          -       

Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Caesb - DF 67.529      68.300      12.313   18,23      18,03   

Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Caesb - DF 45.150      45.864      17.513   38,79      38,18   

Construção de Áreas de Transbordo e Triagem - ATTR - DF 30             -           -         -          

Construção do Aterro Sanitário Oeste - Samambaia 1.100        14.577      14.233   1.293,95 97,64   

TOTAL 899.227    968.173    238.815 26,56      24,67   

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO

PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRIORIDADES DA LDO/16

DESCRIÇÃO DO SUBTÍTULO
DESPESA REALIZADA
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 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

ESTÁGIO DE METAS FÍSICAS 
– DEZEMBRO DE 2016 – 

 
Fonte: SAG/Siggo.  

As metas paralisadas (33), atrasadas (15) ou não iniciadas (8) são 
consideradas como em desvio e representaram 19,4% do total. Destas, 50% por 
motivos administrativos e 26,8% por razões financeiras. 

Os indicadores de desempenho, utilizados na disseminação e no 
controle da execução da Estratégia do Governo, conforme preconiza o PPA 
2016/2019, foram definidos para os seis objetivos específicos do programa. O primeiro 
deles, relativo à Cidadania e Sustentabilidade Socioambiental, apresentou três 
indicadores na forma a seguir. 

 
Fonte: Siggo. 

Os dados apresentados indicam que os três indicadores atingiram as 
metas desejadas para o ano de 2016 no PPA 2016/2019. Foi informado, no relatório 
de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo, disponível no Siggo, que: 
o Projeto Virada no Cerrado contou com a participação aproximada de 200 mil 
pessoas; a capacitação dos menores em liberdade assistida foi alcançada em parceria 
com a Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, por meio de 
ações educativas que capacitaram 34 internos; e no Programa Brasília nos Parques 
foram abrangidos cinco parques — Parque Ecológico Águas Claras, Parque Ecológico 

Concluída
54,2%

Andamento 
Normal
21,2%

Empenhado a executar
3,5% Anulada

1,7%

Paralisada
11,5%

Atrasada
5,2%

Não Iniciada
2,8%

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Taxa de participação popular no Projeto Virada do Cerrado % 6 7 Sim

Taxa de capacitação de menores em liberdade assistida % 50 50 Sim

Taxa de parques com Programa Brasília nos Parques implantados Unidade 4 5 Sim

INDICADORES DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 001 - CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO
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Três Meninas, Parque Ecológico Saburo Onoyama, Parque Recreativo Sucupira e 
Parque Ecológico Ezechias Heringer. 

Para o objetivo específico intitulado Capital das Águas, por sua vez, 
foram estabelecidos dois indicadores de desempenho. 

 
Fonte: Siggo. 

De igual modo, todos os indicadores apresentaram resultado alcançado 
acima da meta definida para o exercício. Segundo informado na justificativa dos 
indicadores de desempenho, o Conselho de Recursos Hídricos do DF aprovou três 
resoluções para enquadramento dos corpos hídricos superficiais e o Projeto 
Cultivando Água Boa contemplou as atividades Aliança do Descoberto e Microbacia 
do Guariroba. 

No tocante à energia e mudanças climáticas, tema do objetivo específico 
003, o Plano Plurianual listou cinco indicadores de desempenho, dos quais um não 
possuiu meta para 2016. 

Fonte: Siggo. 

Os índices desejados para a duração e a frequência equivalentes de 
interrupção por consumidor, inerentes ao fornecimento de energia elétrica no DF, 
foram atingidos. Todavia, os outros dois indicadores de desempenho que tiveram 
meta programada não alcançaram os valores desejados. 

O baixo volume de gás comercializado foi justificado, no relatório de 
Indicadores de Desempenho por Programa de Governo, pela redução do consumo do 
Gás Natural Veicular – GNV no DF, decorrente da inexistência de suprimento do gás 
por gasoduto, da não implantação de mais um posto de GNV, das dificuldades 
existentes para conversão dos veículos e da baixa competitividade frente aos demais 
combustíveis. 

A taxa de efetividade do Programa de Eficiência Energética ficou em 
57% ao final de 2016, quando o desejado era 100%. O GDF informou, no relatório 
atrás referido, que o resultado foi devido a atrasos nas contratações que adiaram o 
início dos projetos previstos para 2016, projetando para o ano seguinte o alcance da 
meta. 

O objetivo específico seguinte a ser analisado trata do saneamento 
ambiental. Para tanto, contou com seis indicadores de desempenho, sendo que um 
não possuiu meta a ser alcançada ainda em 2016. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Ações para enquadramento dos corpos hídricos superficiais Unidade 2 3 Sim

Ações implementadas no Projeto Cultivando Água Boa Unidade 1 2 Sim

RESULTADO

INDICADORES DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 002 - CAPITAL DAS ÁGUAS

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

DEC - Duração equivalente de interrupção por consumidor Hora 15,14 9,69 Sim

FEC - Frequência equivalente de interrupção por consumidor Unidade 11,33 8,08 Sim

Institucionalização de três instrumentos de fortalecimento da Politica Climática do DF Unidade - - Sim

Volume de gás comercializado m2/dia 6000 5109 Não

Taxa de efetividade do Programa de Eficiência Energética - PEE % 100 57 Não

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO

INDICADORES DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 003 - ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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Fonte: Siggo. 

O abastecimento de água teve capacidade instalada de produção acima 
do desejado, em virtude da reativação da captação de água do córrego Crispim, com 
acréscimo de trinta litros por segundo, e da operação do poço profundo de São 
Sebastião, com onze litros por segundos extras. Já as ligações de esgoto em Sol 
Nascente, Vicente Pires e outras localidades contribuíram para o alcance da meta 
desejada para o índice de atendimento urbano de esgoto. 

A taxa de recuperação de resíduos coletados ficou abaixo do índice 
desejado, embora bastante próximo, com deficit de menos de 0,1 ponto percentual. 
Segundo apresentado na justificativa do indicador, a interrupção da coleta seletiva em 
algumas Regiões Administrativas prejudicou a obtenção de melhores índices. 

Quanto à disposição final em aterro sanitário, o alcance de apenas 1% 
decorreu do não início da operação do Aterro Sanitário de Brasília em 2016, conforme 
programado. O GDF noticiou a inauguração do referido aterro em 17 de janeiro de 
2017. 

Por fim, as perdas por ligação apresentaram valor acima do desejado. 
Segundo justificativa apresentada para o indicador, o valor decorreu da mudança do 
método de cálculo para alinhamento aos padrões internacionais, mais rígidos que os 
até então utilizados. 

O quinto objetivo específico, denominado Brasília Verde, tem por tema a 
conservação e recuperação da biodiversidade do cerrado, em especial por meio de 
unidades de conservação, corredores ecológicos e áreas protegidas. Dos quatro 
indicadores de desempenho vinculados ao objetivo, apenas um não atingiu a meta 
desejada para 2016. 

Fonte: Siggo. 

A recuperação de áreas degradadas teve a meta superada, segundo 
informado no relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo, com 
o plantio de trinta mil mudas de árvores nativas do cerrado na antiga cascalheira da 
Estação Ecológica do Jardim Botânico e outras noventa mil mudas de árvores 
originárias de compensação florestal devida pela Secretaria de Mobilidade.  

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Capacidade instalada de produção L/s 9565 9606 Sim

Índice de atendimento urbano de esgoto % 82,89 85,23 Sim

Taxa de catadores atendidos pelo contrato 13.2.0402.1/BNDES % - - Sim

Taxa de recuperação dos resíduos coletados % 9 8,92 Não

Taxa de disposição final em aterro sanitário % 80 1 Não

Índice de perdas por ligação L.dia/ligação 303 376,69 Não

INDICADORES DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 004 - SANEAMENTO AMBIENTAL

RESULTADO
INDICADOR

UNIDADE 

DE MEDIDA

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Taxa de áreas degradadas do JBB em recuperação % 30 35 Sim

Taxa de área do JBB atingida por incêndio % 8 2 Sim

Taxa de área protegida queimada % 15,2 11,28 Sim

Recuperação de APP e Reserva Legal Ha 105 99 Não

INDICADORES DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 005 - BRASÍLIA VERDE

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO
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De igual modo, a ocorrência de menor taxa de áreas atingidas por 
incêndio no Jardim Botânico decorreu da ação preventiva, inclusive por meio de 
campanhas educativas com o uso do aplicativo DF100FOGO. Todavia, quanto à taxa 
de área protegida queimada, embora a meta tenha sido alcançada, o índice obtido em 
2016 foi maior que o de 2015, em virtude da inexistência de contrato de prestação de 
serviços na Novacap para realização de aceiros e da não autorização para contratar 
brigadistas por meio da realização de contratação temporária.  

Já o índice de recuperação de áreas de preservação permanente ou de 
reserva legal ficou 6% abaixo do desejado, de 105 hectares. A justificativa 
apresentada aponta para as questões climáticas como possíveis responsáveis pela 
redução das solicitações de mudas retiradas no viveiro do Jardim Botânico. 

O título do último objetivo específico referente ao programa em análise 
é Direitos dos Animais, o qual busca garantir a execução da política de proteção, 
defesa e bem-estar dos animais domésticos e silvestres do DF. 

Fonte: Siggo. 

A taxa de atendimentos a animais domésticos ficou sensivelmente 
abaixo dos 30% estabelecidos como meta para 2016. Tal resultado foi justificado pelo 
não início das operações do Hospital Veterinário Público, sendo os atendimentos, 
portanto, adstritos ao castramóvel — unidade itinerante que realiza castração gratuita 
de cães e gatos. Este foi, inclusive, o responsável pelo atingimento da meta 
estabelecida para o controle de reprodução de animais domésticos. 

De modo geral, dos 22 índices de desempenho listados para o programa, 
vinte apresentaram meta a ser alcançada em 2016 e treze as atingiram. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Taxa de controle de reprodução de animais domésticos % 30 93,31 Sim

Taxa de atendimentos a animais domésticos % 30 4,39 Não

OBJETIVO ESPECÍFICO 006 - DIREITOS DOS ANIMAIS

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

INDICADORES DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 2016

RESULTADO



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

310 
 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS 
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

ÍNDICES DE REALIZAÇÃO DE DESPESA, METAS FÍSICAS SEM DESVIO E INDICADORES DE 

DESEMPENHO ALCANÇADOS 
– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 

Quando comparadas as metas físicas e as dos indicadores de 
desempenho com a realização orçamentária da despesa, tem-se que a execução de 
37% das dotações autorizadas no programa foi suficiente para que 80,6% das metas 
físicas não se encontrassem em desvio e para que se alcançassem 65% das metas 
dos indicadores de desempenho. 
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6.3 – PROGRAMA MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL 

Entre as diretrizes elencadas no PPA 2016/2019 está Território 
Planejado e Estruturado, que busca: ampliar a mobilidade, tornando o transporte 
coletivo e o não motorizado mais atrativo; ampliar o acesso a serviços públicos de 
infraestrutura com qualidade e regularidade, garantindo a proteção e o uso sustentável 
do meio ambiente; e promover o planejamento, ordenamento e regularização territorial 
de forma integrada e sustentável. Para tanto, um dos programas temáticos propostos 
foi Mobilidade Integrada e Sustentável, cujo objetivo geral consiste na promoção da 
mobilidade das pessoas, com qualidade, segurança e sustentabilidade. 

Nesse intento, consignou-se, na LOA/16, para os Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social – OFSS, R$ 1,9 bilhão, montante que aumentou 17% ao longo 
do exercício, totalizando R$ 2,2 bilhões. Apesar desse valor, apenas R$ 951,2 milhões 
foram realizados, 50,8% da dotação inicial ou 43,4% da atualizada. O gráfico seguinte 
demonstra a execução das despesas em 2016 separadas por categoria econômica. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR CATEGORIA ECONÔMICA 
– 2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidas despesas de natureza intraorçamentária. 

No tocante às Despesas Correntes, verificou-se alto índice de 
realização, correspondendo a 96% da dotação atualizada.  Os elementos de despesa 
que mais se destacaram foram Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas, com 
R$ 363,1 milhões, 44% do total das Despesas Correntes, e Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica, com R$ 303,7 milhões, representando 36,8%. 

Chama a atenção a baixa realização de Despesas de Capital. Apenas 
9,5% do valor autorizado foi despendido, com destaque para realização de Obras e 
Instalações, que somou R$ 88 milhões. Tendo em vista o fato de a finalidade do 
programa em análise corresponder, principalmente, à promoção do transporte 
coletivo, por meio da integração física e operacional, e do não motorizado, com a 
ampliação das ciclovias e calçadas em vários pontos do DF, esperava-se maior 
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realização de investimentos, diferentemente dos 13,2% efetivamente gastos nesse 
grupo. 

Ressalta-se que, no Orçamento de Investimento – OI para 2016, foram 
alocados R$ 12,9 milhões à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, 
posteriormente reduzidos para R$ 11,5 milhões, a serem gastos no programa 
Mobilidade Integrada e Sustentável. Entretanto, ao longo do exercício, nenhum valor 
foi realizado. 

Entre as unidades orçamentárias que possuíram dotação para serem 
executadas no programa em análise, destacaram-se a Transporte Urbano do DF – 
DFTrans, que realizou R$ 658 milhões, com destaque para concessão de passe livre 
(60,3%), a Companhia do Metropolitano do DF – Metrô/DF, que gastou R$ 143,7 
milhões, sendo 97,5% na manutenção e funcionamento do sistema ferroviário, e o 
Departamento de Estradas de Rodagem – DER, responsável por R$ 65,6 milhões, 
destacando-se a recuperação de rodovias (24,4%) e a implantação do corredor de 
transporte coletivo do Eixo Norte (13,9%). Essas três unidades foram responsáveis 
pela execução de 91,2% das despesas referentes ao programa Mobilidade Integrada 
e Sustentável em 2016. 

A LOA/16 atribuiu setenta ações orçamentárias ao programa em 
questão. Contudo, ao longo do exercício, observaram-se gastos somente em 32 
ações, sendo que três delas concentraram 81,9% do valor despendido, conforme a 
tabela seguinte, que retrata a execução da despesa com o programa Mobilidade 
Integrada e Sustentável em 2016, por ação orçamentária. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidas despesas de natureza intraorçamentária. 

Entre as demais ações, menciona-se a Implantação do Corredor de 
Transporte Coletivo do Eixo Norte, que teve a maior dotação inicial entre todas as 
ações do programa, R$ 323,1 milhões, mas só foram gastos R$ 9,1 milhões, que 
corresponderam a 2,8%. 

Outro aspecto relativo às ações orçamentárias diz respeito às 
prioridades determinadas na LDO/16. Segundo esse normativo, dezesseis subtítulos 
no âmbito de Mobilidade Integrada e Sustentável foram apontados como prioritários 
e, consequentemente, receberam dotação na LOA/16. Não obstante, apenas sete 
apresentaram gastos e, mesmo assim, bem abaixo do valor autorizado, consoante 
quadro a seguir. 

(A) % (B) % (C) % %(C/B)

Concessão de Passe Livre 123.000    6,56      397.071      18,11    396.821     41,72    99,94    

Manutenção do Equilíbrio Financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo 274.020    14,62    247.752      11,30    241.941     25,43    97,65    

Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário 162.537    8,67      150.201      6,85      140.105     14,73    93,28    

Ampliação da Rede de Iluminação Pública 58.067      3,10      59.345        2,71      23.407       2,46      39,44    

Recuperação de Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos 31.955      1,70      49.548        2,26      19.541       2,05      39,44    

Recuperação de Rodovias 12.951      0,69      51.468        2,35      16.012       1,68      31,11    

Construção de Viaduto 51.160      2,73      64.119        2,93      14.426       1,52      22,50    

Manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática 17.000      0,91      20.339        0,93      13.507       1,42      66,41    

Manutenção de Veículos 12.510      0,67      14.352        0,65      11.591       1,22      80,76    

Reforma de Terminais Rodoviários 10.792      0,58      16.422        0,75      9.705         1,02      59,10    

Demais Ações 1.120.280 59,77    1.121.460   51,16    64.166       6,75      5,72      

TOTAL 1.874.272 100,00  2.192.079   100,00  951.222     100,00  43,39    

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRINCIPAIS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

AÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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R$ 1.000,00 

Fonte: Siggo. 
Não deduzidas despesas de natureza intraorçamentária. 

Nota-se que, considerando tanto a dotação inicial quanto a final, só duas 
ações prioritárias tiveram execução acima de 20%, sinalizando que, no momento da 
execução, as prioridades definidas na LDO não são tratadas com primazia. 

Para a avaliação dos resultados do programa em análise, definiram-se 
cinco objetivos específicos, conforme tabela seguinte. 

 
Fonte: Plano Plurianual 2016/2019.  

 No propósito de cumprir o primeiro objetivo, o GDF concedeu R$ 396,8 
milhões em passe livres, sendo R$ 294,2 milhões para estudantes, beneficiando, em 
média, 203,4 mil por mês, e R$ 102,6 milhões para portadores de necessidades 
especiais, alcançando mensalmente 44 mil desses usuários. Outros R$ 241,9 milhões 
foram gastos para manutenção do equilíbrio financeiro do Sistema de Transporte 
Coletivo do DF, mediante o pagamento da diferença entre a tarifa técnica e a tarifa 
paga pelos usuários de Cartão Vale-Transporte e Cartão Cidadão. Visando à aferição 
do objetivo mencionado, para 2016, foram propostos dois indicadores, 
correspondentes à taxa de utilização do metrô e ao índice de satisfação de seus 
usuários. Contudo, conforme consta no Relatório de Indicadores de Desempenho por 
Programa de Governo (Anexo V da Prestação de Contas), a Companhia do 
Metropolitano do DF – Metrô/DF não divulgou os resultados. 

Destaca-se que esse objetivo específico foi avaliado pela Controladoria-
Geral do DF e, consoante o Relatório de Avaliação dos Resultados quanto à Eficiência 
e Eficácia da Gestão Governamental, por Programa de Governo (Anexo VI, Volume I 
B, da Prestação de Contas), verificou-se que sua eficiência ficou abaixo da desejada, 
em virtude das más condições de acessibilidade e falta de segurança, higiene e 

Implantação de Veículo Leve sobre Pneus - VLP Eixo Sul - DF 85.000      85.000       -              -            -            

Implantação da Linha 1 do Metrô/DF 44.266      44.266       -              -            -            

Implantação da Linha 2 do Metrô/DF 12.745      12.745       -              -            -            

Ampliação da Linha 1 do Metrô/DF 72.325      58.719       50               0,07           0,09           

Implantação do Metrô Leve - VLT - W3 Sul - DF 44.014      44.014       -              -            -            

Construção de Túnel Rodoviário na Avenida Central - Taguatinga 79.299      69.107       -              -            -            

Construção do Trevo de Triagem Norte - DF 58.739      63.354       9.083          15,46         14,34         

Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (Linha Verde) - DF 85.888      68.719       295             0,34           0,43           

Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Norte - Balão do Torto - Colorado - DF 55.764      76.258       9.133          16,38         11,98         

Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Norte - BRT Norte - DF 267.367    267.367     -              -            -            

Aquisição de Trens - Águas Claras 21.621      21.843       -              -            -            

Modernização do Sistema Metroviário - Águas Claras 63.925      52.870       10               0,01           0,02           

Implantação da Estrada Parque Transbrasília - PPP - DF 1.020        0                -              -            -            

Manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática - DF 17.000      20.339       13.507        79,45         66,41         

Construção de Viaduto - DF 23.455      23.004       -              -            -            

Construção de Viaduto - Águas Claras 14.955      28.015       13.449        89,93         48,01         

%(C/B)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXECUCAÇÃO DAS DESPESAS - PRIORIDADES DA LDO/16

PROGRAMA MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL - 2016

DESCRIÇÃO DE SUBTÍTULO

DOTAÇÃO 

INICIAL 

(A)

DOTAÇÃO 

FINAL     

(B)

DESPESA 

REALIZADA 

(C)

%(C/A)

CÓDIGO DESCRIÇÃO

001
PROMOÇÃO DA ATRATIVIDADE DO TRANPORTE PÚBLICO COLETIVO: Promover a atratividade dos modais e serviços especiais, estimulando o uso do tranporte público e

incentivar e promover a qualidade do deslocamento não motorizado de pessoas.

002 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO: Incentivar e promover a qualidade do deslocamento não motorizado de pessoas.

003

SEGURANÇA E FLUIDEZ VIÁRIA: Promover a restauração, pavimentação e ampliação da capacidade das vias e das obras de artes especiais (passarelas, viadutos e pontes) 

com suas respectivas calçadas, aprimorando a segurança viária, oferecendo meios alternativos de transporte e de tecnologias inovadoreas, reduzindo tempo de percurso e

acidentes de trânsito.

004 BRASÍLIA NOS TRILHOS: Melhorar e expandir o serviço de transporte ferroviário e elevar a satisfação do usuário com o transporte sobre trilhos.

005
FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E REGULAÇÃO DO TRANPORTE PÚBLICO: Fortalecer a gestão e melhorar a prestação dos serviços demandados pela

sociedade, mediante a ampliação dos canais de participação social e novo arranjo institucional da área de mobilidade.

PROGRAMA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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conforto nos terminais rodoviários e pontos de embarque e desembarque. Ademais, 
há carência de informações no tocante a rotas e horários dos ônibus, bem como 
dificuldades no momento da aquisição de bilhetes do transporte público coletivo. O 
referido relatório ainda menciona que o índice de eficácia também foi insatisfatório, 
posto que os indicadores previstos no PPA 2016/2019, no Programa Circula Brasília 
e no Sistema Integrado de Monitoramento e Gestão do DF, não foram alcançados. 

O segundo objetivo específico teve como principal ação a ampliação da 
rede de iluminação pública, consumindo R$ 23,4 milhões. O indicador proposto para 
a mensuração desse fim diz respeito à ampliação de ciclovias, cujo índice mínimo 
seria a implantação de 155 quilômetros. Entretanto, somente treze quilômetros de 
ciclovias foram construídos, devido, segundo a Secretaria de Mobilidade – Semob, à 
revisão do Plano de Ciclomobilidade, objetivando estabelecer novas prioridades e 
diretrizes no desenvolvimento de projetos e investimentos de infraestrutura cicloviária 
do DF. Ressalta-se que para a implantação de infraestrutura de ciclovias foram 
autorizados R$ 20,3 milhões, sendo que nenhum valor foi executado. O gráfico 
seguinte demonstra a evolução na implantação de ciclovias no último quadriênio. 

MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL 
OBJETIVO ESPECÍFICO 002 

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS 
– 2013/2016 – 

 
Fonte: Relatório de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo 2016. 

A baixa execução de obras de implantação de ciclovias, observada em 
2016, vai contra o objetivo geral do programa Mobilidade Integrada e Sustentável, que 
busca tornar o transporte não motorizado mais atrativo. 

No tocante ao terceiro objetivo específico do programa, Segurança e 
Fluidez Viária, foram inseridas 37 ações orçamentárias na LOA/16, sendo que 
dezesseis apresentaram execução ao longo do exercício, com destaque para as obras 
de recuperação de pontes, passarelas e viadutos, no valor de R$ 19,5 milhões, e obras 
de recuperação de rodovias, nas quais foram gastos R$ 16 milhões. A tabela seguinte 
enumera os indicadores estabelecidos para esse objetivo específico.  
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Fonte: Siggo.  

Em relação à expansão das faixas de rolamento pavimentadas, superou-
se a meta em 10,3%. Segundo a Semob, foram computadas no cálculo as rodovias 
do BRT Sul, bem como as atualizações nas pavimentações das rodovias. No que 
concerne à implantação do Corredor Norte, o Departamento de Estradas de Rodagem 
do DF – DER informou que o projeto foi encaminhado à Caixa Econômica Federal 
para análise. Quanto aos índices da malha viária sinalizada e pavimentada, o DER 
informou que, em virtude da recessão orçamentária, não foi possível implementar 
todas as medidas planejadas. Já no tocante ao índice de acidentes fatais, o DER 
informou que a consolidação desses dados ocorreria até trinta dias após o 
encerramento do exercício, entretanto, nenhum valor foi informado na Prestação de 
Contas Anual do Governo.  

Para a efetivação do quarto objetivo específico, Brasília nos Trilhos, 
foram gastos pelo Metrô/DF R$ 140,1 milhões, proporcionando, em média, nove mil 
viagens mensais de metrô. Apontaram-se dois indicadores para a mensuração do 
alcance desse objetivo. O primeiro indicador mede o índice de satisfação do usuário 
do metrô, mas não teve seu resultado divulgado na Prestação de Contas Anual do 
Governo. O outro indicador refere-se à média mensal de passageiros do metrô. 
Segundo o Relatório de Indicadores de Desempenho, em 2016, o metrô transportou, 
mensalmente, três milhões de pessoas, número 28% menor do que o desejado. 
Segundo o Metrô/DF, o não atingimento da meta deveu-se, precipuamente, à greve 
dos metroviários, que durou 72 dias. 

Em relação ao último objetivo específico, Fortalecimento do 
Planejamento, Gestão e Regulação do Transporte Público, destacou-se a despesa 
com a manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática, a cargo do DFTrans, que 
somou R$ 13,5 milhões. Para a avaliação desse objetivo, apresentou-se indicador 
relacionado ao fortalecimento institucional no setor, por meio da realização de 25% 
das ações voltadas à ampliação da transparência e da participação popular nas 
políticas públicas de mobilidade, propostas para o quadriênio 2016/2019. Segundo o 
Relatório de Indicadores de Desempenho por Programas de Governo 2016, 30% 
dessas ações foram realizadas, cumprindo a meta estabelecida. 

Por fim, menciona-se o acompanhamento das metas físicas 
relacionadas à Mobilidade Integrada e Sustentável constantes do Sistema de 
Acompanhamento Governamental – SAG. O gráfico seguinte demonstra o estágio em 
que se encontravam essas metas ao final do exercício de 2016. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Expansão das Faixas de Rolamento Pavimentadas Km 2.756          3.039               Sim

Implantação de Corredor Norte % 10               -                  Não

Índice da Malha Viária Sinalizada em Estado Ótimo ou Bom/Total da Malha Pavimentada % 74,00 67,00 Não

Indice da Malha Viária Pavimentada em Estado Ótimo ou Bom/Total da Malha Pavimentada % 64,00 51,00 Não

Índice de Acidentes Fatais em Rodovias/10.000 Veículos Coeficiente/10.000 0,95 -                  Não

INDICADORES DO PROGRAMA MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 003 - SEGURANÇA E FLUIDEZ VIÁRIA

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA
RESULTADO
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MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL 
ESTÁGIO DAS METAS FÍSICAS 

– 2016 – 

 
Fonte: SAG. 

Das 74 metas estabelecidas para o programa, 61 estavam em situação 
regular e outras treze encontravam-se em desvio, sendo doze paralisadas, tendo por 
causas a insuficiência de recursos financeiros e o contingenciamento de créditos, e 
uma atrasada, devido a variações climáticas.  

Conforme apresentado no gráfico seguinte, notou-se que, apesar de 
terem sido gastos somente 43,2% da dotação autorizada nos OFSS e no OI para o 
programa Mobilidade Integrada e Sustentável, 82,4% das metas físicas propostas 
encontravam-se em situação regular, contrastando, no entanto, com os indicadores 
de desempenho, tendo em vista que apenas 25% alcançaram o resultado almejado.  
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL 

ÍNDICES DE REALIZAÇÃO DE DESPESA, METAS FÍSICAS SEM DESVIO E INDICADORES DE 

DESEMPENHO ALCANÇADOS 
– 2016 – 

  
Fonte: Siggo. 
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6.4 – PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA 

O programa Educa mais Brasília tem como objetivo geral “proporcionar 
uma educação pública democrática e de qualidade, voltada à formação integral do ser 
humano, com garantia da universalização do acesso à escola e da permanência, com 
êxito, no processo de ensino-aprendizagem; e assegurar a valorização dos 
profissionais da educação”. Foram propostos seis objetivos específicos, consoante 
apontado na tabela a seguir. 

 
Fonte: Plano Plurianual 2016/2019. 

Para 2016, foram definidas 65 metas físicas, das quais 59 foram 
concluídas e seis encontravam-se com andamento normal ao final do ano, de acordo 
com o cronograma previsto, segundo o Sistema de Acompanhamento Governamental 
– SAG. Logo, tem-se que 100% das metas físicas propostas no SAG, para este 
programa, foram consideradas sem desvio. 

Paradoxalmente, das 58 ações orçamentárias elencadas para o 
programa, apenas oito tiveram despesas realizadas acima de 80% da dotação 
atualizada. Das ações orçamentárias previstas para o programa, 31 não tiveram 
execução de despesa, o que representa 53,4%. O quadro adiante apresenta somente 
as ações que tiveram despesas realizadas.  

CÓDIGO DESCRIÇÃO

001

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA EDUCAÇÃO: Ampliar signif icativamente o atendimento educacional em todos os níveis e as 

modalidades de ensino, prioritariamente para a Educação Infantil (0-5 anos), de modo a promover um ambiente escolar com 

infraestrutura favorável ao ensino e às aprendizagens.

002

QUALIDADE DO ENSINO: Democratizar o acesso à rede pública de ensino e assegurar a permanência, com êxito, dos 

estudantes, por meio da melhoria do f luxo escolar, trabalhando as habilidades socioemocionais e, sobretudo, da garantia das 

aprendizagens, de modo a promover condições de igualdade de oportunidades com vistas à construção da cidadania.

003
GESTÃO NA EDUCAÇÃO: Fortalecer o sistema público de ensino por meio da valorização, da formação continuada e da 

otimização do quadro de profissionais da educação; e assegurar a gestão participativa e democrática.

004
MELHOR INDICADOR: Promover a melhoria dos indicadores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal por meio de ações 

que contemplem as dimensões de equidade, relevância, pertinência, eficácia e eficiência.

005
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: Implantar e implementar sistema de avaliação e monitoramento da Rede de Ensino com vistas à 

garantia do direito às aprendizagens dos estudantes do Distrito Federal.

006
EDUCAÇÃO SUPERIOR: Ofertar vagas no ensino superior, para a formação nos níveis de graduação, pós-graduação e 

extensão universitária.

PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

As despesas realizadas totalizaram R$ 926,3 milhões e representaram 
71,8% da dotação final total. Os executores majoritários foram a Secretaria de 
Educação (R$ 825,1 milhões) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb (R$ 96,9 
milhões). Juntos representaram 99,5% da execução dos dispêndios nesse programa. 

Os elementos de despesa mais representativos foram Locação de Mão 
de Obra de Serviços Terceirizados (38,6%), Subvenções Sociais a Instituições de 
Caráter Educacional (22,7%) e Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
(18,6%), tais como fretes e transportes de encomendas, serviços de energia elétrica, 
água e esgoto. 

DENOMINAÇÃO
DOTAÇÃO 

FINAL (A)

DESPESA 

REALIZADA 

(B)

% B/A

Manutenção do Ensino Fundamental 408.029           366.097           89,72

Manutenção da Educação Infantil 211.973           156.665           73,91

Manutenção do Ensino Médio 149.794           109.333           72,99

Transporte de Alunos 128.251           97.342             75,90

Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas 96.756             86.906             89,82

Alimentação Escolar 59.844             55.802             93,25

Gestão da Informação  e dos Sistemas de Tecnologia da Informação 9.230               9.207               99,75

Construção de Unidades de Ensino Profissionalizante 31.048             8.537               27,50

Cartão Material Escolar 6.360               6.360               100,00

Construção de Unidades da Educação Infantil 96.622             5.050               5,23

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 7.791               4.719               60,56

Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental 4.876               3.510               71,98

Manutenção da Educação Especial 3.583               3.259               90,95

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec 16.690             5.186               31,07

Reconstrução de Unidades de Ensino Fundamental 2.634               2.634               100,00

Manutenção da Educação  Profissional 2.562               1.826               71,30

Manutenção das Atividades de Educação Física 1.571               1.445               91,94

Ampliação de Unidades de Ensino Médio 1.260               922                  73,19

Reforma de Unidades de Ensino Fundamental 1.000               397                  39,69

Elaboração de Projetos 12.543             382                  3,04

Ampliação de Unidades de Educação Infantil 808                  233                  28,84

Saúde Escolar 431                  210                  48,71

Construção de Unidades do Ensino Fundamental 862                  208                  24,15

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 30.134             55                    0,18

Desenvolvimento de Cursos de Extensão Universitária 95                    8                      8,36

Realização de Eventos 410                  7                      1,59

Publicidade e Propaganda 100                  3                      3,26

TOTAL 1.285.158        926.302           72,08

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA

ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

320 
 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Aponte-se que 87,1% da despesa realizada foi destinada ao Orçamento 
da Criança e do Adolescente – OCA, consoante a Lei nº 4.086/08, regulamentada pelo 
Decreto nº 28.906/08. 

Dos sete subtítulos classificados como prioridade pela LDO, apenas um 
teve execução satisfatória, Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental, com 
90,5% de realização da dotação final (R$ 3,5 milhões). Considerando esses sete 
subtítulos priorizados na LDO, apenas R$ 13,2 milhões dos R$ 147,5 milhões de 
dotação final foram executados, ou seja, 9%. 

A seguir, são feitas considerações sobre os objetivos específicos e 
respectivos indicadores, cujo percentual de atingimentos alcançou 44,4%. 

Com relação ao objetivo específico 001, Ampliação da Cobertura de 
Educação, o único indicador, ampliação de unidades escolares com salas de leitura 
ou bibliotecas escolares comunitárias, cuja meta era aumentar 55%, não foi 
mensurado nem houve justificativa para não o ter sido. 

Já o objetivo específico 002, Qualidade do Ensino, inserido por emenda 
parlamentar, teve o intuito de aumentar a qualidade no ensino e na educação públicos. 
Como resultado das ações orçamentárias previstas, informou-se que o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec teve 5.291 alunos 
matriculados e que foi realizado o 2º Festival de Filmes de Curta-Metragem das 
Escolas Públicas de Brasília. 

A tabela abaixo demonstra, mês a mês, a quantidade de alunos 
atendidos com alimentação e transporte escolares, bem como de refeições 
distribuídas, ao longo do ano, somados os ensinos fundamental, médio, educação 
infantil, creche, pré-escola, educação de jovens e adultos e educação especial. 

 
Fonte: SAG. 

(A) % (B) % % (B/A) (C) % % (C/A) % (C/B)

Outras Despesas Correntes 565.018      60,83 984.581      76,33 174,26 888.835      95,96 157,31 90,28

Investimentos 363.641      39,15 305.307      23,67 83,96 37.467        4,04 10,30 12,27

Inversões Financeiras 200             0,02 -              0,00 0,00 -              0,00 0,00

TOTAL 928.858      100,00 1.289.888   100,00 138,87 926.302      100,00 99,72 71,81

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR GRUPO NATUREZA DE DESPESA

DOTAÇÃO FINALDOTAÇÃO INICIAL DESPESA REALIZADA
GRUPO NATUREZA DE DESPESA

Transporte 

Escolar

Alunos 

Atendidos

Refeições 

Distribuídas

Alunos 

Atendidos

jan 0 0 38.369

fev 410.901 2.564.115 37.909

mar 410.901 11.282.106 39.763

abr 410.901 9.743.637 41.616

mai 412.659 10.154.300 42.318

jun 407.011 4.011.411 41.485

jul 406.923 7.013.635 43.453

ago 406.973 10.479.378 42.841

set 406.973 10.978.396 51.482

out 405.711 10.946.166 51.922

nov 405.711 9.951.060 49.076

dez 371.991 7.387.568 0

TOTAL 4.456.655 94.511.772 480.234

Alimentação Escolar

Mês
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Chama atenção o fato de terem sido transportados alunos em janeiro e 
não ter ocorrido alimentação escolar; e a situação inversa, em dezembro, ter 
acontecido alimentação escolar sem nenhum aluno transportado. Também se ressalta 
a quantidade de refeições distribuídas no mês de agosto, mês do recesso escolar, 
devido às Olimpíadas Rio 2016.  

Para o ano de 2016, havia a proposta no PPA 2016/2019 de universalizar 
a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de quatro e cinco anos de idade. 
Segundo Relatório de Avaliação dos Resultados quanto à Eficiência e Eficácia da 
Gestão Governamental, por Programa de Governo (Anexo VI, Volume IB, da 
Prestação de Contas), 94,6% da demanda total por pré-escola em instituições 
públicas e conveniadas foi atendida. Foi informado que a Secretaria de Educação 
trabalha para atingir 100%, inclusive com processo para realização de chamamentos 
públicos a fim de ampliar os conveniamentos existentes. 

Destaca-se também a sistematização da oferta da modalidade 
Educação de Jovens e Adultos – EJA no Sistema Prisional do Distrito Federal, 
processo denominado “Institucionalização”, que substituiu a forma anterior, na qual os 
então núcleos de ensino nas unidades prisionais estavam vinculados a escolas do 
ensino regular. Foi instituído o Núcleo de Educação no Sistema Prisional, o que 
permitiu o acompanhamento pedagógico mais próximo dessas unidades, consoante 
Relatório Anual de Atividades de 2016. 

Os indicadores propostos ao objetivo específico 002 foram os seguintes. 

 
Fonte: Siggo. 

Para os casos de não atingimento, foram apresentadas as seguintes 
justificativas, segundo registros no Siggo: quanto ao aumento de unidades escolares, 
a educação integral foi suspensa por falta de repasse de verbas de programas federais 
e dificuldades com a infraestrutura, recursos humanos, alimentação e transporte; 
quanto ao aumento de alunos atendidos em tempo integral, houve redução do número 
de vagas em razão de dificuldades com infraestrutura, recursos humanos e 
alimentação. Não consta justificativa para a não mensuração do terceiro indicador da 
tabela, Cobertura da população por etapa/modalidade de ensino - Educação Infantil. 

O terceiro objetivo específico, Gestão na Educação, aborda 
essencialmente a valorização e qualificação do profissional de educação.  

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Estudantes da rede pública de ensino participantes dos jogos 

escolares do Distrito Federal
Unidade 4.155 5.224 Sim

Centros de Educação Infantil e jardins de infância com 

atendimento em Educação Física
% 19,5 20 Sim

Unidades escolares de educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio com oferta de educação em tempo integral
% 47 41,45 Não

Estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental, e Ensino 

Médio atendidos em tempo integral
% 13,5 8,74 Não

Cobertura da população por etapa/modalidade de ensino - 

Educação Infantil
Unidade 51.780

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

INDICADORES DO PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA – 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 002 - QUALIDADE DO ENSINO

RESULTADO
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Fonte: Siggo. 

Não consta justificativa para a não mensuração do segundo indicador da 
tabela. 

Já o objetivo específico 004, Melhor Indicador, tem o intuito de melhorar 
os indicadores da rede pública do ensino distrital. As ações orçamentárias 
correlacionadas a esse objetivo específico são de Manutenção das Atividades de 
Educação Física, de Manutenção dos Ensinos Infantil, Fundamental, Médio e das 
Educações Profissional, de Jovens e Adultos e Especial, e Implantação do Programa 
Educação Socioemocional. 

Consoante o Relatório Anual de Atividades de 2016, com relação às 
atividades de educação física e desporto escolar, existem diversos projetos que 
atendem tanto a alunos como a comunidade em geral, tais como: Projeto Centro de 
Iniciação Desportiva, Jogos Escolares do DF, Jogos Escolares Paralímpicos, Jogos 
Escolares Noturnos, Jogos Escolares Nacionais da Juventude, Programa Escola 
Comunidade Ginástica nas Quadras, Educação com Movimento. A ação orçamentária 
de Manutenção das Atividades de Educação Física foi uma das que registrou melhor 
execução quando comparada à dotação final (R$ 1,4 milhão). A ação de Implantação 
do Programa Educação Socioemocional teve dotação final de R$ 0,5 milhão, mas 
nada foi executado. 

Alguns indicadores estão relacionados a índices bianuais e serão 
mensurados em 2017, ao passo que outros já deverão estar disponíveis a partir de 
maio de 2017, motivos pelos quais não constam da tabela abaixo. 

 
Fonte: Siggo. 

Quanto ao último indicador, consta no Siggo que a implantação do 
programa de correção de fluxo no ensino médio não ocorreu, dificultada pelo fato de 
ocorrer defasagem com dois anos de atraso escolar. 

Por seu turno, o objetivo específico 005, Sistema de Avaliação, está 
relacionado à criação de um sistema próprio de avaliação, de forma a possibilitar 
acompanhamento individualizado de cada estudante da rede pública. Constaram duas 
ações orçamentárias: Modernização do Sistema de Informação, cuja dotação final foi 
nula, e Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação, com 
execução de 99,7% da dotação final, que foi de R$ 9,2 milhões. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Taxa de atendimento a professor efetivo e à carreira assistência 

pelo sistema de gestão de pessoas
% 50 60 Sim

Profissionais da educação atendidos em cursos de formação 

continuada para atuar na Educação Integral
Unidade 250

RESULTADO
INDICADOR

UNIDADE DE 

MEDIDA

OBJETIVO ESPECÍFICO 003 - GESTÃO NA EDUCAÇÃO

INDICADORES DO PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA – 2016

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Taxa de atendimento pleno de estudantes por meio da oferta do 

sistema de gestão i-educar
% 80 90 Sim

Percentual de unidades escolares que ofertam Ensino 

Fundamental cadastradas no programa Mais Educação
% 63 58,98 Não

Taxa média de estudantes atendidos em turmas de distorção 

idade-série no Ensino Fundamental
% 7,6 3,96 Não

Taxa média de estudantes no Ensino Médio com defasagem de 

idade em relação à série correta
% 30,09 30,05 Não

RESULTADO

OBJETIVO ESPECÍFICO 004 - MELHOR INDICADOR

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

INDICADORES DO PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA – 2016
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No Relatório Anual de Atividades de 2016, apontou-se o 
aperfeiçoamento e a expansão da implantação do software público i-Educar, que 
auxilia na gestão de informações educacionais, recursos de merenda, transporte 
escolar e humanos, com benefícios para mais de 719 escolas e 411.000 alunos. O 
programa permite, por exemplo, lançamento de frequências, notas, boletins e 
históricos escolares, bem como preenchimento de dados do censo escolar. 

Conforme demonstrado na tabela a seguir, todos os indicadores desse 
objetivo alcançaram os resultados almejados. 

 
Fonte: Siggo. 

Com o objetivo específico 006, Educação Superior, propôs-se implantar 
nova universidade no Distrito Federal, a Escola Superior de Magistério, que não foi 
construída. Além dessa meta, para o quadriênio, pretende-se oferecer três cursos de 
graduação, dois de pós-graduação e dez de extensão universitária. Entretanto, 
atingiu-se apenas 2,8% de execução das ações orçamentárias destinadas a esse 
objetivo. 

 
Fonte: Siggo. 

As matrículas na graduação e pós-graduação dependiam do 
funcionamento da Escola Superior de Magistério, o que não ocorreu devido ao 
cancelamento do processo seletivo interno simplificado de profissionais, determinado 
pelo TJDFT, conforme justificativa registrada no Siggo. 

O gráfico seguinte demonstra que, apesar de ter finalizado o exercício 
com 100% de metas físicas sem desvio, das quais 90,8% concluídas, somente 44,4% 
dos indicadores de desempenho foram atingidos.  

  

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Unidades escolares que ofertam Ensino Fundamental e Ensino 

Médio participantes da Avaliação do Desempenho Escolar do 

Estudante

% 10 30 Sim

Indicadores educacionais de todas as unidades escolares que 

ofertam todas as etapas e as modalidades da Educação Básica 

da Rede Pública de Ensino do DF

% 50 75 Sim

Gestores das unidades escolares da Rede Pública de Ensino 

participantes da avaliação, em relação ao total de unidades 

escolares cadastradas no Censo Escolar no referido ano

% 85 97 Sim

Gestores das instituições de ensino da rede particular 

participantes da avaliação em relação ao total de instituições de 

ensino particulares cadastradas no Censo Escolar no referido 

ano

% 50 58,2 Sim

RESULTADO

INDICADORES DO PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA – 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 005 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Matrícula na Graduação Unidade 240 0 Não

Matrícula na Pós-Graduação Unidade 60 0 Não

Matrícula na Extensão Unidade 120 72 Não

RESULTADO

INDICADORES DO PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA – 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 006 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA 

ÍNDICES DE REALIZAÇÃO DE DESPESA, METAS FÍSICAS SEM DESVIO E INDICADORES DE 

DESEMPENHO ALCANÇADOS 
– 2016 – 

 
Fonte: SAG. 
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6.4.1 – AUDITORIA SOBRE ASPECTOS DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 

– PDE 

No primeiro trimestre de 2017, o TCDF concluiu auditoria operacional 
para avaliar ações do Governo do Distrito Federal relacionadas à execução, no 
exercício de 2016, do Plano Distrital de Educação – PDE, em consonância com o 
Plano Nacional de Educação. O tema foi objeto do Processo – TCDF nº 32417/15. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Plano Distrital de Educação foi aprovado pela Lei distrital nº 5.499/15. 
Referido Plano traz diagnóstico da educação no DF e estabelece 21 metas a serem 
atingidas no decorrer de dez anos. 

A oferta da Educação Básica pela rede pública de ensino do DF é de 
responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEDF, que 
acompanha a operação das escolas, as quais são distribuídas em quatorze 
Coordenações Regionais de Ensino – CRE. 

Essas Coordenações são responsáveis pelas escolas que compõem a 
rede pública de ensino do DF (658 unidades educacionais em 2015), sendo cerca de 
90% delas urbanas e as restantes rurais.  

CONSTATAÇÕES 

I – AS AÇÕES DO GDF FORAM INEFICAZES E INADEQUADAS PARA ALCANÇAR 

A UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA, BEM COMO NÃO LEVARAM À 

AMPLIAÇÃO PRECONIZADA NO PDE PARA A OFERTA DE CRECHES E PARA 

O ENSINO EM TEMPO INTEGRAL 

a) A ampliação do número de unidades escolares da educação 
infantil pela SEDF, em 2016, foi insignificante ante as metas do 
PDE  

No PDE, estipulava-se universalizar, até 2016, a educação infantil na 
pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar, em no mínimo 
5% da população com idade entre zero e três anos, a oferta de educação infantil em 
creches públicas e conveniadas.  

Ficou evidenciado que as ações de construção e ampliação de escolas 
resultaram em um aumento do atendimento, de 2015 para 2016, de apenas 482 
alunos, sendo 254 na pré-escola e 228 em creches. Esse aumento deveu-se à 
ampliação da Escola Classe Café Sem Troco em 2015 e à colocação em operação, 
em 2016, de três novos Centros de Educação da Primeira Infância – CEPIs (Araraúna, 
Gavião e Jacarandá), cujas obras foram iniciadas em 2013 e recebidas em 2014. 

Constatou-se que, em 2016, a SEDF não conseguiu ofertar pré-escola 
para 6.724 crianças de quatro e cinco anos que manifestaram a intenção de estudar 
na rede pública de ensino, tanto por meio do sistema Telematrícula, quanto por 
intermédio das unidades regionais de planejamento de cada CRE. 
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A SEDF e as CREs informaram que não realizaram nenhum processo 
de busca ativa por crianças com idade compatível com a pré-escola. Por essa razão, 
entende-se que o deficit da oferta seja ainda maior que o verificado.  

No caso das creches, segundo estabelecido no PDE, o gestor deve 
ampliar, anualmente, o atendimento da educação infantil aos alunos com zero a três 
anos, em no mínimo 5% da população dessa faixa etária.  

O incremento da oferta para educação em creche previsto no PDE pode 
ser calculado a partir dos dados populacionais do DF, fornecidos pela SEDF, 
referentes a 2015, conforme tabela a seguir. 

 
Fonte: Ofício nº 1095/2016-GAB/SE. 

Somando-se a oferta em 2015 para essa faixa etária com os incrementos 
obtidos a partir dos dados populacionais do DF, tem-se a dimensão do atendimento 
preconizado pelo PDE para creches em 2016. A tabela, a seguir, apresenta essa 
informação em contraste com a efetiva oferta nesse exercício. 

 
Fonte: 1 Questionários aplicados às escolas; 2 Módulos Matrícula e Escola do i-Educar; 3 Ofício 

nº 1095/2016-GAB/SE.  

Verifica-se, na tabela acima, que, de 2015 para 2016, a oferta 
educacional para as crianças com idade entre zero e três anos aumentou em 1.601 
alunos, muito inferior à meta de aumento na oferta em 9.596 alunos prevista no PDE. 
Assim, constata-se que o DF ficou muito distante de cumprir a meta do PDE para 2016 
para as crianças nessa faixa etária, pois a oferta real é inferior em 7.995 alunos.  

Ademais, as 11.478 matrículas ofertadas em creches em 2016 
corresponderam a tão somente 48% da respectiva demanda manifesta, conforme 
expressa a tabela a seguir. 

 
Fonte: Módulos Matrícula e Escola do i-Educar. 

Estima-se que uma divulgação maior da oferta educacional para os anos 
iniciais da educação infantil, ou a mera disponibilização dessa oferta no sistema de 

ETAPA ESCOLAR FAIXA ETÁRIA POPULAÇÃO 5%

Berçário 1 De 4 (quatro) a 11 (onze) meses completos ou a completar até 31/03/2016 47.897              2.395         

Berçário 2 De 12 (doze) a 23 (vinte e três) meses completos ou a completar até 31/03/2016 47.945              2.397         

Maternal 1 2 (dois) anos completos ou a completar até 31/03/2016 48.037              2.402         

Maternal 2 3 (três) anos completos ou a completar até 31/03/2016 48.032              2.402         

TOTAL 191.911            9.596         

PARÂMETRO DEMOGRÁFICO

ETAPA ESCOLAR OFERTA 20151 OFERTA 20162 OFERTA PRECONIZADA PELO PDE EM 20163

Berçário 1 476                  487                 2.871                                                                  

Berçário 2 1.196               1.149              3.593                                                                  

Maternal 1 3.604               3.989              6.006                                                                  

Maternal 2 4.601               5.853              7.003                                                                  

TOTAL 9.877               11.478            19.473                                                                

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES

ANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO ATENDIDA ATENDIDA

Berçário I 1.471                 487                       

Berçário II 5.730                 1.149                    

Maternal I 7.756                 3.989                    

Maternal II 8.950                 5.853                    

TOTAL 23.907               11.478                  

DEMANDA MANIFESTA DE CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS EM 2016
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Telematrícula, estimularia ainda mais a demanda manifesta por creches, o que 
aumentaria o percentual de não atendimento das crianças com idade entre zero e três 
anos. 

b) A SEDF não garantiu a estrutura necessária para manutenção 
e ampliação da educação em tempo integral, preconizada no 
PDE 

De acordo com o preconizado no PDE, previa-se ampliar em no mínimo 
10% o atendimento em educação em tempo integral entre 2015 e 2016. Entretanto, 
verificou-se que, considerando toda a educação básica, houve redução de 8,2% nesse 
período. A etapa de ensino que apresentou maior redução, nessa modalidade, foi o 
2º período da pré-escola, com queda de 25,6%. Entre todos os anos/séries da 
educação básica, apenas no maternal 2 o DF alcançou a meta. 

Restou demonstrado que, apesar de ter ocorrido aumento no número 
total de matrículas em 6.095 alunos de 2015 para 2016, houve redução no número de 
matrículas da educação em tempo integral em 4.531 alunos no mesmo período. 

Constatou-se, ainda, que apenas 49% das escolas públicas atendem ao 
menos um aluno com permanência mínima de sete horas diárias em atividades 
escolares em 2016, com redução de 34 escolas nessas condições em relação a 2015. 
Ressalte-se que esse percentual está abaixo dos 60% a serem alcançados até o final 
da vigência do PDE.  

A maioria das escolas da rede pública do DF não tem estrutura física 
apropriada, ou mesmo adaptada, para a prática do ensino em tempo integral. Em 
geral, não existe refeitório para os alunos na escola e, em muitas delas, faltam 
espaços adequados para as atividades no contraturno. Segundo relatos coletados em 
entrevistas nas CREs, muitas escolas instituíram a educação em tempo integral com 
a promessa de que, a partir de 2014, as instalações físicas seriam incrementadas para 
atender ao preconizado nos programas de educação integral. 

Todavia, constatou-se que, em 2015 e 2016, não foi realizada qualquer 
obra com o fito de adequar a estrutura física das escolas existentes para oferecer 
educação em tempo integral. As últimas iniciativas, nesse sentido, ocorreram em 2014 
e se restringiram à construção de três quadras poliesportivas cobertas, dezoito 
coberturas de quadra-padrão FNDE (com recursos federais) e uma cobertura de 
quadra e estacionamento, bem como a construção do Centro de Educação Infantil 01 
da Ceilândia. 

c) As salas de aula das unidades escolares que atendem o ensino 
infantil e os anos iniciais do ensino fundamental estão 
operando acima da capacidade 

As Estratégias de Matrículas de 2015 e de 2016 estabelecem um 
máximo de alunos por sala de aula das escolas públicas, conforme a seguir: 24 para 
os 1º e 2º períodos da educação infantil; 26 para os 1º e 2º anos do ensino 
fundamental; 28 para o 3º ano do ensino fundamental e trinta para os 4º e 5º anos do 
ensino fundamental. Esses parâmetros valem tanto para as escolas que oferecem 
jornada em tempo integral, quanto para as que praticam jornada de cinco horas, em 
dois turnos. Todavia, os referidos números não se referem aos CEPIs e nem às 
creches conveniadas. 
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Apesar disso, tomando como referência os limites definidos nas citadas 
Estratégias de Matrícula e as informações extraídas do sistema i-Educar, detectou-se, 
em 2016, um excesso de 2.892 alunos em salas de aula do 1º e 2º períodos da 
educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, distribuídos em um total 
de 1.358 turmas funcionando com lotação acima da capacidade prescrita.  

Esse fato representa agravamento da situação observada no ano 
anterior, quando a quantidade de alunos a mais nessas mesmas etapas de ensino era 
de 2.238, distribuídos em 1.116 turmas com excedente de lotação (números não 
incluem os CEPIs e nem as creches conveniadas). 

Verificou-se, ainda, que essa prática se apresentou mais ampla e 
disseminada, em 2016, nas turmas de pré-escola do 2º período das escolas públicas, 
em relação ao observado em 2015. Nas CREs de Taguatinga e Ceilândia, 
encontraram-se turmas com trinta alunos. 

Além disso, para os CEPIs, a SEDF promoveu alteração na Estratégia 
de Matrícula em 2016, passando a admitir o número máximo de alunos 25% maior 
que o preconizado pelo FNDE, nas turmas de maternal 1 e 2, bem como nas turmas 
de pré-escola (1º e 2º períodos). 

Essa política está em total desacordo: com o Parecer nº 9/09 do 
Conselho Nacional de Educação, que estabelece o número máximo de vinte alunos 
por professor para os alunos da pré-escola; com o documento referência da 
Conferência Nacional de Educação – CONAE de 2010, que reduz essa relação a 
quinze alunos por professor; e com o documento final da CONAE de 2014, que 
confirma o entendimento da Conferência de 2010 acerca do tema.  

O excesso de lotação nas salas de aula compromete o processo de 
ensino-aprendizagem e sobrecarrega os profissionais de ensino. 

d) Boa Prática da SEDF 

Cumpre salientar, como boa prática da SEDF, a adoção do sistema  
i-Educar para a gestão das informações relativas à operação das escolas. O i-Educar 
é um software livre, referendado pelo Portal do Software Público Brasileiro, do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, obtido gratuitamente naquele 
portal e cuja adaptação para as necessidades específicas da SEDF é desenvolvida 
pela própria equipe da Secretaria. 

Trata-se de plataforma com base centralizada na SEDF e disponível 
para uso por acessos via rede mundial de computadores. Além de funcionar como 
ferramenta de planejamento da SEDF, essa solução permite ao gestor central 
acompanhar em tempo real os registros lançados no sistema pelas secretarias das 
escolas da rede pública e conveniadas de ensino. 

II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE OUTRAS METAS DO PLANO DISTRITAL DE 

EDUCAÇÃO 

a) Ensino Fundamental (meta 2) 

A meta 2 do PDE incumbe ao DF garantir o acesso universal ao ensino 
fundamental de nove anos, de forma a assegurar a permanência e a aprendizagem 
dos estudantes a partir dos seis anos de idade e, também, a conclusão dessa etapa 
até os quatorze anos de idade, até o último ano de vigência deste Plano. 
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Todavia, os dados necessários à apuração dos indicadores de 
acompanhamento dessa meta ainda não haviam sido divulgados até o encerramento 
da auditoria. 

Um aspecto bastante destacado no diagnóstico para a Meta 2, constante 
da lei do PDE, é o número crescente de estudantes do ensino fundamental em 
situação de defasagem idade-ano. Para mitigar esse problema, a SEDF apontou como 
estratégia a organização escolar em ciclos, em substituição ao sistema seriado. 

Entretanto, constatou-se que, em 2016: era insignificante o número de 
escolas que apresentavam organização escolar em ciclos para os anos finais do 
ensino fundamental (7º ao 9º ano); e a oferta, para os anos iniciais (4º ao 6º ano), teve 
aumento muito discreto ente 2014 e 2016, com o acréscimo de apenas dezesseis 
escolas na rede pública de ensino. Do total de 894 escolas que atendem alunos do 4º 
ao 6º ano, apenas 27,4% implantaram a organização escolar em ciclos. Esse 
percentual é ainda menor em relação às escolas que atendem do 7º ao 9º ano, 2,8%. 

Ressalte-se que a organização escolar em ciclos pode ajudar a correção 
do fluxo no futuro, mas não afeta os alunos ora em situação de distorção idade-ano 
no ensino fundamental. 

Ações de correção de fluxo, propriamente ditas, para os alunos que se 
encontram em situação de distorção idade-ano no ensino fundamental, são a 
formação de turmas de Correção da Distorção Idade/Série – CDIS. Todavia, o número 
de turmas desse tipo vem decaindo desde 2014: de 4.197 alunos atendidos, em 2014, 
para 1.176 alunos, em 2016. 

b) Ensino Médio (meta 3) 

A meta 3 prevê a universalização, até 2016, do atendimento escolar para 
toda a população de quinze a dezessete anos e a elevação, até o final do período de 
vigência do PDE, da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 100%, 
assegurando o acesso, a permanência e a aprendizagem.  

Todavia, os dados necessários à apuração dos indicadores de 
acompanhamento dessa meta ainda não haviam sido divulgados até o encerramento 
da auditoria. 

Também nessa meta, destaca-se, no diagnóstico constante na lei do 
PDE, o número elevado de estudantes do ensino médio em situação de defasagem 
idade-ano. À época, mais de um terço dos estudantes do ensino médio estavam nessa 
situação. 

Para 2016, a SEDF apontou a organização escolar em semestralidade 
como solução para a defasagem idade-ano. Entretanto, o número de escolas que 
praticam a semestralidade vem declinando desde 2014: 38 escolas, em 2014, em 
contraste com 33 escolas, em 2016. 

Com o uso da semestralidade, a SEDF pretende reduzir os índices de 
reprovação. No entanto, esse sistema não se presta a acelerar o avanço do aluno que 
se encontra em situação de distorção idade-série. 

c) Universalizar o Atendimento aos Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais (meta 4) 

A meta 4 estabelece a universalização do atendimento educacional aos 
estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades 
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ou superdotação, transtorno do deficit de atenção e hiperatividade, dislexia, 
discalculia, disortografia, disgrafia, dislalia, transtorno de conduta, distúrbio do 
processamento auditivo central ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, 
independentemente da idade, garantindo a inclusão na rede regular de ensino ou 
conveniada e o atendimento complementar ou exclusivo, quando necessário, nas 
unidades de ensino especializadas. 

Entretanto, a SEDF não dispõe, sequer, de informações sobre o 
tamanho da população que apresenta tais distúrbios. A maior dificuldade reside no 
fato de que os órgãos de pesquisa estatística de natureza censitária, em regra, não 
coletam esse tipo de informação. 

Por essa razão, enquanto a SEDF não dispuser das informações básicas 
sobre a população portadora de deficiência, não poderão ser calculados indicadores 
relativos à universalização do atendimento a essa população. 

d) Escolas do Campo (meta 8) 

A meta 8 impõe ao DF garantir a educação básica a toda a população 
camponesa do Distrito Federal, em escolas do campo, de modo a alcançar no mínimo 
doze anos de estudos, no último ano de vigência do PDE, com prioridade em áreas 
de maior vulnerabilidade social, incluindo população de baixa renda, negros, 
indígenas e ciganos, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE ou à Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, 
conforme Resolução CNE/CEB nº 01/02, que institui as diretrizes operacionais para a 
educação básica nas escolas do campo. 

Entretanto, segundo a SEDF, até o final de 2016, nenhuma escola 
adotava o modelo Escola do Campo. Essa modalidade educacional está em fase 
inicial de implantação. 

e) Educação Profissional Técnica de Nível Médio (meta 11) 

A meta 11 estabelece que o DF deve triplicar as matrículas da educação 
profissional técnica de nível médio até o final da vigência do Plano. Porém, verificou-
se que, em 2016, houve uma redução da oferta de 828 matrículas em relação a 2015. 
O número passou de 6.709 para 5.881. 

f) Investimento Público em Educação Pública (meta 20) 

A meta 20 atribui ao DF a obrigação de ampliar, progressivamente, o 
percentual de “investimento público em educação pública”, de modo que o percentual 
desse investimento em relação ao Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF 
seja aumentado, gradualmente, até atingir o patamar de 4,44% da receita 
orçamentária própria e de 6,12% quando incluídos os recursos do FCDF, ao fim da 
vigência do PDE. 

Visando ao alcance progressivo dessa meta, o Plano estabelece, na 
respectiva Estratégia 20.1, a elevação do orçamento da educação pública, fixando 
percentuais mínimos de investimento em relação ao PIB-DF para cada ano do decênio 
2015/2024, tanto em relação à receita orçamentária própria, quanto em relação à 
receita acrescida do FCDF, conforme a seguir. 
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Estratégia 20.1 – elevar o orçamento da educação pública para os seguintes patamares do PIB 

 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 32417/15 – Relatório Final de Auditoria. 

Ante a ausência de indicação expressa na Lei do PDE acerca das 
aplicações de recursos que poderão ser consideradas no cômputo do investimento 
público em educação pública e da falta de metodologia específica para o cálculo do 
aludido parâmetro, para os fins da presente auditoria, procedeu-se à avaliação quanto 
ao cumprimento da meta 20 do PDE tomando como base as despesas realizadas pela 
SEDF em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), bem como os gastos de 
natureza equivalente efetuados com os recursos oriundos do FCDF.  

Assim, tomando por base apenas as aplicações realizadas com as 
receitas orçamentárias próprias do GDF, o percentual do investimento público em 
educação pública em relação ao PIB-DF alcançou, em 2015, o patamar estimado de 
1,93%, aproximadamente 0,38 ponto percentual abaixo da meta de 2,31%, prevista 
para esse exercício na Estratégia 20.1 do PDE. 

Ao considerar as aplicações realizadas pelo GDF com os recursos do 
FCDF, de natureza equivalente aos gastos em MDE, o percentual do investimento 
público em educação pública em relação ao PIB-DF alcançou, em 2015, o patamar 
estimado de 2,94%, cerca de 0,82 ponto percentual abaixo da meta de 3,76%, prevista 
para esse exercício na referida Estratégia. 

RECOMENDAÇÕES DO TCDF 

Por meio da Decisão – TCDF 2.837/17, restou recomendado ao Senhor 
Governador do Distrito Federal, com auxílio da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal, que fosse elaborado e enviado a esta Corte de Contas plano de ação 
explicitando cronogramas, etapas e responsáveis, que contemplasse as medidas 
tendentes a: garantir o direito fundamental de acesso à educação infantil na pré-escola 
a todas as crianças de quatro a cinco anos de idade, observando, ainda, a carga 
horária mínima anual de oitocentas horas, distribuída por um mínimo de duzentos dias 
de trabalho educacional, conforme o art. 31, inciso II, da LDB, e assegurando a 
disponibilidade orçamentária e financeira adequada; ampliar e garantir o acesso à 
educação infantil em creches para as crianças com idade entre zero e três anos, de 
acordo com as metas do PDE, assegurando a disponibilidade orçamentária e 
financeira adequada; garantir o cumprimento das metas do PDE para a educação em 
tempo integral, assegurando a disponibilidade orçamentária e financeira adequada; e 
assegurar a observância de parâmetros apropriados, segundo o preconizado no 
CONAE 2014, para formação de turmas. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

        2,31         2,48         2,67         2,87         3,09         3,32         3,57         3,84         4,13         4,44 

I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

        3,76         3,96         4,17         4,40         4,64         4,90         5,17         5,47         5,78         6,12 

II - ORÇAMENTO + FCDF (%)
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6.5 – PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES 

O objetivo geral do programa Famílias Fortes, de acordo com o Plano 
Plurianual – PPA 2016/2019, é promover o desenvolvimento humano e social, 
garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas 
voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção. 

Tal objetivo foi subdividido em sete objetivos específicos listados na 
tabela a seguir. 

 
Fonte: Plano Plurianual 2016/2019. 

O programa teve R$ 421,5 milhões de dotação inicial, R$ 386,8 milhões 
de dotação atualizada e R$ 277 milhões de despesa realizada, o que significou 
execução de 71,6% da dotação autorizada. Desses R$ 277 milhões, 78,9% foram 
despesas correntes e 14,6%, despesas de capital. 

Das sessenta ações orçamentárias que continham dotação inicial na 
LOA/16, apenas 35 tiveram despesa realizada. Dessas, cinco representaram 73,2% 
de toda a execução orçamentária, conforme a tabela seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

Na ação Transferência de Renda para Famílias do DF Cadastradas no 
Cadúnico, foram atendidas cerca de 62 mil famílias mensalmente, em média, ao longo 
de 2016. Já na ação Acolhimento Institucional, foram acolhidas quatro mil crianças e 
adolescentes, 2,3 mil adultos, 2,6 mil idosos e 5,1 mil pessoas com deficiência no ano, 
segundo informações do SAG/Siggo. 

A tabela a seguir elenca as Unidades Gestoras que receberam dotações 
orçamentárias nesse programa em 2016.  

CÓDIGO DESCRIÇÃO

001 ACESSO À RENDA: Elevar a renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza. 

002 DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL: Garantir o acesso à alimentação adequada e saudável.

003 DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL: Garantir proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

004
PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE: Fortalecer o Sistema de Garantia de Diretos de Crianças,

Adolescentes e Juventude.

005
PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS, ATENÇÃO INTEGRAL E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS: Promover a conscientização da

população, a prevenção do uso de álcool e outras drogas e a inserção social dos usuários.

006 RESGATE DA CIDADANIA: Resgatar a cidadania dos adolescentes e jovens em situação de conflito com a lei com dignidade.

007 FORTALECIMENTO DE PARCERIAS: Fortalecer o sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes.

PPROGRAMA FAMÍLIAS FORTES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(A) % (B) % (C) % %(C/B)

Transferência de Renda para Famílias do DF Cadastradas no Cadúnico 109.769 26,04     113.713 29,40     113.632 41,02     99,93     

Acolhimento Institucional 32.010   7,59       33.896   8,76       27.627   9,97       81,50     

Assistência ao Jovem 37.905   8,99       25.255   6,53       24.181   8,73       95,75     

Manutenção do Sistema Socioeducativo 31.890   7,57       21.123   5,46       21.050   7,60       99,66     

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 20.837   4,94       17.076   4,41       16.332   5,90       95,64     

Demais Ações 189.087 44,86     175.736 45,43     74.223   26,79     42,24     

TOTAL 421.498 100,00   386.799 100,00   277.045 100,00   71,62     

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRINCIPAIS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

AÇÕES
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária.   

Das Unidades Gestoras listadas, oito não executaram despesas, 
conforme depreende-se da tabela anterior. O Fundo de Assistência Social do Distrito 
Federal e o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza estão vinculados à 
Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade 
Racial e Direitos Humanos – SEDESTMIDH. Já o Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente está vinculado à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 
Adolescente e Juventude – Secriança.  

O Fundo de Assistência Social do Distrito Federal despendeu R$ 69 
milhões, dos quais R$ 27,7 milhões com o subtítulo Acolhimento Institucional – PSE, 
o que representou 40,1% da despesa realizada, e R$ 16,3 milhões, ou 23,7% da 
despesa realizada, com o subtítulo Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Já o 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza despendeu 95,1% da despesa 
executada, ou R$ 57,3 milhões, com o subtítulo Transferência de Renda para Famílias 
do DF cadastradas.  

A SEDESTMIDH executou 82% de sua dotação atualizada e foi 
responsável por 30,9% dos gastos do programa. Essa Secretaria é responsável pelos 
objetivos específicos 001, 002 e 003.  

O objetivo específico 001, Acesso à Renda, objetiva elevar a renda como 
forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza. O quadro a seguir 
apresenta seus indicadores. 

(A) % (B) % (C) % %(C/B)

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e 

Direitos Humanos
128.413        30,47 104.254        26,95         85.499          30,86         82,01    

Fundo de Assistência Social do Distrito Federal 82.214          19,51 96.956          25,07         69.025          24,91         71,19    

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 68.557          16,27 58.309          15,07         57.251          20,66         98,18    

Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescente e Juventude 92.622          21,97 66.068,08     17,08         54.791          19,78         82,93    

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 30.442          7,22 45.661          11,80         6.922            2,50           15,16    

Secretaria de Saúde -                0,00 4.415            1,14           1.585            0,57           35,90    

Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD 1.998            0,47 1.998            0,52           1.530            0,55           76,58    

Secretaria de Justiça e Cidadania 2.540            0,60 3.356            0,87           418               0,15           12,45    

Companhia Urbana da Nova Capital do Brasil - Novacap 1.400            0,33 25                 0,01           25                 0,01           100,00  

Fundo de Saúde do Distrito Federal 6.592            -            100               -            -                -            -        

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 5.820            -            1.268            -            -                -            -        

Administração Regional de Sobradinho -                -            565               -            -                -            -        

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 200               -            220               -            -                -            -        

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - Funap -                -            480               -            -                -            -        

Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF - Codhab -                -            3.123            -            -                -            -        

Administração Regional do Paranoá 200               -            -                -            -                -            -        

Administração Regional de São Sebastião 500               -            -                -            -                -            -        

TOTAL 421.498        66,38         386.799        71,56         277.045        100,00       71,62    

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, UNIDADES GESTORAS - 2016

UNIDADE GESTORA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

334 
 

 

  
Fonte: Siggo. 

As metas dos indicadores do objetivo específico 001 foram todas 
atingidas. De acordo com a SEDESTMIDH, para o atingimento da meta da TAC, foi 
fundamental a parceria estabelecida com o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário – MDSA. Já o atingimento das metas da TAFE e da TAAS foi possível devido 
à retomada do Comitê Gestor Inter Setorial do Programa Bolsa Família, composto por 
SEDESTMIDH, Secretaria de Educação – SEE e Secretaria de Saúde – SES. 
Conjuntamente foram criadas soluções relativas ao acompanhamento da frequência 
escolar e às dificuldades quanto ao acompanhamento das condicionalidades 
estabelecidas pelo Programa: telemarketing ativo para as famílias com perfil de 
acompanhamento da saúde; impressão de materiais que contribuíram para a 
organização do registro de atendimento; repasse de informações atualizadas do 
Cadúnico relativas às famílias público-alvo para localização da SES e realização de 
atendimento. 

O objetivo específico 002, Direito à Alimentação Adequada e Saudável, 
visa garantir o acesso à alimentação adequada e saudável por meio da consolidação 
do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. Seus indicadores são 
apresentados abaixo. 

  
Fonte: Siggo. 

O primeiro indicador não foi apurado em 2016, uma vez que os dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) não foram divulgados, conforme citado pela 
SEDESTMIDH. Já quanto ao segundo indicador, os atendimentos foram realizados 
em duzentas instituições sociais cadastradas no Programa de Provimento Alimentar 
Continuado – PROVISAN da SEDESTMIDH. 

O objetivo específico 003, Direito à Assistência Social, objetiva garantir 
proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio da 
consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conferindo eficiência e 
eficácia à rede de atendimento e proteção social dos usuários da política de 
assistência. Tem como indicadores os abaixo relacionados. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

TAC: Taxa de Atualização Cadastral % 0,55            0,58                Sim

TAFE: Taxa de Frequência Escolar % 0,83 0,89                Sim

TAAS: Taxa de Acompanhamento da Agenda Saúde % 0,40            0,47                Sim

INDICADORES DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 001 - ACESSO À RENDA

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Domicílios em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional – IAN % 9,80            - Não

Média mensal de pessoas atendidas pelo Programa de Provimento 

Alimentar Continuado Unidade 26.000        25.627            Não

INDICADORES DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 002 - DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO
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Fonte: Siggo. 

De acordo com a SEDESTMIDH, os atendimentos à população 
superaram a meta, devido ao atual contexto de crise econômica no pais, o que 
aumentou a quantidade de pessoas que passaram a necessitar dos atendimentos. Já 
a meta proposta para o segundo indicador não foi alcançada, pois, segundo a 
Secretaria, só será viável mediante realização de concurso público. Com relação ao 
último indicador, não houve implantação das novas vagas de atendimento, direto e 
indireto, propostas.   

A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescente e 
Juventude, com 19,8% da despesa realizada no programa, foi responsável pelos 
objetivos específicos 004 e 006. O objetivo específico 004, Proteção Integral às 
Crianças, Adolescentes e Juventude, visa fortalecer o Sistema de Garantia de Diretos 
de Crianças, Adolescentes e Juventude, preconizados no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), SINASE e Estatuto da Juventude, promovendo seus direitos 
fundamentais. Seus indicadores são detalhados na tabela a seguir.  

 
Fonte: Siggo. 

O único indicador que não atingiu a meta foi a Taxa de Conselheiros da 
Juventude Capacitados, pois não foi possível realizar eleição para duzentos novos 
conselheiros territoriais, segundo a Secriança.  

O objetivo específico 006, Resgate da Cidadania, objetiva resgatar a 
cidadania dos adolescentes e jovens em situação de conflito com a lei com dignidade, 
dando-lhes oportunidades de crescimento pessoal e profissional, através da 
educação, arte, cultura, esporte, lazer, entre outros, promovendo o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. A seguir, apresentam-se seus indicadores. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Atendimentos nos serviços socioassistenciais e ações 

complementares correlatas e afins Unidade 312.596      437.014          Sim

Número de Técnicos em Assistência Social – TAS e Especialistas em 

Assistência Social – EAS Unidade 1.005          818                 Não

Vagas e/ou referenciamento para atendimento a população nos 

serviços socioassistenciais Unidade 292.380      278.940          Não

INDICADORES DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 003 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Taxa de crianças e adolescentes protegidos pelo Programa de 

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte do DF – 

PPCAAM/DF % 60,00 100,00            Sim

Taxa de conselheiros tutelares e conselheiros de direitos em formação 

continuada % 60,00 80,00              Sim

Taxa de socioeducandos atendidos nas oficinas profissionalizantes e 

ocupacionais % 20,00 76,94              Sim

Taxa de jovens atendidos nos Centros de Juventude do DF % 10,00 11,40              Sim

Taxa de conselheiros da juventude capacitados % 50,00 9,09                Não

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO

INDICADORES DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 004 - PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS, ADOSLECENTES E JUVENTUDE
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Fonte: Siggo.  

A meta do último indicador não foi alcançada, porém, de acordo com a 
Secriança, há perspectiva de atendimento nos próximos períodos. 

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – Sejus obteve 
0,9 % da dotação final e executou 12,5% dessa. A Sejus foi responsável pelo objetivo 
específico 005, Prevenção do Uso de Drogas, Atenção Integral e Reinserção Social 
de Usuários, que objetiva promover a conscientização da população, a prevenção do 
uso de álcool e outras drogas, a inserção social dos usuários, com foco na promoção 
da saúde, prevenção e tratamento, atenção psicossocial integral, redução de danos, 
reestabelecimento e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como 
a inserção no mundo do trabalho. 

 
Fonte: Siggo. 

De acordo com a Sejus, os três primeiros indicadores cujas metas não 
foram atingidas, em 2016, foram impactados pelas adequações pertinentes à Lei 
Nacional nº 13.019/14, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, e 
define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com 
organizações da sociedade civil.  

Já o indicador “Alunos alcançados pelas ações de prevenção contra o 
uso e abuso de drogas” não atingiu a meta; porém, o resultado alcançado, segundo a 
Sejus, requereu a articulação de ações em diversas áreas (saúde, educação, 
segurança pública, cultura, esporte e lazer), além do projeto Escola Compartilhada, o 
qual visa desenvolver e coordenar as políticas sobre drogas voltadas para a melhoria 
da qualidade de vida dos alunos. 

Segundo a Sejus, apesar de a meta do último indicador não ter sido 
atingida, o resultado foi satisfatório, pois garantiu a implementação, efetivação e 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Taxa de adolescentes atendidos nas medidas privativas ou restritivas 

de liberdade % 30,00 36,93              Sim

Taxa de adolescentes atendidos em suas necessidades básicas % 90,00 93,72              Sim

Taxa de unidades do sistema socioeducativo com sistema de 

monitoramento informatizado % 90,00 90,00              Sim

Taxa de adolescentes atendidos nas medidas de meio aberto % 70,00 63,07              Não

INDICADORES DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 006 - RESGATE DA CIDADANIA

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Famílias alcançadas pelas ações do programa “Ame, mas não Sofra” 

(dependente químico) Unidade 1.000 1.341              Sim

Cobertura de 
atenção ao usuário 
ou dependente de 
drogas % 45,00 - Não

Inserção laboral ou produtiva % 5,00 - Não

Inserção Habitacional % 10,00 - Não

Alunos alcançados pelas ações de prevenção contra o uso e abuso de 

drogas Unidade 30.000 18.961            Não

Dependentes químicos inseridos em programas ou serviços de 

capacitação ou reinserção social Unidade 1.000 898                 Não

INDICADORES DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 005 - PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS, ATENÇÃO INTEGRAL E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO
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melhoria do programa, ações e atividades de redução da demanda (prevenção, 
tratamento, recuperação e reinserção social e ocupacional) e redução de danos, 
levando em consideração os indicadores de qualidade de vida. 

O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA, com 11,8% 
da dotação atualizada e 2,5% da despesa realizada, foi responsável pelo objetivo 
específico 007, Fortalecimento de Parcerias, o qual busca fortalecer o sistema de 
garantias de direitos das crianças e adolescentes do DF por meio de parcerias, com 
o fito de ampliar, adequar e qualificar o funcionamento e o atendimento das instituições 
da sociedade civil e entidades governamentais.  

 
Fonte: Siggo. 

Apesar de o FDCA ter realizado apenas 15,2% da dotação atualizada, 
ultrapassou-se a meta proposta em 134,4%. De acordo com o FDCA, os Projetos 
Sociais apresentados pelas instituições não governamentais ao Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do DF, por meio de Edital de Chamada Pública no final 
do ano de 2015, atingiu um número superior à média prevista pelo Conselho quando 
da formulação do PPA 2016/2019, em junho de 2015. Ou seja, a meta foi atingida 
devido ao aumento de instituições não governamentais que se dispuseram a atender 
crianças. 

No SAG foram registradas 66 metas físicas para o programa em 2016, 
cuja situação final está retratada no gráfico a seguir. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS 
FAMÍLIAS FORTES  

ESTÁGIO DE METAS FÍSICAS 
– DEZEMBRO DE 2016 – 

 
Fonte: SAG/Siggo. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Crianças atendidas em parceria com instituições governamentais e não-

governamentais Unidade 2.800          6.563              Sim

INDICADOR
UNIDADE 

DE MEDIDA

RESULTADO

INDICADORES DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 007 - FORTALECIMENTO DE PARCERIAS
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Das 66 metas: 62 estavam concluídas; uma estava com o andamento 
normal; uma estava paralisada: Construção de Unidade de Acolhimento para Adultos 
e Famílias – UACs, devido a natureza jurídica, pois, de acordo com o SAG, o contrato 
findou sem que a empresa tenha concluído a obra; e duas não foram iniciadas: 
Construção de Centro de Convivência de Idosos na Ceilândia e Construção de 
Unidades do Sistema Socioeducativo. A primeira por razão administrativa e a outra, 
técnica. 

Em relação aos índices de realização, a situação se repete, com 95,5% 
das metas físicas em situação regular, sendo 93,9% concluídas, com a utilização de 
71,6% das dotações disponíveis, mas somente 54,2% dos indicadores de 
desempenho com resultados alcançados, conforme demonstra o gráfico seguinte.  

 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES 

ÍNDICES DE REALIZAÇÃO DE DESPESA, METAS FÍSICAS SEM DESVIO E INDICADORES DE 

DESEMPENHO ALCANÇADOS 
– 2016 – 

 
Fonte: SAG. 
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6.6 – PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 

Estabelecido pelo Plano Plurianual – PPA 2016/2019, o programa 
Segurança Pública com Cidadania tem por objetivo geral preservar os direitos e 
garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra 
o patrimônio, de educação, de fiscalização e de engenharia de trânsito, de prevenção 
e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública 
em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções. 

Cabe relembrar que a área de segurança pública distrital contou com 
recursos do Fundo Constitucional do DF – FCDF, correspondentes a R$ 6,7 bilhões 
em 2016, os quais não integram o presente programa temático por serem 
contabilizados no âmbito da União. Análise detalhada da execução do FCDF consta 
no tópico 2.3 – Despesa.  

Assim, a análise ora empreendida acerca do programa temático 
Segurança Pública com Cidadania contempla tão somente recursos advindos dos 
OFSS, distribuídos entre as unidades orçamentárias executoras conforme tabela a 
seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo.  

Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

No âmbito dos OFSS, houve despesas de R$ 216,6 milhões, 
segregadas em Outras Despesas Correntes (R$ 173,3 milhões) e Investimentos 
(R$ 43,3 milhões). 

Na análise da despesa desse programa por fontes de recursos, cabe 
destaque aos valores advindos de Multas Previstas na Legislação de Trânsito (63,3%) 
e Convênios (18,1%), bem como os Diretamente Arrecadados (13,5%). 

As ações orçamentárias mais representativas são relacionadas na 
tabela seguinte. 

  

(A) % (B) % (C) % %(C/A) %(C/B)

Departamento de Trânsito 107.197 42,95   168.650 41,84   114.178 52,71   106,51 67,70 

Departamento de Estradas de Rodagem 39.210   15,71   59.473   14,75   50.567   23,34   128,97 85,03 

Polícia Militar do DF 8.000     3,21     42.533   10,55   19.770   9,13     247,13 46,48 

Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social 60.843   24,38   80.427   19,95   14.522   6,70     23,87   18,06 

Corpo de Bombeiros Militar do DF 4.720     1,89     11.697   2,90     8.809     4,07     186,64 75,31 

Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude 2.202     0,88     4.192     1,04     3.521     1,63     159,93 83,98 

Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF 10.410   4,17     13.390   3,32     2.869     1,32     27,56   21,43 

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos
8.801     3,53     13.941   3,46     1.551     0,72     17,62   11,13 

Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do CBMDF 1.847     0,74     5.437     1,35     829        0,38     44,88   15,24 

Secretaria Educação, Esporte e Lazer 300        0,12     -         -       -         -       -       

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 500        0,20     -         -       -         -       -       

Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PMDF 2.000     0,80     2.000     0,50     -         -       -       -     

Secretaria de Mobilidade 3.000     1,20     1.210     0,30     -         -       -       -     

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 580        0,23     120        0,03     -         -       -       -     

TOTAL 249.607 100,00 403.070 100,00 216.616 100,00 86,78   53,74 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo.  

Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

Pela tabela acima, Desenvolvimento dos Programas Nacionais de 
Segurança Pública, que contempla convênios, itens relevantes no financiamento 
deste programa, apresentou a menor execução no rol das ações orçamentárias mais 
substantivas. 

É necessário registrar que os dois subtítulos priorizados pela LDO/2016 
para este programa (Aprimoramento da Efetividade Policial e da Prevenção–
Segurança Cidadã–Pacto pela Vida e Monitoramento por Câmera de Vídeo) restaram 
sem execução orçamentária. 

Registre-se que, conforme o Sistema de Acompanhamento 
Governamental – SAG/Siggo, das 128 metas físicas programadas para este 
programa, 124 foram concluídas e as outras quatro encontravam-se com andamento 
normal. 

Pelo PPA 2016/2019, o programa em questão foi desdobrado em sete 
objetivos específicos, descritos a seguir. 

 
Fonte: Plano Plurianual 2016/2019. 

(A) % (B) % (C) % %(C/A) %(C/B)

Gestão das Atividades de Engenharia de Trânsito      39.037 15,64    64.937 16,11    45.593 21,05 116,79 70,21

Policiamento e Fiscalização de Trânsito      19.255 7,71    39.226 9,73    35.246 16,27 183,05 89,85

Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública      12.414 4,97    58.624 14,54    29.026 13,40 233,81 49,51

Gestão das Atividades de Atendimento aos Usuários do Detran-DF      25.400 10,18    24.490 6,08    20.878 9,64 82,20 85,25

Gestão das Atividades de Policiamento e Fiscalização de Trânsito      10.000 4,01    22.750 5,64    15.784 7,29 157,84 69,38

Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública      22.000 8,81    57.472 14,26    14.205 6,56 64,57 24,72

Gestão das Atividades de Frota      10.500 4,21    20.009 4,96    10.829 5,00 103,13 54,12

Gestão das Atividades de Sinalização Horizontal e Vertical      13.700 5,49    13.700 3,40    10.084 4,66 73,61 73,61

Gestão das Atividades de Educação de Trânsito        6.400 2,56    21.700 5,38    10.062 4,65 157,22 46,37

Manutenção da Sinalização Estatigráfica      12.785 5,12    12.352 3,06      8.506 3,93 66,53 68,87

Demais ações orçamentárias      78.116 31,30    67.810 16,82    16.402 7,57 21,00 24,19

TOTAL    249.607 100,00  403.070 100,00  216.616 100,00 86,78 53,74

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA, POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2016

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO 

INICIAL

DOTAÇÃO 

FINAL
DESPESA REALIZADA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

001
QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO: Realizar procedimentos que visem melhor atender o cidadão que necessite dos serviços de

segurança pública.

002
RESPOSTA QUALIFICADA À CRIMINALIDADE: Promover a integração e modernização dos segmentos de segurança pública, reduzindo os

índices de crimes violentos de forma imediata e permanente.

003

PREVENÇÃO, GESTÃO DE RISCO E RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES: Identif icar e minimizar os riscos de ocorrência e os efeitos 

causados por emergências e desastres por meio da prevenção, da preparação da população e pronta resposta dos órgãos de segurança

pública.

004

PAZ NO TRÂNSITO: Promover a paz no trânsito como uma política permanente de educação ampliando, modernizando e aperfeiçoando a

fiscalização, a engenharia e a segurança viária de forma a prevenir ocorrências e interferências no fluxo de pessoas, bens e serviços de

modo a reduzir os índices de acidentes.

005

CULTURA DE PAZ: Enfrentar a violência e todas as formas de discriminação, combater o racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia,

tráfico de pessoas, trabalho infantil, violência sexual, física, letal e outras formas de violência, respeitando a vida e promovendo a

solidariedade. Fortalecer, ampliar e divulgar a rede de enfrentamento à violência, acolher vítimas e familiares, bem como proteger testemunhas.

006

GOVERNANÇA, GESTÃO E PESSOAS: Desenvolver a gestão por resultados integrada de todos os órgãos de segurança pública com

planejamento e aperfeiçoamento na execução dos processos internos, bem como promover a valorização dos profissionais de segurança

pública, com vistas a atingir a excelência dos serviços prestados à comunidade.

007

REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE: Promover segurança pública com excelência na elucidação de infrações penais e no desempenho da função

de polícia judiciária, tendo como pilares a ética, os direitos e garantias fundamentais, o capital humano qualif icado e motivado, ações de

inteligência e recursos tecnológicos avançados.

PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Quanto ao primeiro objetivo específico mencionado, foram listados os 

indicadores descritos na tabela a seguir. 

 
Fonte: Siggo. 

Os dois últimos indicadores listados não foram apurados, segundo 
informações constantes do Siggo, em razão da transferência das áreas responsáveis 
para a estrutura da Casa Militar, conforme Decreto nº 36.842/15. 

Quanto ao tempo de resposta do Corpo de Bombeiro Militar do DF – 
CBMDF, conforme Anexo V da Prestação de Contas Anual – Indicadores de 
Desempenho por Programa de Governo, o desempenho do indicador tem sido 
influenciado por fatores como quantidade de viaturas e militares, rotina de 
atendimento da Central Integrada de Atendimento e Despacho – CIADE e 
deslocamento até o local da demanda. 

A tabela adiante descreve os indicadores do segundo objetivo 
específico, Resposta Qualificada à Criminalidade. 

 
Fonte: Siggo.  

Entre os indicadores cujas metas foram alcançadas, destacam-se os 
relacionados à apreensão de narcóticos, bem assim à quantidade de operações 
policiais realizadas. 

A taxa índice de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI, que 
representa os quantitativos de homicídio, latrocínio e lesão corporal para cem mil 
habitantes, sofreu redução em relação ao exercício pretérito, tendo alcançado o menor 
valor desde 2000, conforme demonstrado no gráfico seguinte. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Ocorrências policiais atendidas por região administrativa unidade 17.600      20.913           Sim

Efetivo diário empregado no policiamento ostensivo unidade 2.818        2.906             Sim

Quantidade de palestras do Policiamento de Prevenção Orientada à Violência 

Doméstica – Provid
unidade 1.500        2.339             Sim

Tempo-resposta do CBMDF para operações de atendimento pré-hospitalar, 

busca e salvamento, incêndios urbanos e acidentes de trânsito
minuto 9,26          9,47               Não

Chamadas atendidas na Central Integrada de Atendimento e Despacho - Ciade % 80,00        77,67             Não

Operações de combate ao comércio ilegal e pirataria unidade 40             -                -

Operações de combate à ocupação irregular do solo unidade 130           -                -

RESULTADO

INDICADORES DO PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 001 - QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

INDICADOR

UNIDADE 

DE 

MEDIDA

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Operações policiais realizadas por região administrativa unidade 1.050        4.732             Sim

Apreensão de drogas KG 600           2.190             Sim

Apreensão de drogas pela PCDF KG 3.000        4.204             Sim

Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI unidade 649           635                Sim

Inquéritos concluídos com autoria definida unidade 16.700      13.765           Não

Índice de produção de conhecimento de inteligência % 80,00        74,27             Não

Crimes contra o patrimônio (por 100 mil habitantes) unidade 1.812        2.129             Não

INDICADORES DO PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 002 - RESPOSTA QUALIFICADA À CRIMINALIDADE

INDICADOR

UNIDADE 

DE 

MEDIDA

RESULTADO
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CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS – CVLI, POR 100 MIL HABITANTES 

– 2000/2016 – 

 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social. 

Por sua vez, os Crimes contra o Patrimônio – CCP regressaram aos 
patamares de 2014, não atingindo a meta proposta, conforme destacado no gráfico a 
seguir, que apresenta a evolução da taxa índice respectiva.  

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – CCP, POR 100 MIL HABITANTES 

– 2000/2016 – 

 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social. 

Ainda em relação aos índices do CCP, não foram apresentadas razões 
específicas para o índice acima do limite estabelecido (1.812). 

Para os indicadores cujos resultados não foram atingidos, entre as 
justificativas lançadas, está a redução do efetivo policial em relação à expansão 
populacional do DF.  

Os indicadores relacionados ao objetivo específico Prevenção, Gestão 
de Risco e Respostas são apresentados a seguir. 
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Fonte: Siggo. 

Quanto às perícias de incêndios, de acordo com o Siggo, houve 
reformulação do processo, permitindo o avanço do indicador. No que diz respeito às 
ações de prevenção, atribuiu-se o desempenho à descentralização dos serviços por 
meio da implantação de postos de atendimento no Na Hora da Rodoviária do Plano 
Piloto.  

Por seu turno, a taxa de mapeamento de áreas de riscos teve seu índice-
meta superado em virtude da intensificação de ações para mapear as áreas de risco. 

O quarto objetivo específico, Paz no Trânsito, do ponto de vista 
orçamentário, foi o mais representativo do programa Segurança Pública com 
Cidadania, tendo absorvido, em suas ações orçamentárias exclusivas, R$ 153 
milhões da despesa realizada, isto é, 70,6% do total do programa. O valor mencionado 
foi distribuído predominantemente entre Detran (R$ 102,4 milhões) e DER (R$ 50,6 
milhões). Apesar disso, a despesa realizada correspondeu a apenas 73,5% da 
dotação autorizada. 

Os indicadores relacionados a este objetivo específico são expostos na 
tabela seguinte. 

 
Fonte: Siggo. 

Para os índices não atingidos, não foram oferecidas razões específicas. 

Em relação à proporção de mortos por 10 mil veículos (0,88), apesar de 
não atingido o resultado planejado, o valor alcançado é ligeiramente inferior ao obtido 
no exercício de 2015 (0,9). 

É preciso destacar trabalho realizado pela Controladoria-Geral do DF, 
constante no Anexo VI, Volume I B, da Prestação de Contas, que, ao avaliar este 
objetivo específico, concluiu que apresentou eficiência dentro do desejado no 
exercício de 2016. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Operações policiais realizadas por região administrativa unidade 1.050        4.732             Sim

Apreensão de drogas KG 600           2.190             Sim

Apreensão de drogas pela PCDF KG 3.000        4.204             Sim

Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI unidade 649           635                Sim

Inquéritos concluídos com autoria definida unidade 16.700      13.765           Não

Índice de produção de conhecimento de inteligência % 80,00        74,27             Não

Crimes contra o patrimônio (por 100 mil habitantes) unidade 1.812        2.129             Não

INDICADORES DO PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 002 - RESPOSTA QUALIFICADA À CRIMINALIDADE

INDICADOR

UNIDADE 

DE 

MEDIDA

RESULTADO

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Abrangência das campanhas educativas % 10,00        10,00             Sim

Tempo resposta do CBMDF para acidentes de trânsito minuto 8:00 8:58 Não

Proporção de mortos por 10.000 veículos proporção 0,85          0,88               Não

Satisfação do usuário (1 a 5) - Detran/DF nota 4,5            4,4                 Não

INDICADORES DO PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 004 - PAZ NO TRÂNSITO

INDICADOR

UNIDADE 

DE 

MEDIDA

RESULTADO
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Quanto aos indicadores relativos ao objetivo específico 5 – Cultura de 
Paz, não foram apresentados os índices atingidos, sob a alegação de que referidas 
informações necessitam da manipulação de bases de dados as quais a Secretaria da 
Segurança Pública e da Paz Social não possuiria acesso. Ponderou-se ainda 
dificuldade para aferir alguns indicadores, tendo em vista que no “balcão de 
atendimento das delegacias e de outros órgãos de registro, existe ainda, a cultura de 
não registrar os dados para detalhamento de ocorrências os quais irão subsidiar a 
atualização dos indicadores”.  

Quanto à taxa de satisfação ao atendimento às vítimas de violência 
sexual no Centro de Atendimento Integrado para Crianças e Adolescentes, alegou-se 
“não alcançado por não se aplicar às diretrizes de gestão, tendo em vista que as 
crianças e os adolescentes atendidos no Centro encontram-se em uma situação 
extremamente delicada, tendo como causa de estarem sob atendimento, uma 
violência sexual, e suas famílias encontram-se em processo de reorganização, frente 
à revelação da violência”. 

Em relação ao sexto objetivo específico, Governança, Gestão de 
Pessoas, cabe destaque às despesas realizadas nos seguintes projetos: 
Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública e Modernização e 
Reequipamento das Unidades de Segurança Pública. 

O primeiro projeto mencionado contou com expressiva participação de 
convênios, os quais lastrearam R$ 51,1 milhões dos R$ 57,5 milhões autorizados pelo 
orçamento de 2016. Entretanto, a execução não ultrapassou um quarto do total 
disponível, atingindo R$ 14,2 milhões. Se consideradas restituições dos saldos dos 
convênios em suas respectivas fontes, de R$ 4,1 milhões, a execução mostra-se 
ainda menor. 

Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública, 
igualmente alavancado por convênios, contou com R$ 58,6 milhões em despesas 
autorizadas, porém com performance melhor, uma vez que realizou despesas no 
montante de R$ 29 milhões, correspondentes a 49,5% do primeiro valor mencionado. 

Os indicadores deste objetivo específico são apresentados a seguir. 

 
Fonte: Siggo. 

Nota-se, inicialmente, a baixa relevância de índices como a execução 
orçamentária, particularmente quando diz respeito apenas à fonte Ordinário Não 
Vinculado, como foi o caso do índice propugnado para a Secretaria de Segurança 
Pública e da Paz Social – SSP. Neste caso, seria interessante um índice para 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Índice de execução orçamentária % 85,00        99,48             Sim

Adequação metodológica dos projetos estratégicos % 50,00        100,00           Sim

Índice de aprovação de recursos com investimento % 100,00      59,43             Não

Disponibilidade da frota operacional % 87,60        84,49             Não

Acidentes de serviço % 4,40          8,70               Não

Produção de conhecimento para a gestão da Segurança Pública unidade 255           -                -

Índice de aquisições para renovação tecnológica da SSP % 80,00        -                -

INDICADORES DO PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 006 - GOVERNANÇA, GESTÃO E PESSOAS

INDICADOR

UNIDADE 

DE 

MEDIDA

RESULTADO
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execução de convênios, que atingiu R$ 11,3 milhões de R$ 76,1 milhões 
disponibilizados, isto é, somente 14,9%. 

Para o indicador de produção de conhecimento, justificou-se a não 

apuração em função da necessidade da manipulação de bases de dados as quais a 

SSP não possui acesso.  

Em relação àqueles que não foram alcançados, quanto à frota 
operacional, alegou-se interrupção de contrato de fornecimento de peças. Quanto ao 
índice de acidentes de trabalho, consignou-se que, apesar de estar abaixo da meta 
perseguida, houve queda na comparação com exercícios anteriores. 

O último objetivo específico, Redução da Criminalidade, do ponto de 
vista operacional, possuiu apenas três indicadores, conforme consta na tabela 
seguinte. 

 
Fonte: Siggo. 

Quanto à resolução de homicídios, viu-se que a meta foi atingida.  Para 

o não atingimento da meta proposta para emissão de relatórios de inquéritos, 

argumentou-se diminuição do efetivo policial nas delegacias.  

No gráfico seguinte, observa-se que foram necessários 53,7% da 
dotação final para atingir a marca de 100% das metas em situação regular, sendo 
96,9% concluídas. Entretanto, apenas 45,7% dos indicadores de desempenho 
alcançaram o resultado almejado.  

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Índice de Resolução dos Crimes de Homicídios (IRCH) % 44,18        44,24             Sim

Índice de assertividade orçamentária % >95 99,76             Sim

Taxa de Inquéritos Relatados (TIR) % 78,58        52,79             Não

INDICADORES DO PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 007 - REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

INDICADOR

UNIDADE 

DE 

MEDIDA

RESULTADO
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 

ÍNDICES DE REALIZAÇÃO DE DESPESA, METAS FÍSICAS SEM DESVIO E INDICADORES DE 

DESEMPENHO ALCANÇADOS 
– 2016 – 

 
Fonte: SAG. 
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6.7 – PROGRAMA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

De acordo com o PPA 2016/2019, o programa temático Direitos 
Humanos e Cidadania encontra-se vinculado ao objetivo estratégico Promover a 
cidadania, a proteção e a inclusão social, segundo a diretriz Viver bem, direito de 
todos. O objetivo geral do programa é promover a defesa e a garantia dos direitos 
humanos, assegurando cidadania plena com dignidade, por meio da oferta de 
informações e serviços integrados com qualidade. 

O programa visa alcançar seis objetivos específicos, conforme descritos 
a seguir. 

 
Fonte: Plano Plurianual 2016/2019.  

Para alcançar tais objetivos, foi consignada na LOA/16, no âmbito dos 
OFSS, a dotação inicial de R$ 165,3 milhões para o programa, posteriormente 
aumentada para R$ 243,8 milhões. O valor executado no exercício somou R$ 200,8 
milhões, ou 82,4% da dotação atualizada, tendo sido a maioria gasto corrente (75,2%), 
conforme destacado na tabela a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

001

ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO PARA SEGMENTOS SOCIAIS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS: Promover o acesso ao mundo do trabalho

para segmentos sociais historicamente discriminados como afrodescendentes, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, povos e

comunidades tradicionais, entre outros; promovendo a igualdade de oportunidades para esses segmentos no mundo do trabalho e no

empreendedorismo.

002
POLÍTICA PARA CATADORES: Promover a inclusão social e econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis por meio da integração

de políticas públicas voltadas à assistência social, geração de trabalho, renda e acesso aos serviços públicos.

003
EXERCÍCIO DA CIDADANIA: Orientar, proteger e defender os direitos sociais, bem como buscar a harmonização das relações de consumo,

oferecendo atendimento de qualidade, com eficiência e rapidez, facilitando o acesso aos serviços públicos.

004
CIDADANIA CARCERÁRIA: Promover a ressocialização da população carcerária; orientar, proteger e defender os direitos sociais, facilitando o

acesso aos serviços públicos, visando à promoção da justiça social e da cidadania, bem como apoio à reinserção no mercado de trabalho.

005

PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS: Promover a igualdade de gênero, a igualdade racial e étnica; promover uma Brasília sem

preconceitos e com acessibilidade; conscientizar a população em relação aos direitos humanos; fortalecer a rede de defesa dos direitos humanos;

sensibilizar a população para o enfrentamento a todos os tipos de violação dos direitos humanos.

006

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRADA E GRATUITA: Prestar assistência jurídica integral, gratuita e com eficiência aos necessitados, em defesa da

dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, priorizando a solução extrajudicial dos litígios como forma de pacif icação

social.

PROGRAMA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(A) % (B) % %(B/A) (C) % %(C/B)

Despesas Correntes (Outras Despesas Correntes) 148.619 89,88   172.435 70,74   116,02    150.991 75,18   87,56   

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 121.958 73,76   141.501 58,05   116,02    128.687 64,07   90,94   

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.402   6,90     14.935   6,13     130,98    12.178   6,06     81,54   

Material de Consumo 11.199   6,77     9.291     3,81     82,96      4.012     2,00     43,18   

Locação de mão-de-obra -         -       2.208     0,91     2.208     1,10     100,00 

Outros 4.060     2,46     4.500     1,85     110,83    3.906     1,94     86,80   

Despesas de Capital (Investimentos) 16.726   10,12   71.333   29,26   426,48    49.850   24,82   69,88   

Obras e Instalações 5.705     3,45     57.123   23,43   1.001,33 47.476   23,64   83,11   

Equipamentos e Material Permanente 10.891   6,59     13.880   5,69     127,44    2.374     1,18     17,11   

Auxílios -         -       200        0,08     -         -       -       

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130        0,08     130        0,05     100,00    -         -       -       

TOTAL 165.345 100,00 243.768 100,00 147,43    200.841 100,00 82,39   

DESCRIÇÃO 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - 2016

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR ELEMENTO DE DESPESA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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No detalhamento por ações, verificou-se que mais de 92% da despesa 
do programa Direitos Humanos e Cidadania foi realizada em atividades ligadas ao 
Sistema Prisional do DF, conforme mostra a tabela seguinte. 

 R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não deduzidos valores de natureza intraorçamentária. 

Fornecimento de Alimentação aos Presidiários, de R$ 73,4 milhões, 
representou 36,5% da despesa total. Essa ação, que no PPA 2012/2015 estava 
classificada no programa Segurança Pública, cresceu 5,1%, em termos reais, em 
relação ao ano anterior. O gráfico adiante mostra a evolução dessa despesa durante 
os quatro últimos exercícios. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS 

– 2013/2016 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2013 a 2015 atualizados pelo IPCA-Médio. 

A ação Construção de Centros de Detenção Provisória – CDP, no 
montante de R$ 47,5 milhões, foi o investimento que quase totalizou a despesa de 
capital do programa. Esse item teve grande acréscimo na dotação inicial, 
principalmente decorrente de créditos adicionais que somaram R$ 40,1 milhões de 
excesso de arrecadação e superavit financeiro proveniente de recursos do Convênio 
nº 787683/2013, firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para a 
construção de quatro unidades prisionais de detenção provisória no Complexo 
Penitenciário da Papuda. De acordo com o Relatório de Atividades, serão criadas 

(A) % (B) % %(B/A) (C) % %(C/B)

Fornecimento de Alimentação aos Presidiários 29.696   17,96   74.468   30,55   250,77    73.353   36,52   98,50      

Construção de Centros de Detenção Provisória - CDP 4.715     2,85     57.063   23,41   1.210,32 47.476   23,64   83,20      

Manutenção do Sistema Penitenciário do DF 40.125   24,27   34.405   14,11   85,75      34.248   17,05   99,54      

Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família 36.989   22,37   41.354   16,96   111,80    30.071   14,97   72,72      

Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora 25.097   15,18   11.984   4,92     47,75      11.544   5,75     96,33      

Assistência ao Consumidor 3.400     2,06     3.111     1,28     91,51      2.262     1,13     72,69      

Outras 25.324   15,32   21.384   8,77     84,44      1.887     0,94     8,83        

TOTAL 165.345 100,00 243.768 100,00 147,43    200.841 100,00 82,39      

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - 2016

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO 
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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3.200 vagas no sistema e a obra está avaliada em cerca de R$ 113 milhões, 
encontrando-se com 42% de execução, segundo medição realizada em 15.12.16. 

Em Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família, houve 
gasto de R$ 30,1 milhões, ou 72,7% da dotação autorizada. Essa ação corresponde 
ao destaque dado por diversas unidades no Relatório de Atividades a respeito da 
contratação de trabalhadores sentenciados terceirizados. As unidades do Complexo 
Administrativo do DF firmaram contratos com a Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Preso – Funap para acolhimento desses colaboradores. Trata-se do Programa 
Reintegra Cidadão, criado por meio do Decreto nº 24.193/03, com o objetivo de 
proporcionar oportunidades aos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF no 
processo de ressocialização e inserção social, pelo aprendizado de novas práticas 
profissionais e oferecimento de trabalho remunerado. 

No desdobramento por unidade orçamentária, verificou-se que três 
unidades foram responsáveis por 91,3% dos gastos do programa: Secretaria de 
Segurança Pública e da Paz Social – SSP (R$ 90,3 milhões), Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania – Sejus (R$ 78,2 milhões) e Funap (R$ 14,9 milhões). 
A Sejus contabilizou integralmente a ação orçamentária de construção dos CDP e 
dividiu com a SSP a responsabilidade pelas ações de alimentação dos presidiários e 
manutenção do Sistema Prisional. No caso da Funap, toda a execução no âmbito do 
programa Direitos Humanos e Cidadania foi realizada na ação de fortalecimento e 
apoio ao interno e sua família. 

Com respeito aos indicadores do programa relacionados ao Sistema 
Penitenciário do DF, entretanto, verificou-se que os resultados não foram alcançados 
conforme esperado, o que pode ser visto na tabela seguinte. 

 
Fonte: Siggo. 

O primeiro indicador, referente ao percentual da população carcerária do 
DF qualificada ou capacitada em cursos profissionalizantes e/ou oficinas produtivas, 
foi aquele que ficou mais longe do índice desejado de 5%, alcançando 1,92%. A Funap 
informou que o baixo percentual de atendimento do indicador relaciona-se às 
dificuldades em firmar parcerias com órgãos públicos e privados e em manter os 
presos nos cursos profissionalizantes e oficinas de trabalho, em razão de normas 
internas de segurança estabelecidas pelas unidades prisionais. 

Sobre o percentual de atendimento às famílias dos presos, foi alcançado 
o índice de 3,98% frente aos 5% esperados. Contudo, a Funap mencionou que o 
indicador necessita de alteração, visto que não há como mapear o número total de 
familiares dos presos. Em 2017, a proposta é que seja computado o número de 
familiares de presos em regime domiciliar e egressos atendidos pela Funap. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Pessoas em privação de liberdade no Sistema Prisional do DF qualif icados 

/ capacitados em cursos profissionalizantes / oficinas produtivas                                                                                                        
% 5                    1,92               Não

Atendimento às famílias das pessoas em privação de liberdade no Sistema 

Prisional do DF
% 5                    3,98               Não

Média dos presos assistidos nos estabelecimentos penais Unidade 16.751           15.000           Não

Pessoas em privação de liberdade no Sistema Prisional do DF inseridos no 

mercado de trabalho                                                                                                                                                    
% 10                  8,66               Não

INDICADORES DO PROGRAMA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 004 - CIDADANIA CARCERÁRIA

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA
RESULTADO
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A média dos presos assistidos nos estabelecimentos penais foi de 15 mil 
pessoas, correspondendo a quase 90% do resultado desejado para o período. Acerca 
desse indicador, a SSP registrou que, devido ao aumento de 4,93% na população 
carcerária do DF em 2016, houve aumento no deficit no Sistema Penitenciário em 
7.504 vagas. 

Outro indicador cujo resultado ficou bem próximo do desejado foi o 
percentual de pessoas em privação de liberdade inseridas no mercado de trabalho. O 
índice alcançado foi de 8,66% frente aos 10% esperados. A Funap informou que, no 
ano de 2016, foram celebrados mais nove contratos de trabalho com órgãos públicos 
e privados para a empregabilidade da mão-de-obra carcerária e egressa no mercado 
de trabalho. 

No âmbito do objetivo específico 003 – Exercício da Cidadania, a ação 
Manutenção de Serviços de Atendimento Integrado – Na Hora somou R$ 11,5 milhões 
realizados, ou 96,3% da dotação autorizada. A totalidade dessa despesa foi de 
responsabilidade da Sejus. 

Deve-se ressaltar que não foi instituído indicador para mensurar o 
desempenho da ação relacionada à manutenção das unidades do Na Hora, como, por 
exemplo, média mensal de atendimentos, tempo médio de espera, tempo médio de 
atendimento, índice de satisfação, que constavam do PPA 2012/2015. No PPA 
2016/2019, até foram estabelecidas metas nesse sentido, mas sem os indicadores 
correspondentes: 

 aumentar a média mensal de atendimento do Na Hora para 374.991; 

 aumentar o índice de satisfação do usuário para 99%; 

 diminuir o tempo médio de espera para 07 minutos; e 

 diminuir o tempo médio de atendimento para 05 minutos. 

No Relatório de Atividades, a Sejus mencionou como projetos de 
modernização do Na Hora para o exercício de 2017, entre outros, a implantação do 
Na Hora Online e do Na Hora Itinerante. 

Ainda no âmbito do objetivo específico 003 – Exercício da Cidadania, a 
ação Assistência ao Consumidor teve gasto de R$ 2,3 milhões, correspondendo a 
R$ 1,9 milhão do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor – FDDC e R$ 312,5 
mil do Instituto de Defesa do Consumidor do DF – Procon/DF. Referente ao Exercício 
da Cidadania, foram estabelecidos dois indicadores, cujos resultados são mostrados 
na tabela a seguir. 

 
Fonte: Siggo. 

Quanto à resolutividade das reclamações fundamentadas, foi alcançado 
índice de 39%, quando o esperado era 50%. O Procon/DF informou que, no ano de 
2016, houve mudança de gestão, ficando cerca de cinco meses sem nomeação de 
diretores, o que acarretou perda de produtividade. Também, informou que houve 
perda de 30% do quadro efetivo da carreira. 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Resolutividade das reclamações fundamentadas                                                                                                                                                                % 50                  39                  Não

Convênios consumidor / sociedade civil                                                                                                                                                                                                      Unidade 2                    -                Não

INDICADORES DO PROGRAMA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 003 - EXERCÍCIO DA CIDADANIA

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA
RESULTADO
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No que diz respeito aos convênios, esperava-se firmar duas parcerias, 
mas, segundo justificativa, após cinco meses de chamamento público, cujo edital fora 
lançado em dezembro de 2015, não houve proposta válida e aprovada pelo Conselho 
de Administração do FDDC. 

Por fim, tratando-se do objetivo específico 006 – Assistência Jurídica 
Integrada e Gratuita, embora a ação Modernização e Reaparelhamento da Defensoria 
Pública do DF – DPDF tenha sido executada em apenas R$ 383,8 mil, no âmbito do 
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – Prodef, a 
dotação final para a referida ação foi de R$ 8,4 milhões. Ou seja, executaram-se 
apenas 4,6% do programado. Os indicadores desse objetivo específico podem ser 
vistos na tabela a seguir. 

 
Fonte: Siggo. 

O índice de judicialização fundamenta-se no número de processos 
autuados. A meta prevista era de 18% sobre o total de atendimentos. No entanto, o 
resultado ficou abaixo do previsto, em 12%, o que, segundo a DPDF, justifica o 
excelente serviço prestado, contribuindo para a redução no número de processos 
judiciais autuados no ano de 2016. 

Sobre o índice desejado de acordos realizados, a DPDF informou que 
este foi superestimado, em razão de não contemplar todos os serviços prestados por 
aquele órgão, que, além dos ajuizamentos de petições, também presta atendimentos 
de orientação jurídica. Além disso, há processos em que o acordo é juridicamente 
impossível. 

Quanto aos números de autuações extrajudiciais e atendimentos 
realizados, os resultados chegaram próximos do esperado. Foram 1.465 autuações 
extrajudiciais e 479.525 atendimentos realizados. 

Relativamente às outras ações orçamentárias e objetivos específicos, 
outros indicadores de destaque foram: campanhas realizadas para sensibilização da 
população para temáticas de direitos humanos, tendo sido realizadas três campanhas 
em 2016; servidores públicos do GDF capacitados/sensibilizados para temáticas de 
direitos humanos, tendo sido capacitados 519; e pessoas com deficiência inseridas 
no mercado de trabalho, tendo sido contratados 331 candidatos. 

Quanto às metas físicas para a consecução das ações governamentais 
do programa, verificou-se, em consulta ao Siggo, que das 81 metas planejadas, 79 
haviam sido concluídas ao final do exercício de 2016. Em relação às outras duas 
metas, uma delas, referente à construção dos CDP, estava em “andamento normal”, 
indicando execução conforme o cronograma previsto, e a outra, referente à melhoria 
de infraestrutura, serviços e equipamentos do Sistema Prisional do DF, encontrava-
se no estágio “não iniciada”. Sobre o assunto, a SSP informou que a referida ação foi 
transposta da Sejus e que foram recepcionados, para execução, os Convênios 

DESEJADO ALCANÇADO ATENDIDO

Índice de judicialização % 18                  12                  Sim

Indice de acordos realizados % 10                  0,02               Não

Número de atuação extrajudicial Unidade 2.000             1.465             Não

Atendimentos realizados Unidade 500.000         479.525         Não

INDICADORES DO PROGRAMA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - 2016

OBJETIVO ESPECÍFICO 006 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRADA E GRATUITA

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA
RESULTADO
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nº 812.110/2014 e 812.709/2014, que se encontram em fase de ajuste no Plano de 
Trabalho e licitação. 

O gráfico seguinte demonstra que apenas 10% dos indicadores de 
desempenho alcançaram o resultado almejado, apesar da alta realização de despesas 
(82,4% da dotação final) e da condição das metas físicas ao final do exercício.  

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
PROGRAMA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

ÍNDICES DE REALIZAÇÃO DE DESPESA, METAS FÍSICAS SEM DESVIO E INDICADORES DE 

DESEMPENHO ALCANÇADOS 
– 2016 – 

 
Fonte: SAG. 
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6.8 – DEMAIS PROGRAMAS 

Os demais programas temáticos – Brasília Competitiva; Gestão para 
Resultados; Território da Gente; Capital Cultural; Cidade do Esporte e Lazer; e 
Atuação Legislativa – consumiram R$ 623,1 milhões e foram responsáveis por 2,2% 
do total de despesas realizadas nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de 
Investimento, ou 1,8% se considerados também os recursos do FCDF para a 
segurança distrital contabilizados na União/Siafi. 

As principais despesas do item Demais Programas Temáticos referiram-
se a Publicidade e Propaganda (R$ 89 milhões), Execução de Obras de Urbanização 
(R$ 73 milhões) e Execução de Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (R$ 48,5 milhões). 

Esses programas contavam com 1.189 metas físicas inscritas no 
Sag/Siggo, das quais 1.111 foram concluídas e 22 encontravam-se em desvio ao final 
de 2016.  

A seguir, são apresentadas auditorias promovidas por esta Corte em 
algumas áreas afetas a esses programas. 
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6.8.1 – AUDITORIA SOBRE CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

O TCDF, em atenção a solicitação da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, realizou auditoria operacional no âmbito dos órgãos da Administração Direta 
do Distrito Federal para avaliar o nível de transparência e aferir o cumprimento das 
Leis distritais nº 3.965/07 e 4.990/12, que tratam do acesso à informação (Processo – 
TCDF nº 5137/16). 

No Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988 trazer, em seu texto 
original, o direito à transparência e ao acesso à informação, somente com a edição da 
Lei nº 12.527/11 o exercício desse direito foi regulamentado, tornando o Brasil o 90º 
país a legislar sobre a matéria. No Distrito Federal, a Lei nº 4.990/12, regulamentada 
pelo Decreto nº 34.276/13, disciplina o assunto. 

Com o advento da regulamentação, o acesso às informações 
governamentais por parte dos cidadãos tornou-se a regra, e o sigilo, a exceção. 

A transparência pode ser classificada em passiva e ativa. A primeira 
baseia-se em solicitações de informações pelo cidadão ao Poder Público, o que pode 
ser realizado, no DF, por meio do Serviço de Informação ao Cidadão de forma 
presencial ou eletrônica (eSIC), ou ainda via telefônica (telefone 162). A segunda 
refere-se à disponibilização de ofício de dados e informações, o que se realiza 
preferencialmente on-line, no Portal da Transparência ou nos sítios eletrônicos 
oficiais.  

No âmbito do Poder Executivo distrital, cabe à Controladoria-Geral do 
Distrito Federal – CGDF monitorar a aplicação de ambos os tipos de transparência, 
bem como promover ações de aprimoramento, controle e fomento do acesso à 
informação.  

Para alcançar a finalidade da fiscalização, a equipe de auditoria formulou 
duas questões de auditoria. A primeira procurou saber se os órgãos integrantes da 
Administração Direta do Distrito Federal atendem de forma satisfatória aos preceitos 
de transparência (passiva e ativa) dispostos na legislação aplicável. A segunda 
buscou averiguar se a CGDF atua satisfatoriamente para assegurar a qualidade das 
informações disponibilizadas pela Administração Direta e no Portal da Transparência 
do DF. 

CONSTATAÇÕES 

a) A transparência ativa dos órgãos integrantes da Administração 
Direta distrital é insuficiente 

Verificou-se, por meio da aplicação de checklist nos sítios eletrônicos 
dos órgãos do Poder Executivo distrital, que a disponibilização de ofício de 
informações governamentais é insuficiente. 

Esse instrumento foi aplicado em aproximadamente trinta sítios 
eletrônicos públicos, permitindo o exame de mais de trezentas páginas disponíveis na 
rede mundial de computadores com dados e informações dos órgãos integrantes da 
Administração Direta do Distrito Federal. Posteriormente, os resultados obtidos foram 
consolidados e os entes públicos ordenados conforme a pontuação por eles 
alcançada.  
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Dos 24 órgãos integrantes da Administração Direta local, 21 (88%) 
possuem nível de transparência ativa ruim (71%) ou péssimo (17%). Apenas três 
(12%) apresentam nível de transparência ativa aceitável, e nenhum possui nível 
excelente, conforme visto no gráfico a seguir:  

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL 
AVALIAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA ATIVA 
DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS AFERIDAS 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 5137/16. 

Os problemas mais recorrentes em relação à transparência ativa foram:  

 insuficiência e/ou inexistência de informações acerca de ações e 
programas desenvolvidos pelo órgão e os principais resultados 
alcançados;  

 insuficiência de informações sobre a execução financeira e 
orçamentária de fundos públicos vinculados ao órgão ou, 
alternativamente, sobre a inexistência desses;  

 insuficiência e/ou inexistência de informações sobre auditorias 
realizadas no âmbito do órgão, prestação/tomada de contas anuais e 
especiais, controle e fiscalização de recursos públicos destinados a 
Organizações Não Governamentais;  

 carência de detalhamento dos procedimentos licitatórios, contratos, 
convênios e instrumentos congêneres firmados;  

 insuficiência e/ou inexistência de informações acerca do responsável 
pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão – SIC e da autoridade de 
monitoramento no órgão;  

 falta de padronização das mensagens dos menus de apresentação 
(principalmente por parte das Polícias Civil e Militar do DF, Corpo de 

0 a 2,50
17%

2,51 a 5,00
71%

5,01 a 7,50
12%

0 a 2,50 (transparência péssima) 2,51 a 5,00 (transparência ruim)

5,01 a 7,50 (transparência aceitável) 7,51 a 10,00 (transparência excelente)
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Bombeiros do DF e Defensoria Pública do DF) e/ou de 
encaminhamento para o Portal da Transparência do DF;  

 inexistência de perguntas frequentes feitas pelos cidadãos acerca das 
atividades e serviços prestados pelo órgão;  

 desatualização dos dados, bem como inexistência de indicação da 
data da última atualização das informações.  

Não obstante a situação da transparência ativa na Administração Direta 
do Distrito Federal, verificou-se que a CGDF tem adotado diversas medidas com vistas 
a aprimorá-la, a exemplo da elaboração do Guia de Transparência Ativa e da 
capacitação de ouvidores e servidores quanto à Lei de Acesso à Informação e à 
importância da cultura da transparência. 

b) A transparência passiva dos órgãos integrantes da 
Administração Direta distrital encontra-se mais bem 
implementada 

Relativamente à transparência passiva, aplicou-se checklist baseado na 
metodologia utilizada pela então Controladoria-Geral da União – CGU em âmbito 
nacional, a Escala Brasil Transparente, que viabilizou a medição da transparência de 
estados e municípios em todo o país. 

Analogamente à metodologia da CGU, foram encaminhadas quatro 
solicitações de informação para cada órgão integrante da Administração Direta do DF, 
sendo três relativas à gestão administrativa e uma referente à atividade finalística de 
cada órgão. 

As respostas a essas solicitações foram avaliadas sob duas 
perspectivas: quanto ao prazo de atendimento e quanto à conformidade da resposta 
com a pergunta, cada uma correspondendo à metade da pontuação atribuída ao 
checklist. 

Aplicada a metodologia, constatou-se que a transparência passiva 
restou mais bem implementada. Dos 24 órgãos integrantes da Administração Direta 
local, dezessete (71%) possuem nível de transparência passiva excelente, cinco 
(21%) apresentam nível de transparência aceitável, dois (8%) estão com o nível de 
transparência ruim e nenhum se enquadra no conceito péssimo, conforme se aduz do 
gráfico a seguir.  
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL 
AVALIAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA 

DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS AFERIDAS 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 5137/16. 

É de se ressaltar, no entanto, que 27% das respostas foram 
encaminhadas fora do prazo (vinte dias, prorrogáveis por mais dez, justificadamente) 
e que 15% das solicitações não foram respondidas pelos órgãos questionados, 
considerando a data limite de até quinze dias úteis após findo o prazo de resposta, 
incluindo-se a prorrogação. 

No que tange à conformidade com as solicitações, as respostas 
encaminhadas tiveram aderência média de 72%. Todavia, impende salientar que a 
questão que tratou da atividade finalística de cada órgão obteve aderência de apenas 
55%.  

Não obstante as falhas acima relatadas, merece destaque, também, a 
constatação de que a CGDF atua satisfatoriamente para assegurar a qualidade das 
informações disponibilizadas. 

A CGDF desenvolve diversas estratégias com objetivo de aprimorar a 
transparência e assegurar a qualidade das informações acessadas pelos cidadãos. 
Além disso, promove eficazmente ações de controle das transparências ativa e 
passiva no âmbito do Poder Executivo distrital, bem como fomenta a cultura do 
acesso, realizando eventos voltados tanto para os servidores que atuam nos órgãos 
do Poder Executivo distrital quanto para cidadãos e sociedade civil organizada. 

Entre as estratégias adotadas pela CGDF para o aprimoramento da 
transparência, destacam-se: i) edição da Instrução Normativa nº 02/15-CGDF, com 
vista a regulamentar a divulgação de informações governamentais nos sites oficiais 
dos órgãos do Poder Executivo distrital; ii) elaboração do Guia de Transparência Ativa, 
visando orientar os órgãos do Poder Executivo distrital acerca do cumprimento da 
legislação aplicável no que tange à disponibilização de ofício de informações em seus 
sítios eletrônicos oficiais de forma completa e padronizada; iii)  confecção das Cartas 
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71%
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

358 
 

de Serviços de diversos órgãos do complexo do GDF, instruindo o cidadão em relação 
às principais atribuições e serviços prestados; iv) concepção de plano de ação para o 
desenvolvimento das ouvidorias, contendo diagnóstico dos problemas mais 
relevantes, bem como estratégia de melhoria contendo objetivos estratégicos e ações 
de monitoramento e formação continuada; v) elaboração de Guia Prático de 
Implementação da Lei de Acesso à Informação com objetivo de orientar servidores e 
ouvidores sobre aspectos procedimentais e operacionais; vi) programação e execução 
de ações educativas com vista a capacitar ouvidores e servidores quanto aos 
conceitos e aspectos operacionais da Lei de Acesso à Informação, fomentando a 
cultura de acesso à informação; vii) ações de fomento à cultura do acesso à 
informação por meio do evento “Olho vivo no dinheiro público”, direcionado aos 
cidadãos, integrantes de conselhos de Políticas Públicas e membros da sociedade 
civil organizada, com a distribuição de folders. 

DETERMINAÇÕES DO TCDF 

Entre as deliberações encaminhadas à Controladoria-Geral do Distrito 
Federal, mediante a Decisão nº 5.918/16, destacam-se: instituição de um cronograma 
regular e periódico de eventos de capacitação acerca dos aspectos legais e 
operacionais da Lei de Acesso à Informação; instituição de um cronograma regular e 
periódico de campanhas de fomento à cultura da transparência e conscientização 
sobre o direito fundamental de acesso à informação junto à Administração Pública e 
aos cidadãos; realização de fiscalizações periódicas para verificar o nível de 
transparência ativa e passiva dos órgãos do Poder Executivo distrital, bem como 
aumentar a aderência aos normativos que regem a matéria, com posterior elaboração 
e publicação dos resultados em seu site; implementação de mecanismos de 
participação popular para o aprimoramento da transparência; e fomento ao 
aprimoramento dos controles gerenciais dos órgãos do Poder Executivo distrital, a fim 
de garantir que as informações frequentemente solicitadas possam ser 
disponibilizadas de ofício em seus sites oficiais e/ou no Portal da Transparência do 
DF.  
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6.8.2  – AUDITORIA SOBRE O PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM 

O TCDF realizou auditoria integrada no âmbito da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do DF – Codhab para avaliar a gestão do Programa 
Habitacional Morar Bem (Processo – TCDF nº 575/16).  

A Codhab é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de 
Gestão do Território e Habitação (SEGETH) que tem por finalidade executar a Política 
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, por meio do desenvolvimento 
de planos, programas e projetos habitacionais/sociais e da promoção da regularização 
urbanística, ambiental e fundiária, entre outras atribuições. 

O Programa Morar Bem, por sua vez, é vinculado ao Programa Minha 
Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e foi criado em 2011. Trata-se de uma ação 
voltada para famílias com renda bruta de até doze salários mínimos que busca 
priorizar a ampliação da oferta de solução de moradias de interesse social e a 
amortização do deficit habitacional por meio da indução e apoio do Poder Público à 
produção de novas habitações por agentes privados e sociais. A sua proposta 
consiste em ofertar moradias com infraestrutura urbana, como abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação pública, instalações 
telefônicas, redes de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e 
equipamentos públicos, como escolas, postos de saúde e de polícia. 

Pode participar do programa o cidadão que atender os seguintes 
requisitos: ter maioridade ou ser emancipado na forma da lei; residir no Distrito Federal 
nos últimos cinco anos; não ser nem ter sido proprietário, promitente comprador ou 
cessionário de imóvel no DF; não ter sido beneficiado em outro programa habitacional 
no Distrito Federal; e possuir renda familiar de até doze salários mínimos. 

Os candidatos são divididos por faixas de renda familiar que irão definir 
o tipo de imóvel que será ofertado, a forma de subsídio governamental e o universo 
de concorrentes para a disputa à unidade habitacional. As faixas são classificadas em: 
Faixa 1 – renda mensal de até R$ 1.600,00; Faixa 2 – renda mensal de R$ 1.600,01 
a R$ 3.275,00; Faixa 3 – renda mensal de R$ 3.275,01 a R$ 5.000,00; e Faixa 4 – 
acima de R$ 5.001,01 até doze salários mínimos. 

Para alcançar o objetivo da fiscalização, a equipe de auditoria formulou 
duas questões de auditoria. A primeira procurou saber se o processo de seleção dos 
interessados respeita os ditames legais e os princípios constitucionais. A segunda 
buscou averiguar se o programa habitacional Morar Bem cumpre sua finalidade.  

CONSTATAÇÕES 

a) O processo de seleção dos interessados encontra-se eivado de 
falhas, uma vez que: foram entregues unidades habitacionais a 
candidatos que não atendiam aos requisitos legais para 
participação no programa; foi constatada a distribuição ilegal 
de imóveis a cooperativas e associações; foi detectada a 
ocorrência de falhas na classificação dos candidatos que estão 
na lista de recebimento 

Tendo em conta que a Codhab avalia o atendimento aos requisitos legais 
apenas no ato da habilitação ao programa, verificou-se a existência de inúmeros 
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casos de beneficiários que foram contemplados com unidades habitacionais sem 
atenderem os requisitos de inexistência de propriedade de imóvel anterior e não ter 
sido beneficiário em outros programas habitacionais, conforme evidenciam as tabelas 
a seguir. 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 575/16.  

 
Fonte: Processo – TCDF nº 575/16. 
PMB – Programa Morar Bem.  

No que diz respeito ao requisito de renda, a equipe de auditoria 
identificou que não há nova conferência de dados de renda familiar após a fase de 
habilitação, o que propicia a entrega de imóveis a quem não mais cumpra as 
exigências legais no momento do recebimento do imóvel, a exemplo do caso de uma 
candidata contemplada no Jardins Mangueiral, cuja renda familiar praticamente 
quadruplicou entre a habilitação e a contemplação. 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 575/16.  
* SM – Salário Mínimo / 2010 – R$ 510,00 / 2013 – R$ 678,00. 

A burla ao critério de elegibilidade relacionado à renda familiar, via de 
regra, dá-se para aqueles que, quando da sua contemplação, se encontram em 
condição de união estável, em que pese não estejam cadastrados dessa forma. 
Nessas situações, o candidato omite seu real estado civil, se declarando 
solteiro(a)/divorciado(a)/viúvo(a), não apresentando os rendimentos do cônjuge para 
composição da renda familiar. 

Também restou evidenciado que, do total de mais de 142 mil candidatos 
habilitados na lista atual da Codhab, 2.601 atualmente têm ou já tiveram imóveis 
residenciais no DF, o que, à primeira vista, não cumpre os requisitos do programa. 
Essas pessoas possuem ou possuíram o total de 2.859 imóveis, conforme distribuição 
constante da tabela seguinte. 

Empreendimento Qtde Candidatos Total de Imóveis

Estilo Santa Maria 3 3

Paranoá Parque 23 25

Parque do Riacho 57 61

Jardins Mangueiral 234 267

Total 317 356

QUANTIDADE DE CONTEMPLADOS COM IMÓVEIS ANTERIORES NO DF

Empreendimento PMB
Local do outro 

Programa Habitacional
Qtde

Jardins Mangueiral São Sebastião 3

Jardins Mangueiral Riacho Fundo II 1

Jardins Mangueiral Ceilândia 1

Parque Riacho Ceilândia 1

CANDIDATOS CONTEMPLADOS PELO MORAR BEM JÁ BENEFICIADOS EM 

OUTROS PROGRAMAS HABITACIONAIS

Renda 

Candidato

Renda 

Familiar

(x SM*) (x SM*)

Habilitação jul/10 Solteira 11,2 0 11,2

Contemplação abr/13 Casada 22,1 19,3 41,4

EXEMPLO DE CANDIDATA BENEFICIADA COM RENDA FAMILIAR,

NO ATO DA CONTEMPLAÇÃO, SUPERIOR À PERMITIDA

Fase Data Est Civil

Renda 

Cônjuge

(x SM*)
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Fonte: Processo – TCDF nº 575/16. 

No universo da lista de habilitados, foram, ainda, detectados 310 
candidatos já falecidos e 62 candidatos que já haviam sido contemplados em outros 
programas habitacionais. 

Além disso, foi verificado que a pontuação e a classificação na lista são 
realizadas de acordo com o declarado pelo candidato, independentemente se 
comprovado, gerando distorções de posições na lista de atendimento. Como exemplo, 
foram identificados 203 casos em que o candidato foi beneficiado pela data de 
chegada no DF declarada, sendo esta até 39 anos menor que a efetivamente 
comprovada, resultando na atribuição da maior pontuação possível para esse quesito 
(4.000 pontos). 

Por outro lado, foi apurado que a Codhab organiza listas em seu sítio 
institucional com o fim de hierarquizar os candidatos para a distribuição de unidades 
habitacionais do Programa. Assim, este órgão formula duas principais listas para os 
habilitados: Relação de Inscrição Individual (RII) e Relação de Inscrição por Entidades 
(RIE), que contempla os candidatos que concorrem por intermédio de cooperativas ou 
associações, de acordo com seus pontos obtidos. Ocorre que, apesar de a norma que 
rege a Política habitacional do DF mencionar que 40% das áreas destinadas à 
habitação de interesse social serão reservadas para atendimento das cooperativas e 
associações, está havendo a distribuição, para essas entidades, de unidades já 
construídas sem que estas produzam ou implementem qualquer tipo de projeto 
habitacional em colaboração com o Estado na redução do deficit habitacional, 
limitando-se o papel de tais entidades a apenas realizar o cadastramento dos 
associados e cooperados beneficiários. 

Nesse ponto, impende ressaltar que a proporção entre a quantidade de 
candidatos habilitados nas listas Relação de Inscrição Individual (RII) e Relação de 
Inscrição por Entidades (RIE) é de 80% para 20%, respectivamente, e que a 
pontuação necessária para uma mesma classificação em cada lista é muito inferior 
naquela dos filiados a entidades (RIE), o que gera privilégios injustificáveis aos 
candidatos inscritos na referida lista frente aos demais, desvirtuando a lógica do 
programa Morar Bem.  

Faixas de Renda Apt Casa Lote

1 127 10 538

2 305 15 547

3 244 8 333

4 335 16 381

Total 1.011 49 1.799

QUANTIDADE DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO DF PERTENCENTES A 

CANDIDATOS HABILITADOS NA LISTA CODHAB
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TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS, POR FAIXA DE RENDA, 
PARA AS LISTAS RII E RIE 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 575/16. 

 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 575/16.  
* Não há candidatos com essa pontuação na lista de habilitados RII. 

Examinando-se os perfis sociais dos candidatos para a mesma 
classificação nas listas RII e RIE, é possível concluir que, para todas as faixas de 
renda, o candidato RIE é mais jovem, possui menor tempo de fila, menor tempo de 
Brasília, bem como menor quantidade de dependentes. 

Tal cenário não se limita às listas de candidatos habilitados, sendo 
realidade também entre os contemplados, ou seja, entre aqueles que já receberam 
unidades habitacionais produzidas pela Codhab. 
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Faixas de Renda

RII RIE

RII RIE RII RIE RII RIE RII RIE

7.000 22º 1º 20º 1º 11º 2º 10º 2º

6.000 547º 58º 617º 62º 191º 25º 185º 18º

5.000 6.754º 557º 5.736º 611º 1.733º 182º 1.621º 143º

4.000 33.415º 3.158º 21.358º 2.556º 6.406º 772º 5.186º 580º

3.000 56.374º 7.871º 35.657º 5.259º 10.597º 1.626º 8.184º 1.113º

2.000 56.489º 13.173º * 8.306º * 2.513º * 1.629º

1.000 * 16.235º * 9.821º * 2.880º * 1.803º

CLASSIFICAÇÃO DE RII E RIE DE ACORDO COM A PONTUAÇÃO

Pontuação
Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4
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Fonte: Processo – TCDF nº 575/16. 

b) O Programa Morar Bem não vem cumprindo plenamente a sua 
finalidade, em que pese uma parte do público atendido 
efetivamente necessitasse do acesso à moradia, visto que: não 
há priorização da população de baixa renda, idosos, deficientes 
ou vulneráveis para atendimento pelo Programa; foram 
identificados imóveis com desvio de finalidade (vendidos, 
alugados, cedidos ou desocupados); observaram-se 
candidatos beneficiados com patrimônio incompatível com a 
finalidade do programa  

O objetivo da política habitacional no DF é o atendimento, com prioridade 
para famílias de baixa renda, daqueles que não contam com moradia própria e que, 
em função disso, acabam se submetendo ao pagamento de aluguel. Nesse contexto, 
é de se esperar que as unidades entregues pelo programa sejam utilizadas 
exclusivamente para residência do beneficiário e sua família. Qualquer uso diverso 
configura desvirtuamento da função social e assistencial do programa, 
comprometendo sua finalidade. 

Apesar disso, foram identificados imóveis do programa sendo vendidos, 
alugados, cedidos a terceiros ou mantidos desocupados. A equipe de auditoria 
conseguiu, inclusive, detectar dois casos de venda de unidades no empreendimento 
Jardins Mangueiral, com registro de compra e venda identificado no 2º Ofício de 
Registro de Imóveis do DF, sendo que em um deles o imóvel foi alienado após apenas 
seis meses da entrega e, em outro, o imóvel foi vendido após dois anos da entrega, 
com um lucro de 74%, o que demonstra que o Programa Morar Bem permite a 
especulação imobiliária. 

RII RIE
Média 

Geral

Tempo de

Fila (anos)
8,22 4,52 7,53 Ficou 81,90% mais tempo na fila

Pontuação 4.645,08 3.493,97 4.432,17 Precisou de 32,90% mais pontos

Tempo de 

DF (anos)
37,04 28,46 35,46 Teve 30,10% mais tempo de DF

Idade 

(anos)
43 36 41 É 19,60% mais velho

RII RIE
Média 

Geral

Tempo de

Fila (anos)
8,18 4,82 6,95 Ficou 69,80% mais tempo na fila

Pontuação 4.761,39 3.327,39 4.235,47 Precisou de 43,10% mais pontos

Tempo de 

DF (anos)
38,71 30,86 35,83 Teve 25,50% mais tempo de DF

Idade 

(anos)
42 36 40 É 16,30% Mais velho

Paranoá Parque

RII comparado com RIE

Jardins Mangueiral

RII comparado com RIE

COMPARAÇÃO DOS CONTEMPLADOS NAS LISTAS RII E RIE, POR EMPREENDIMENTO

 - VALORES MÉDIOS - 
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Fonte: Processo – TCDF nº 575/16. 

Uma das possíveis causas para tal prática é a transferência ao 
beneficiário, pela Codhab, da posse e domínio sobre o imóvel, por meio de escritura 
pública, sem fazer constar do instrumento o prazo de inalienabilidade de dez anos 
disposto contratualmente.  

Nesse sentido, ainda, verificou-se que há imóveis entregues pelo 
Programa Morar Bem vazios há até quatro anos, bem assim titulares de contas da 
CEB responsáveis por mais de uma unidade no Jardins Mangueiral, o que comprova 
o atendimento a pessoas que não precisam de moradia, bem como a prática de 
especulação imobiliária com subsídio do Estado. 

Muito embora não seja uma restrição imposta pela norma legal, 
constataram-se, também, casos de beneficiários que provavelmente não precisavam 
de amparo estatal, cujo patrimônio superava em até dez vezes o valor do imóvel 
recebido por meio do Programa Morar Bem, bem assim de contemplado proprietário 
de cinco imóveis no DF, além daquele recebido no Jardins Mangueiral.  

Ao se comparar o atendimento da demanda dos habilitados no programa 
em cada faixa de renda, foi possível averiguar que o aludido programa não tem 
priorizado os cidadãos de baixa renda (faixas 01, 02 e 03), mas sim as pessoas de 
renda mais elevada (faixa 04), uma vez que o percentual de atendimento a pessoas 
com renda acima de RS 5.000,00 até 10.560,00 (doze salários mínimos) chega a ser 
o dobro daquele referente aos candidatos de baixa renda: 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 575/16. 

Paralelamente a isso, foi constatado que não está sendo cumprido o 
percentual total de reserva de 20% estabelecido na lei de regência do programa Morar 
Bem e nem os percentuais específicos para atendimento às pessoas com deficiência 
(8%), aos idosos com mais de 60 anos (5%) e aos casos de vulnerabilidade social 
(7%), conforme fica evidenciado na tabela a seguir. 

Data Entrega 

Codhab
28/08/2012 Data da Venda

26/02/2013 

(após 6 meses)

Valor Codhab R$ 100.830,00 Valor Venda 100.830,00

Data Entrega 

Codhab
18/01/2012 Data da Venda

14/11/2013 

(após 1 ano 10 

meses)

Valor Codhab R$ 100.830,00 Valor Venda R$ 175.000,00

Imóvel PMB: QC 15 Rua O – Jardins Mangueiral

Imóvel PMB: QC 15 Rua A – Jardins Mangueiral

CASOS CONCRETOS DE VENDA DE UNIDADES

NO EMPREENDIMENTO JARDINS MANGUEIRAL

CANDIDATOS
Faixas 1, 2 e 3

(Baixa renda)
Faixa 4

Habilitados 132.257 10.049

Contemplados 15.641 2.323

% de atendimento 11,83% 23,13%

COMPARATIVO DO PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA FAIXA 4

EM RELAÇÃO À BAIXA RENDA
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Fonte: sitio da Codhab em 19/04/2016. 

Por fim, foram detectadas irregularidades no credenciamento e na 
fiscalização das cooperativas e inconsistências no sistema informatizado da Codhab. 

DETERMINAÇÕES DO TCDF 

Entre as deliberações encaminhadas aos jurisdicionados, mediante a 
Decisão nº 6.406/16, destacam-se a determinação à Codhab para que: implemente 
mecanismos de controle que permitam a comprovação do cumprimento dos requisitos 
pelos candidatos no momento do recebimento dos imóveis; amplie a transparência 
dos dados referentes a entidades disponibilizados no sítio institucional da Companhia; 
adote medidas cabíveis para os beneficiados identificados que incorrerem em 
descumprimento de requisitos ou desvio de finalidade do programa por meio de venda 
ou aluguel de unidades habitacionais; promova a repontuação e reclassificação dos 
candidatos da fila segundo os dados comprovados; abstenha de distribuir unidades 
habitacionais prontas à cooperativas e associações ou aos seus filiados, restringindo-
se à disponibilização de áreas para construção; adote medidas para garantir o 
cumprimento das cláusulas de inalienabilidade dos contratos celebrados no âmbito 
dos programas habitacionais, de modo a inibir a prática de venda e aluguel, bem como 
a identificação de unidades desocupadas, implementando rotina de fiscalização. 
Houve, ainda, recomendação ao Governador do Distrito Federal para que avalie a 
conveniência de incluir valor de patrimônio máximo, pessoal ou familiar, como 
condição para participação em programas habitacionais, bem como promover gestão 
junto aos agentes financiadores dos imóveis originários de Programas Habitacionais 
promovidos pelo GDF de modo que, em casos de comprovado descumprimento 
contratual, as unidades retomadas sejam reincorporadas ao Programa. 

 

 

Empreendimento
Deficientes 

(8%)
Idosos (5%)

Vulneráveis 

(7%)
Total

Estilo Santa Maria 14,55% 1,12% 0% 15,62%

Jardins Mangueiral 3,74% 2,33% 0% 6,07%

Paranoá Parque 8,52% 7,20% 0,05% 15,77%

Parque do Riacho 7,44% 4,53% 0% 11,97%

ATENDIMENTO AO PERCENTUAL DESTINADO A DEFICIENTES,

IDOSOS E VULNERÁVEIS
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6.8.3 – AUDITORIA NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO 

FEDERAL – PROCIDADES/DF 

Realizou-se auditoria de recursos externos no Programa de 
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – Procidades/DF, financiado com 
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e do Governo do Distrito 
Federal, de acordo com as regras do Contrato de Empréstimo nº 2957/OC-BR 
(Processo – TCDF nº 4322/17). 

O Programa em questão visa a proporcionar o desenvolvimento 
econômico do DF, por meio de melhoria no ambiente de negócios, promoção de 
investimentos, financiamento de obras de infraestrutura urbana e fomento do 
desenvolvimento empresarial. O custo total do Procidades/DF está previsto em 
US$ 71,43 milhões, dos quais o BID financiará US$ 50 milhões e o GDF custeará 
US$ 21,43 milhões, mediante contrapartida local. 

Por força de termo de cooperação técnica celebrado entre o Governo do 
Distrito Federal e este Tribunal de Contas, e em conformidade com o estabelecido no 
referido contrato de empréstimo, as auditorias requeridas em cada exercício fiscal no 
decorrer da vigência do Procidades/DF ficarão a cargo do TCDF, que atua, neste 
particular, como auditor independente. 

Em que pese assinado em 10.09.14, o Procidades/DF apresentou baixa 
execução nos dois primeiros anos de vigência, razão pela qual o BID concordou que 
a auditoria referente aos fatos havidos em 2014 e 2015 fosse realizada na mesma 
oportunidade em que se procedesse à auditoria de 2016. 

Desse modo, a primeira fiscalização realizada pelo TCDF nas 
demonstrações financeiras e demais informações apresentadas pela Secretaria de 
Economia e Desenvolvimento Sustentável – SEDS, responsável pelo gerenciamento 
do Programa Procidades/DF, abrangeu os exercícios de 2014, 2015 e 2016. 

CONSTATAÇÕES 

Registre-se, de início, que, até o final de 2016, nenhuma das ações 
finalísticas do Procidades/DF havia sido desenvolvida. A única ação realizada, no 
período considerado, foi a contratação de consórcio de empresas para apoio ao 
gerenciamento do projeto, mediante o Contrato nº 08/2014-SDE/DF. Essa contratação 
constituía condição prévia à realização do primeiro desembolso do Programa. 

Em etapa anterior à realização dos trabalhos de campo da auditoria e 
como forma de dimensionar os exames que foram aplicados, avaliou-se o sistema de 
controle interno do Procidades/DF. Para tanto, utilizou-se a metodologia preconizada 
pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO, por 
sua sigla em inglês). Essa avaliação permitiu identificar eventos potenciais que, por 
não receberem tratamento adequado, apresentam risco residual elevado. A título de 
exemplo, citam-se o risco de os recursos do financiamento (fonte 136) não serem 
adequadamente registrados no SIGGo, o risco de ocorrência de pagamentos 
duplicados a fornecedores e o risco de os recursos do Programa serem utilizados para 
fins diferentes dos acordados com o BID. 

Em que pesem as fragilidades identificadas no controle interno, as 
informações levantadas na fase de execução da auditoria permitiram concluir que as 
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demonstrações financeiras dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 representavam 
razoavelmente a situação física e financeira do Procidades/DF, com exceção dos 
desvios consignados no relatório de auditoria. Listam-se, a seguir, as falhas mais 
relevantes detectadas: 

 notas explicativas das demonstrações financeiras de 2015 elaboradas 
em desconformidade com os requisitos preconizados nas Guias de 
Relatórios Financeiros do BID; 

 divergências entre o saldo inicial do Demonstrativo de Fluxo de Caixa 
de 2016 e o saldo final de 2015, registrado nas demonstrações 
financeiras básicas de 2015; 

 reconhecimento de rendimento de aplicações financeiras do 
Programa em desconformidade com a base contábil de caixa (exigência 
do contrato de empréstimo), nos anos de 2014, 2015 e 2016; 

 violação ao princípio de segregação de funções na gestão do 
Procidades/DF; 

 diversas impropriedades na licitação para contração do consórcio de 
empresas para apoio ao gerenciamento do projeto, tais como falhas na 
elaboração da estimativa de custo e na condução do processo licitatório; 

 falhas formais nos registros dos procedimentos de recebimento, 
atesto e pagamento de despesas do Contrato nº 08/2014-SDE/DF; 

 pagamento realizado em desacordo com cláusulas do Contrato 
nº 08/2014-SDE/DF; 

 divergência entre a fonte de recursos indicada nas notas de empenho 
e a utilizada nas ordens bancárias; e 

 divergência entre os valores pagos, de um lado, registrados no Siggo, 
e, de outro, apontados nas solicitações de desembolso apresentadas ao 
BID e nas Demonstrações Financeiras de 2015. 

RECOMENDAÇÕES 

Destacaram-se, no relatório dos auditores independentes, sugestões de 
caráter operacional que visam a sanar ou a reduzir as fragilidades identificadas nos 
controles internos. 

Cumpre destacar, por fim, que a atuação deste Tribunal como auditor 
independente não afasta sua competência para atuar como órgão de controle externo, 
a qual se dará em processo a ser autuado especificamente para tal fim. 
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7 – SÍNTESE 

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO  

A Lei nº 5.602/15 dispôs sobre o PPA do quadriênio 2016/2019. O 

Decreto nº 37.517/16 alterou informações gerenciais e atributos dos objetivos 

específicos dos programas temáticos e a Lei nº 5.787/16 revisou esse PPA, alterando, 

incluindo e excluindo metas, indicadores e ações orçamentárias e não orçamentárias. 

O PPA 2016/2019 previu R$ 30,9 bilhões em recursos a serem gastos 

em 2016, sendo 84,3% em despesas correntes e 15,7% em despesas de capital. Esse 

valor previsto é 10,8% menor que o valor nominal inserido no PPA 2012/2015 para o 

exercício de 2015.  

O PPA vigente registrou significativa redução no quantitativo de 

programas relativamente ao plano anterior. Os programas de Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado decresceram de dez para três, e os programas temáticos 

reduziram de 32 para treze.  

De acordo com o art. 149, § 2º, da LODF, o PPA deve estabelecer as 

diretrizes, objetivos e metas por região administrativa. Entretanto, para o exercício de 

2016, 91,5% dos recursos previstos destinaram-se à localização Distrito Federal.  

A Lei no 5.514/15, alterada pelas Leis nº 5.597/15, 5.718/16 e 5.776/16, 
estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016.  

A LDO/16 não previu o anexo específico da Estimativa da Margem de 
Expansão das Despesas Obrigatórias Constitucionais ou Legais de Caráter 
Continuado como componente do PLOA. Por meio da Decisão nº 6.183/16, o TCDF 
determinou ao GDF que regularize essa impropriedade nas próximas LDOs. 

Destaca-se, ainda, na LDO/16, a supressão de autorização de empenho, 
liquidação e pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais do ano anterior, 
presente nas LDOs desde 2009, prática contrária ao regime de competência da 
despesa e aos princípios de anualidade, universalidade, controle e equilíbrio fiscal das 
contas públicas. 

A Lei Orçamentária Anual – LOA, de no 5.601/15, estimou receitas e 
despesas em R$ 34 bilhões, distribuídos para os Orçamentos Fiscal, R$ 19,9 bilhões, 
da Seguridade Social, R$ 12,8 bilhões, e de Investimento, R$ 1,4 bilhão. 

Nos valores dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – OFSS, 
estão incluídos R$ 4,9 bilhões oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – 
FCDF para as áreas de educação e saúde. Os recursos do FCDF previstos para a 
área de segurança, no total de R$ 7,1 bilhões, continuaram sendo alocados na lei 
orçamentária da União e executados por meio do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – Siafi. 

No exercício anterior, o valor global sob gestão do GDF totalizou 
R$ 40,6 bilhões, em números corrigidos pelo IPCA-Médio. Já em 2016, esse montante 
atingiu R$ 41,1 bilhões, ampliação real de 1,4%. 
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No âmbito dos OFSS, a LOA/16 superou a anterior em 1,8%, em valores 
atuais, notadamente pelo acréscimo em Seguridade Social, com expansão real de 
5,6%.  

Houve redução real de 3,2% na previsão inicial da Receita Tributária em 
relação a 2015. Por outro lado, a previsão inicial da Receita de Contribuições teve 
incremento real de 35,8% em 2016, em função da contribuição patronal ao Fundo 
Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 

De notar, ainda, expressivo aumento das receitas intraorçamentárias 
correntes em relação aos valores previstos inicialmente para o exercício anterior. Tal 
fato deveu-se à contabilização da contribuição patronal ao Fundo Financeiro do 
Instituto de Previdência dos Servidores do DF – Iprev/DF, que passou a ser realizada 
a partir do segundo semestre de 2015 e, portanto, não prevista na elaboração da 
proposta orçamentária daquele exercício. 

Houve redução de 20,4% na previsão inicial das receitas de capital, em 
valores atualizados, notadamente de Operações de Crédito e de Transferências de 
Capital, cujas previsões iniciais de ingressos reduziram-se em 31,8% e 66,8%, 
respectivamente. Destaque-se, ainda, a expectativa de realização de receitas de 
alienação de bens imóveis, quase dez vezes maior que no ano anterior.  

Relativamente às despesas, destacou-se a ampliação das dotações 
relativas a Obrigações Patronais, de R$ 682,7 milhões para R$ 1,7 bilhão, devido à 
movimentação intraorçamentária decorrente da contribuição patronal ao Fundo 
Financeiro do RPPS.  

As dotações para a Amortização da Dívida foram ampliadas para 
R$ 450,2 milhões, ante R$ 208,7 milhões no exercício anterior, em termos reais. As 
Indenizações e Restituições Trabalhistas tiveram reforço de 173,5% em relação a 
2015. Por outro lado, Obras e Instalações tiveram redução de R$ 5,1 bilhões para 
R$ 2,5 bilhões, em valores atualizados. 

O Orçamento de Investimento das Estatais não dependentes do Tesouro 
– OI encolheu 9,9% em comparação com 2015 e teve o menor valor desde 2013: 
R$ 1,4 bilhão.  

O FCDF também decresceu, na proporção de 10,9% em relação ao ano 
anterior. A Receita Corrente Líquida – RCL federal, utilizada para fins de correção do 
FCDF, teve variação negativa em 3,1%, em termos nominais, o que explica a redução 
dessa fonte de financiamento distrital, com repercussão mais significativa em 
educação e saúde, que perderam 24,7% da alocação inicial do Fundo entre 2015 e 
2016, em valores atuais.  

A LOA/16 apresentou compatibilidade com o Anexo de Metas e 
Prioridades da LDO/16, do ponto de vista das metas físicas. Em oposição, quando se 
confrontam os quantitativos físicos almejados e os valores alocados no PLOA e na 
LOA/16, nota-se a insuficiência das dotações para alguns subtítulos priorizados na 
LDO/16.  

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Ao longo do exercício de 2016, as alterações orçamentárias nos OFSS 
elevaram as despesas fixadas em R$ 2,5 bilhões. 
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As alterações orçamentárias promovidas somaram R$ 8,8 bilhões, com 
destaque para o cancelamento de dotações, no total de R$ 6,3 bilhões. O montante 
de créditos adicionais foi 42,9% menor que no orçamento anterior, em termos reais. 
No mesmo sentido, houve significativa queda no percentual do montante de créditos 
adicionais em relação à dotação inicial fixada na LOA, de 48,3%, em 2015, para 
27,1%, em 2016. 

O crédito suplementar, no total de R$ 8,6 bilhões, sofreu redução 
superior a um terço em relação a 2015. O crédito suplementar por excesso de 
arrecadação do Tesouro caiu 73,8%, ou R$ 1,3 bilhão, e o montante de crédito 
especial manteve-se praticamente estático em relação a 2015, com acréscimo real de 
1,9%.  Também houve queda de 17% nos créditos adicionais abertos com base no 
superavit financeiro.  

Verificou-se saldo de R$ 1 milhão resultante da movimentação de crédito 
por fusão/cisão/extinção de unidades. Esse valor deveria ser nulo ao término do 
exercício. A falha ocorreu na transposição de créditos da Vice-Governadoria para a 
Secretaria das Cidades, criada em setembro de 2016. Apesar de não utilizados, tais 
créditos não foram contabilmente cancelados na origem. 

A dotação inicial do grupo Pessoal e Encargos Sociais passou de 
R$ 20,1 bilhões para 21,3 bilhões, após as alterações orçamentárias, incremento 
76,1% menor, em termos reais, que o verificado em 2015. Em 2016, o percentual de 
aumento da dotação do grupo foi de 5,9%, indicando melhora no processo de 
planejamento e orçamentação das despesas com pessoal. 

Também se destacaram os acréscimos promovidos nas ações de 
manutenção de serviços administrativos gerais da Secretaria de Saúde, cujos 
percentuais em relação à dotação inicial variaram de 306,1% a 455,3%. 

As alterações no orçamento estão sujeitas a limites e condições que 
visam evitar a descaracterização da peça orçamentária aprovada pelo Poder 
Legislativo.  

Constatou-se abertura de créditos suplementares para subtítulos novos, 
por meio dos Decretos nº 37.777e 37.856, todos de 2016, em favor da Secretaria das 
Cidades, no valor de R$ 378,2 mil, descumprindo o art. 41, I, da Lei federal 
nº 4.320/64, que prevê que os créditos suplementares se destinam a reforço de 
dotação orçamentária.  

Verificou-se o descumprimento do art. 22 da LDO/16, pelo cancelamento 
de R$ 546,2 mil destinados a Requisições de Pequeno Valor para abertura de créditos 
com finalidade diversa, por meio de decretos.  

Foi descumprido o art. 58 da LDO/16 nas transposições de crédito 
efetivadas por intermédio dos Decretos nº 37.148, 37.156, 37.181, 37.182, 37.192, 
37.382 e 37.704, todos de 2016, que acabaram por alterar a estrutura programática 
da dotação orçamentária de origem. Além disso, os dois últimos decretos também 
alteraram a modalidade de aplicação dos créditos. 

Houve cancelamento, por decreto, de 39% da dotação inicial da 
Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social, descumprindo o art. 8º, I, da 
LOA/16, que autoriza o Poder Executivo a alterar por ato próprio até o limite de 25% 
do valor total de cada unidade orçamentária. 
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Denota-se a necessidade de aprimoramento dos controles sobre a 
abertura de créditos adicionais, em face das falhas e fragilidades identificadas. 

RECEITA 

Em 2016, o montante total dos recursos sob a gestão do Governo do 
Distrito Federal alcançou R$ 33,5 bilhões, assim distribuídos: R$ 26,3 bilhões 
oriundos dos OFSS; R$ 425,8 milhões, do OI; e R$ 6,7 bilhões, do FCDF — valor 
referente à área de segurança pública executado no âmbito da União, por meio do 
Siafi. Nos moldes do que se iniciou em 2015, os recursos provenientes do FCDF 
destinados às áreas de educação e saúde compuseram os OFSS (R$ 5,3 bilhões), 
tendo sido contabilizados no Siggo. 

Conforme a metodologia adotada pelo Balanço Geral, as receitas 
intraorçamentárias relativas a contribuição patronal foram expurgadas dos valores 
relativos à consolidação da receita realizada. Em 2016, foi arrecadado, a esse título, 
R$ 1,7 bilhão, montante 13,6% menor que o do ano anterior, quando houve realização 
de R$ 2 bilhões, em valores atualizados. A diferença de R$ 267,3 milhões a menor na 
arrecadação da contribuição patronal proveio majoritariamente do Fundo 
Previdenciário do DF – DFPREV (R$ 225,6 milhões), enquanto o Fundo Financeiro de 
Previdência apresentou receita com contribuição patronal R$ 41,8 milhões menor que 
em 2015. Parte desse comportamento pode ser explicado pela alteração trazida pela 
LC nº 899/15, que reduziu a alíquota da contribuição patronal do DFPREV, de 22% 
para 16,55%, até 2018. 

Aparte as receitas intraorçamentárias de contribuições patronais, em 
2016, os recursos geridos retraíram 5,4%, em comparação com 2015. 

No total, considerados os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de 
Investimento, bem como os recursos do FCDF para as três áreas — segurança, 
educação e saúde —, foi praticamente R$ 1,9 bilhão a menos de recursos à 
disposição do GDF. Desse valor, o FCDF como um todo (saúde, educação e 
segurança) respondeu por aproximadamente R$ 1,5 bilhão. Com efeito, a 
participação do FCDF nos recursos do GDF sofreu queda de 2,2 pontos percentuais, 
com redução de 38,1%, em 2015, para 35,9%, em 2016.  

Persiste a grande discrepância entre a expectativa de arrecadação e a 
receita realizada, que em 2016 ultrapassou um quinto dos OFSS. Em 2016, foram 
R$ 5,3 bilhões de receita estimada que não se converteram em efetivo ingresso nos 
cofres do DF, já desconsideradas as receitas intraorçamentárias oriundas da 
contribuição patronal. 

RECEITA CORRENTE – OFSS  

As receitas correntes, R$ 25,7 bilhões, representaram 97,8% dos OFSS, 
dos quais um quinto decorreu das transferências da União à conta do FCDF para as 
áreas de educação e saúde. As duas maiores fontes de recursos foram os tributos, 
que somaram R$ 14,4 bilhões, ou 55,8% das receitas correntes, e as transferências, 
com R$ 7,3 bilhões, ou 28,4%, já deduzido R$ 1,9 bilhão para a formação do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb. 

A arrecadação das receitas com impostos e taxas, em termos reais, foi 
0,3% maior que a do exercício anterior, ainda assim, R$ 661,4 milhões a menos que 
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2014, em valores atualizados. Os impostos que tiveram em 2016 arrecadação superior 
ao ano anterior foram o ICMS (4,6%), o IPVA (8%) e o IPTU (8,8%). Os demais tiveram 
arrecadação menor que a anterior. 

O GDF obteve R$ 1,7 bilhão com contribuições, R$ 277 milhões a 
menos que em 2015. Do montante arrecadado, 87,7% foram obtidos a partir de 
contribuições de servidores ativos, inativos e pensionistas para o Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS. 

Foi arrecadado R$ 1,3 bilhão de receitas patrimonial, de serviços, 
industrial e agropecuária, concentrado nas duas primeiras origens. Com serviços, o 
GDF obteve R$ 479,7 milhões, dos quais R$ 299,5 foram receitas relacionadas a 
veículos, condutores, licenciamentos e cadastramentos e R$ 139,1 milhões a partir de 
serviços de transporte ferroviário e metroviário. 

Os valores oriundos de transferências correntes, após deduzidos os 
recursos destinados ao Fundeb (R$ 1,9 bilhão), somaram R$ 7,3 bilhões, dos quais 
R$ 5,3 bilhões oriundos do FCDF, incorporados aos OFSS e destinados às áreas de 
educação (R$ 2,4 bilhões) e saúde (R$ 2,9 bilhões). Adicionalmente, foram recebidos 
R$ 729,6 milhões de transferências para o SUS; R$ 599,7 milhões pela cota-parte do 
Fundo de Participação dos Estados e do DF – FPE; R$ 338 milhões de salário 
educação; R$ 166,3 milhões pela cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios 
– FPM; e R$ 183,5 milhões pelas demais transferências correntes. 

Em Outras Receitas Correntes, que agregou R$ 1,1 bilhão aos cofres 
distritais em 2016, destacaram-se as compensações previdenciárias entre os regimes 
geral e próprio de previdência, com ingresso de R$ 213 milhões. 

RENÚNCIA DE RECEITAS 

A Controladoria-Geral do DF – CGDF informou que não apresentou a 

avaliação de custo e benefício das renúncias de receitas tributárias, pois a 

metodologia elaborada em 2015 ainda não havia sido aprovada, assim como ainda 

não havia sido estabelecida metodologia para a avaliação do custo e benefício das 

renúncias creditícias e financeiras. 

A renúncia de receita tributária realizada em 2016 foi de R$ 1,8 bilhão, 

ou 12,5% do montante arrecadado de receitas tributárias (R$ 14,3 bilhões) e de multas 

e juros de tributos (R$ 177,1 milhões, registrados no Siggo como Outras Receitas 

Correntes). O valor renunciado foi R$ 4,6 milhões superior ao previsto. 

Por sua vez, em relação às taxas de competência da Agência de 

Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, também objeto de benefícios tributários, a 

CGDF informou terem sido renunciados R$ 2,4 milhões, 8,7% abaixo do previsto para 

o ano. 

Para o exercício de 2016, os gastos com benefícios creditícios deveriam 

ter origem nos seguintes fundos, que têm por objetivo tornar mais acessíveis os 

recursos financeiros a determinados segmentos da economia local: Fundo Distrital de 

Sanidade Animal – FDS, Fundo de Aval do Distrito Federal – FADF, Fundo de 

Desenvolvimento Rural – FDR, Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – 

Fundefe e Fundo de Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – Funger.  
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No entanto, somente foram informados, na Prestação de Contas ora em 

análise, valores de renúncia relativos ao FDR, no montante de R$ 1 milhão, e ao 

Funger, R$ 861 mil. 

Não houve apuração do montante renunciado pelo Fundefe em 2016. 

Essa ausência de informações distorce os resultados relativos à apuração da renúncia 

de receita creditícia, pois, segundo a CGDF, teria sido apurado deságio de R$ 261,1 

milhões somente nos Leilões nºs 001 e 002/2016, realizados pelo Banco de Brasília – 

BRB, mas que não constaram como renúncia referente ao Fundefe.  

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 

6ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional, para adequada evidenciação contábil 

das renúncias concedidas, deve ser utilizado o mecanismo de dedução de receita 

(registro em conta redutora de receita). A esse respeito, o Anexo VI, Volume IV, da 

Prestação de Contas de 2016 consigna que não constam registros contábeis no Siggo 

relativos às renúncias ocorridas no respectivo exercício e que “não há contas 

contábeis redutoras específicas para o lançamento das renúncias de receitas 

tributárias, creditícias e financeiras”. 

RECEITA DE CAPITAL – OFSS 

Em 2016, as receitas de capital nos OFSS alcançaram 
R$ 577,4 milhões, apenas 19,1% da estimativa atualizada e 28,7% inferiores às de 
2015. Destacou-se a queda na arrecadação das operações de crédito (R$ 100,1 
milhões) e das alienações de bens (R$ 14,7 milhões), que corresponderam, 
respectivamente, a 6,8% e 2,5% da estimativa atualizada.  

Já a receita com amortização de empréstimos dividiu-se em três fontes: 
R$ 131,9 milhões relativos à amortização de financiamento junto ao Fundo de 
Desenvolvimento do DF – Fundefe; R$ 6,1 milhões, ao Fundo para a Geração de 
Emprego e Renda do Distrito Federal – Funger; e R$ 2,4 milhões de retorno dos 
financiamentos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Rural – FDR. 

Os R$ 149,4 milhões registrados a título de transferências de capital 
representaram a soma das transferências de convênios (R$ 104,6 milhões) e outras 
transferências da União (R$ 44,8 milhões). 

Foram arrecadados ainda R$ 172,5 milhões decorrentes de depósitos 
judiciais. 

DESPESA  

Em 2016, fixaram-se inicialmente despesas totais em R$ 41,1 bilhões, 
sendo R$ 32,6 bilhões relativos aos OFSS; R$ 1,4 bilhão correspondente ao 
Orçamento de Investimento – OI; e R$ 7,1 bilhões provenientes do FCDF para custeio 
da área de segurança pública, contabilizados exclusivamente no âmbito do 
Orçamento da União. Parte dos valores fixados aos OFSS foram transferidos do FCDF 
ao GDF para assistência financeira aos serviços de educação e saúde (R$ 4,9 
bilhões). 

As alterações orçamentárias elevaram a dotação inicial total em R$ 2,8 
bilhões, incremento de 6,9%. Os OFSS tiveram acréscimo de 7,8%, e o OI sofreu 
aumento de 47,2%, em relação à dotação inicial. 
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A despesa realizada consolidada, no montante de R$ 33,6 bilhões, 
alcançou 76,4% da dotação final e representou queda de 10,1% frente ao valor 
atualizado de 2015, ou R$ 3,8 bilhões a menos. Os gastos nos OFSS chegaram a 
R$ 26,4 bilhões, sendo que R$ 5,3 bilhões, ou quase 20% desse valor, originaram-se 
da União, por meio do FCDF. As despesas realizadas pelas empresas que constituem 
o OI somaram R$ 425,8 milhões, e os dispêndios em segurança pública custeados 
pelo FCDF e contabilizados na esfera federal totalizaram R$ 6,7 bilhões.  

A execução da despesa do DF tem apresentado considerável diferença 
entre o valor realizado e a dotação inicialmente programada, revelando deficiências 
na elaboração das leis orçamentárias anuais e necessidade de aprimoramento dos 
procedimentos de planejamento. 

Na consolidação da despesa total do GDF, foram deduzidas da despesa 
realizada aquelas custeadas por recursos arrecadados a título de contribuição 
patronal para o Regime Próprio de Previdência Social do DF, no montante de R$ 1,3 
bilhão. Tal procedimento harmoniza-se com o adotado no Balanço Geral encaminhado 
pelo GDF na Prestação de Contas do Governo e busca expurgar despesas de 
natureza intraorçamentária. Trata-se de uma metodologia para consolidação de 
resultados, assim, para algumas análises individualizadas, a exemplo de exame por 
função, subfunção, programa ou unidade orçamentária, são utilizados os valores 
brutos de despesa, sem qualquer dedução. 

Em 2016, houve contração da despesa realizada em todas as esferas 
orçamentárias, à exceção do OI. Essa redução decorreu especialmente da diminuição 
nos repasses ao FCDF, motivada pela contração da receita corrente líquida da União, 
base de cálculo para esses repasses, e dos gastos com Pessoal e Encargos Sociais. 

Das despesas realizadas em 2016 nos OFSS, OI e FCDF, 56,2% 
ocorreram nas funções Educação, Saúde e Segurança Pública, que somaram R$ 19,6 
bilhões, dos quais 61,3% foram repassados pela União, por meio do FCDF.  

O valor realizado com Pessoal e Encargos Sociais perfez quase 70% da 
realização de 2016 — considerando OFSS, OI e FCDF e descontando as despesas 
intraorçamentárias de contribuição patronal —, e abrangeu 73,1% das Despesas 
Correntes executadas no ano. Estas alcançaram a cifra de R$ 32,1 bilhões, o que 
significou 95,6% do orçamento empregado naquele exercício. 

As Despesas de Capital executadas no âmbito do OFSS e do FCDF 
ultrapassaram R$ 1,0 bilhão, destinadas, precipuamente, a Obras e Instalações 
(R$ 502,9 milhões). Somando-se os R$ 425,8 milhões realizados pelas empresas no 
OI, totalizou-se R$ 1,5 bilhão, o que significou a fração de 4,4% da despesa total do 
ano. 

A dotação inicial para os OFSS fixada na LOA/16 alcançou R$ 32,6 
bilhões, elevação real de R$ 565,8 milhões em relação ao exercício anterior. Com os 
acréscimos das alterações orçamentárias, o total autorizado nos OFSS chegou a 
R$ 35,2 bilhões. O montante realizado (R$ 26,4 bilhões), por sua vez, sofreu redução 
de R$ 3,7 bilhões em relação ao verificado no exercício precedente. Do total 
autorizado até o final do exercício, R$ 8,7 bilhões deixaram de ser executados. 

A diferença absoluta mais significativa entre a dotação final e a despesa 
realizada foi verificada em Pessoal e Encargos Sociais, cujos gastos foram R$ 3,4 
bilhões abaixo do outorgado. Essa redução decorreu, em grande medida, da mudança 
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na contabilização das folhas de pagamento ocorrida em dezembro de 2015, que 
deixaram de ser transpassadas para o exercício seguinte.  

As Despesas de Capital reduziram de R$ 1,1 bilhão para R$ 991 
milhões, de 2015 para 2016. Houve contração de 6,6% em Investimentos, de 11,6% 
em Inversões Financeiras e de 13,6% em amortização da Dívida. 

O grupo Investimentos tem apresentado a maior frustração frente à 
expectativa. Nos últimos quatro exercícios, a despesa realizada não ultrapassou, em 
média, 30% dos valores autorizados, o que sugere haver falha no processo de 
planejamento e estimação dos gastos. As despesas nesse grupo em 2016 atingiram 
R$ 684,7 milhões, menos de 20% do autorizado. 

A LDO/16 determinou a publicação no portal da CLDF da relação 
atualizada das emendas parlamentares. Em consulta realizada à página eletrônica da 
CLDF, verificou-se que o órgão vem cumprindo tal disposição legal. 

Em 2016, 35,8% da despesa total executada no DF foram custeadas por 
recursos advindos da União que compuseram o FCDF.  

Desde 2015, a parcela do FCDF destinada à educação e à saúde vem 
sendo repassada ao GDF, em conformidade com a Lei nº 10.633/02. Contudo, a parte 
relativa à segurança pública, que, em 2016, correspondeu a R$ 6,7 bilhões, continua 
sendo contabilizada e executada no âmbito do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – Siafi, em confronto com o art. 4º da citada norma. 

O montante executado em 2016 com os recursos do FCDF foi R$ 1,5 
bilhão menor que em 2015, redução real de 10,9%, em decorrência da retração da 
receita corrente líquida da União.  

Os valores do FCDF realizados em educação diminuíram 23,3%, e os 
executados em saúde, quase 18%, entre 2015 e 2016, descontados os efeitos 
inflacionários. Esses recursos destinaram-se a despesas com Pessoal e Encargos 
Sociais das duas áreas. Na área de segurança pública, houve redução de 1,6% na 
despesa custeada pelo FCDF, no período em análise. 

Foram disponibilizados os recursos do FCDF a cinco unidades gestoras: 
Fundo de Saúde, Corpo de Bombeiros Militar, Polícias Civil e Militar e Secretaria de 
Educação, sendo que os valores referentes a Aposentadoria e Reformas das áreas 
de saúde e educação foram executados por intermédio do Iprev/DF.  

Em 2016, R$ 10,9 bilhões oriundos do FCDF foram realizados no grupo 
Pessoal e Encargos Sociais, 90,4% do total. Em Outras Despesas Correntes, realizou-
se R$ 1,1 bilhão, do qual R$ 946,8 milhões destinados a Auxílio-Alimentação, Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e Indenizações e Restituições. 

As unidades gestoras da área de segurança pública centralizaram os 
gastos do FCDF em Investimentos. O valor aplicado em 2016 chegou a quase R$ 45 
milhões, redução real de 35% em relação a 2015 e apenas 0,4% do total de despesas 
do Fundo. Os maiores gastos do grupo Investimentos referiram-se à aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente, para a qual foram desembolsados R$ 28,9 
milhões em 2016. 

As empresas públicas do DF não dependentes de recursos do Tesouro 
tiveram, em 2016, perspectiva inicial de gastos de R$ 1,4 bilhão. Com as alterações 
ao longo do exercício, a dotação final para essas entidades chegou a R$ 2,1 bilhões. 
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Contudo, o total de investimentos registrados por essas estatais limitou-se a R$ 425,8 
milhões.  

O baixo grau de execução de despesas nessa esfera, relativamente às 
dotações disponibilizadas, é recorrente. Na média, entre 2013 e 2016, o nível de 
realização de despesas em proporção à dotação final situou-se na casa dos 30%, 
sendo que, no exercício em análise, o percentual pouco avançou além dos 20%.  

Contudo, em 2016, os gastos das empresas no OI, em números 
corrigidos, foram superiores aos de 2015 em R$ 56,1 milhões, incremento de 15,2%. 

Os maiores investimentos ocorreram na Caesb, R$ 181,4 milhões; na 
Terracap, R$ 96,4 milhões; e na CEB Distribuição, R$ 74,4 milhões. Juntas, elas 
responderam por 82,7% do total realizado no OI. 

A principal fonte de recursos das empresas estatais do DF foi a Geração 
Própria, que financiou 63,9% dos gastos em 2016.  

DESPESA COM PESSOAL 

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais do GDF em 2016 
atingiram R$ 23,5 bilhões, somados os OFSS e o FCDF e desconsiderado 
R$ 1,3 bilhão custeado com contribuição patronal arrecadada no exercício, por se 
tratar de despesa intraorçamentária. Não obstante, a autorização inicial de 
R$ 26 bilhões, acrescida para R$ 26,9 bilhões por meio de créditos adicionais, incluiu 
R$ 1,8 bilhão em dotações orçamentárias com essa fonte de recurso.  

Apesar do incremento de 3,3% na dotação para Pessoal e Encargos 
Sociais ao longo do exercício, a dotação inicial teria sido suficiente para honrar as 
despesas realizadas, com folga de 9,7%. Houve melhoria no planejamento desses 
gastos, cuja dotação inicial, em anos anteriores, foi recorrentemente inferior às 
despesas realizadas. 

Quase metade da despesa com Pessoal e Encargos Sociais foi custeada 
pelo FCDF: R$ 5,3 bilhões destinados às áreas de saúde e educação e R$ 5,6 bilhões, 
à área de segurança pública.  

Houve, em valores reais, decréscimo das despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais em 2016, que foi menor que nos três exercícios imediatamente 
anteriores. Mencione-se que essas despesas, em 2015, incluíram o reconhecimento 
de R$ 1,2 bilhão, em valor atualizado, de Despesas de Exercícios Anteriores, em sua 
maior parte decorrente de parcela da folha de pagamento de 2014 não empenhada 
no exercício de competência, o que prejudica análises comparativas com aquele 
exercício.  

A totalidade dos R$ 5,3 bilhões repassados pelo FCDF aos OFSS, para 
despesas com saúde e educação foi executada no grupo Pessoal e Encargos Sociais. 

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais representaram 70,8% dos 
gastos dos OFSS e FCDF no exercício em análise, acima dos percentuais de 2013 
(66,9%) e de 2014 (69,9%). Embora tenha se observado queda de 2,6 pontos 
percentuais em relação a 2015, deve-se considerar que, naquele ano, houve 
reconhecimento excepcional de despesas de exercícios anteriores. 

O comprometimento das receitas dos OFSS com despesas em Pessoal 
e Encargos Sociais, excluídas as custeadas com recursos do FCDF destinados às 
áreas de saúde e educação, passou de 57,9%, em 2014, para 60,1%, em 2016.  
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Segundo o demonstrativo das despesas criadas ou aumentadas na 
forma dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, constante da 
Prestação de Contas, não houve aumento de remuneração de servidores e as 
nomeações decorrentes de concursos públicos realizados em exercícios anteriores 
tiveram impacto de R$ 232 milhões. 

QUANTITATIVO DE PESSOAL  

Segundo dados encaminhados ao TCDF pela Seplag, a força de trabalho 
do GDF ao final de 2016 correspondia a 132.838 servidores, 1,8% inferior ao 
quantitativo de 2015. Houve crescimento, em 2016, de 3,6% no total de servidores 
com cargo em comissão, 9,5%, se considerados somente os servidores sem vínculo 
com a Administração. Por outro lado, o número de servidores sem cargo comissionado 
diminuiu 2,5%. 

O total de inativos e pensionistas passou de 72,6 mil, em 2015, para 75,5 
mil, em 2016, aumento de 3,9%, em especial no total de aposentados, cuja soma 
elevou-se 5,7% em 2016, chegando a 48,2 mil.  

O número de servidores e empregados das empresas estatais não 
dependentes de recursos do Tesouro atingiu 8,5 mil ao final de 2016, apenas seis 
empregados a menos que em 2015.  

No Poder Legislativo, o total de servidores chegou a 2,4 mil em 
dezembro de 2016, incremento de 7,6% em relação ao exercício pretérito. Entretanto, 
houve alteração na apresentação do quantitativo de pessoal constante do Relatório 
de Atividades encaminhado junto à Prestação de Contas, limitando o detalhamento 
na identificação dos servidores das unidades e dificultando sua comparação com o 
ano antecedente. 

A expressiva redução no número de requisitados na Câmara Legislativa 
do DF, que contou com um total de 97 requisitados em dezembro 2015 e nenhum em 
2016, indica provável inconsistência nos dados informados. 

Permanecem sem trânsito em julgado ações judiciais relativas ao 
percentual mínimo de preenchimento de cargos em comissão por servidores de 
carreira na Administração Pública distrital, previsto no art. 19, V, da LODF. 

Conforme quadro Relação de Cargos Comissionados e Gratificações 
Ocupados, constante da Prestação de Contas, na consolidação geral do Poder 
Executivo, o percentual dos servidores sem vínculo ocupantes de cargo em comissão 
era de 40,4%. Todavia, em 52 dessas unidades a proporção desses servidores era 
maior que metade do total de cargos ocupados, situação particularmente expressiva 
nas Administrações Regionais.  

No Poder Legislativo, a modificação no Relatório de Atividades excluiu o 
detalhamento relativo a ocupação de cargos em comissão e impossibilitou a 
respectiva apuração, em descumprimento ao exigido pela Instrução Normativa – 
TCDF nº 1/17, que trata da composição da Prestação de Contas. 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Em razão da Lei Complementar nº 769/08, a previdência social dos 
servidores públicos distritais passou a vigorar com dois fundos: o Fundo Financeiro 
de Previdência – Seguridade Social, para os que ingressaram no serviço público até 
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31.12.06, em regime de repartição simples; e o Fundo Previdenciário do Distrito 
Federal – DFPREV, para ingressos a partir de 1º.01.07, em regime de capitalização.  

O Fundo Previdenciário apresentou superavit de R$ 1,2 bilhão, enquanto 
o Fundo Financeiro ficou deficitário em R$ 3,1 bilhões, cobertos principalmente por 
recursos do FCDF (R$ 1,8 bilhão) e do Fundo Previdenciário (R$ 621,1 milhões). 

 Pelas Leis Complementares nº 899/15 e nº 920/16, o Iprev/DF ficou 
autorizado a reverter do Fundo Previdenciário do Distrito Federal – DFPREV para o 
Fundo Financeiro de Previdência até 75% do valor correspondente ao superavit 
técnico atuarial do DFPREV.  

Ambas Leis previram formas específicas de recomposição: a primeira, 
mediante transferência de bens imóveis do DF; a segunda, por meio da cessão de até 
30% das ações do Banco de Brasília – BRB.  

Em 2015, transferiu-se R$ 1,2 bilhão, em valores históricos, porém o 
direito a receber foi reconhecido apenas em 2016. Assim, foi reduzido o resultado 
patrimonial de 2015 e majorado o de 2016, indevidamente.  

A LC nº 899/15 previu recomposição ao DFPREV dos valores revertidos, 
com aporte de ativos, no prazo de 180 dias, a contar de 30.09.15. Entretanto, referidos 
imóveis do GDF ainda não foram incorporados ao patrimônio do DFPREV, por 
pendência de segunda avaliação mercadológica dos imóveis e da atualização dos 
valores, que deverá ocorrer pela meta atuarial quando da transferência do acervo 
imobiliário, por exigência da referida lei. 

As transferências realizadas em 2016 em decorrência da LC nº 920/16 
somaram R$ 493,6 milhões, e os direitos a receber também só foram contabilizados 
no ano seguinte e na mesma conta corrente contábil correspondente às 
movimentações realizadas no ano anterior, sob a LC nº 899/15, sem a necessária 
segregação.  

Acrescente-se que, em 2016, foram transferidos R$ 140,5 milhões entre 
os Fundos devido a reenquadramento de servidores, em observância à Decisão – 
TCDF nº 6.641/09. 

Houve divergências entre os valores das contribuições patronais 
repassadas ao Iprev/DF informados ao Ministério da Previdência Social e os 
efetivamente registrados no Siggo: no Fundo Financeiro, R$ 221,2 milhões registrados 
a menor no Siggo; e no Fundo Previdenciário, R$ 14,4 milhões a menos. 

A partir de setembro de 2016 (competência mês 08/16), as contribuições 
previdenciárias dos militares e policiais civis distritais passaram a ser revertidas para 
a Conta Única do Tesouro federal, em favor do FCDF, e não mais ao Fundo Financeiro 
do Iprev, em função do Acórdão nº 1.633/16 – TCU. Foram recolhidos R$ 24,6 milhões 
referentes ao Corpo de Bombeiros Militares; R$ 55,4 milhões, à Polícia Militar do DF; 
e R$ 43,5 milhões, à Polícia Civil do DF.  

Os benefícios previdenciários dos militares e policiais civis distritais 
totalizaram R$ 2,4 bilhões em 2016. 

Em função de os valores do FCDF repassados pela União para saúde e 
educação terem integrado os OFSS distritais a partir de 2015, sendo contabilizados 
no Siggo, o deficit do Fundo Financeiro aumentou expressivamente desde então. 
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No Fundo Financeiro, conforme o Relatório de Atividades, a 
integralidade dos recursos arrecadados é destinada ao pagamento de benefícios 
previdenciários no mesmo exercício. Assim, os recursos foram aplicados em fundos 
de curto prazo por um período reduzido de dias, encerrando o exercício com saldo de 
R$ 219,1 milhões. Já o Fundo Capitalizado encerrou o ano com saldo de 
aproximadamente R$ 3 bilhões.  

Por fim, consta no Relatório de Atividades que a meta atuarial, de 12,4% 
a.a., foi superada em 4 pontos percentuais. 

DESPESA POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO  

Em 2016, as despesas sem licitação corresponderam a R$ 22,9 bilhões, 
ou 86,8% do total, redução real de 13,4% frente ao exercício anterior. Já os dispêndios 
que foram submetidos à licitação somaram R$ 3,5 bilhões, correspondentes a 13,2% 
da despesa total realizada, diminuição de 4,7% relativo a 2015. 

O principal gasto isento de licitação, em 2016, correspondeu à Folha de 
Pagamento, somando R$ 17,9 bilhões.  

NÃO APLICÁVEL 

Em 2016, as despesas nesse código somaram R$ 3,5 bilhões, 29,2% 
menores que em 2015, em grande parte devido à correção da classificação indevida 
de despesas de Pessoal e Encargos Sociais na codificação 7 – Não Aplicável, quando 
deveriam estar no item 12 – Folha de Pagamento. 

Ainda assim, Pessoal e Encargos foi o segundo grupo mais 
representativo da modalidade Não Aplicável, correspondendo a 25,3%. Outras 
Despesas Correntes montaram R$ 2,1 bilhões, representando 59% do total.  

INEXIGÍVEL 

Em 2016, foram executados R$ 717,4 milhões nessa modalidade, 12,3% 
a mais que no exercício anterior. A Secretaria de Saúde foi o órgão que mais realizou 
despesas sob a égide da inexigibilidade de licitação, gastando R$ 208,6 milhões, dos 
quais 85,8% destinados a serviços assistenciais complementares em saúde. 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica foi o elemento de 
despesa mais representativo na modalidade Inexigível, alcançando R$ 498,3 milhões, 
equivalentes a 69,5%, superando em R$ 87,3 milhões o valor atualizado de 2015.  

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Ao longo de 2016, cerca de R$ 664,1 milhões foram utilizados nessa 
modalidade, 37,8% inferior a 2015, corrigido monetariamente, mantendo a tendência 
de queda observada desde 2014.  

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos foi a unidade gestora 
que mais gastou por Dispensa de Licitação, totalizando R$ 200,3 milhões, superando 
o valor atualizado de 2015 em 89,1%. A maioria dessas despesas, R$ 177,6 milhões, 
correspondeu a ações de manutenção do sistema de iluminação pública, tendo como 
credora a Companhia Energética de Brasília – CEB. 
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CARÁTER EMERGENCIAL 

Em 2016, foram despendidos R$ 152,3 milhões em Caráter 
Emergencial, crescimento de 71,3% em relação a 2015, devido, principalmente, à 
locação de mão-de-obra pela Secretaria de Educação e pelo Fundeb, para 
desenvolvimento de atividades de limpeza e conservação, que atingiu R$ 68,6 
milhões.  

A Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda. recebeu R$ 48,4 
milhões pelo serviço de limpeza e conservação anteriormente citado. Foram 
destinados R$ 40,2 milhões à empresa Valor Ambiental pela contratação emergencial 
para a manutenção das atividades de limpeza pública vinculadas ao Serviço de 
Limpeza Urbana – SLU; e ao Consórcio SSV – Manutenção/Edificações, R$ 22,3 
milhões, para o desenvolvimento de ações voltadas à manutenção e ao 
funcionamento do sistema ferroviário e à conservação das estruturas físicas do 
Metrô/DF. 

Outros R$ 98,3 milhões gastos efetivamente em contratação 
emergencial foram classificados indevidamente em Dispensa de Licitação. Na 
Decisão nº 6.155/16, do Processo – TCDF nº 28830/16, esta Corte determinou a 
alguns órgãos do GDF que consignem nas notas de empenho a codificação 10 – 
Caráter Emergencial, para as despesas contratadas em caráter emergencial com 
dispensa de licitação. 

PREGÃO 

Em 2016, gastaram-se R$ 2,1 bilhões, divididos em três tipos diferentes 
dessa modalidade: Pregão sem Ata, R$ 1,8 bilhão; Pregão Eletrônico com Ata, 
R$ 349,7 milhões; Pregão Presencial com Ata, R$ 11,5 milhões. 

No Pregão sem Ata, destacaram-se os dispêndios com locação de mão-
de-obra para a prestação de serviços relacionados à manutenção do ensino 
fundamental, contratação de empresa prestadora de serviços de vigilância para os 
bens imóveis do GDF e manutenção das áreas públicas do DF. 

O Pregão Eletrônico aumentou 139,1% em relação ao ano anterior e foi 
utilizado principalmente para aquisição de medicamentos pela Secretaria de Saúde e 
contratação de empresa de limpeza e conservação dos imóveis do GDF. 

CONCORRÊNCIA 

Foi gasto, em 2016, R$ 1,2 bilhão na modalidade Concorrência, 
decréscimo real de 8,1% frente a 2015 e de 63% relativamente a 2013. 

Entre as ações orçamentárias relacionadas à modalidade Concorrência, 
sobressaíram-se manutenção das atividades de limpeza pública (23,9%), manutenção 
do equilíbrio financeiro do Sistema de Transporte Público (20,2%) e execução de 
obras de urbanização (12,7%). 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

No exercício de 2016, R$ 128,1 milhões foram gastos por Adesão a Ata 
de Registro de Preços, redução de 40,6% relativamente a 2015. 

As unidades gestoras que mais utilizaram a Adesão foram Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Gestão – Seplag (R$ 23,8 milhões), Secretaria de 
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Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude – Secriança (R$ 15,3 milhões) e 
Secretaria de Saúde (R$ 14,5 milhões).  

TOMADA DE PREÇO E CONVITE 

Essas modalidades apresentaram redução gradativa ao longo do 
quadriênio. 

Por Tomada de Preço foram gastos R$ 16,2 milhões, redução de 10,8% 
e 73,1% em relação, respectivamente, aos valores atualizados de 2015 e de 2013. Os 
principais dispêndios corresponderam a execuções de obras de urbanização, 
reformas de prédios e construções de quadras esportivas. 

A modalidade Convite teve despesas realizadas no montante de R$ 6,4 
milhões, com redução de 37,3% frente a 2015 e 92,4%, a 2013, em valores reais. 

CONCURSO 

No exercício em análise, foram gastos R$ 5,8 milhões por meio da 
modalidade Concurso, crescimento de 89,1% frente a 2015 e 1.772,6% confrontado 
com 2013. A maior parte das despesas, 90,2%, relacionaram-se a concursos 
promovidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – Codhab, 
destinados à elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo. 

ANÁLISE DE EDITAIS 

Em 2016, consoante o Sistema para Controle de Editais do GDF – 
Siseditais, publicaram-se 1.585 editais de licitação, dos quais 129 tiveram processos 
autuados no âmbito deste Tribunal.  

Nesses processos autuados, 71 Decisões consideraram os editais 
regulares e autorizaram o prosseguimento do processo licitatório. Suspenderam-se 
26 editais e outros 32 foram liberados sob a condição de que fossem realizadas 
alterações, tais como novas reestimativas de preço e melhor definição de exigências 
para habilitação técnica.  

DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL 

Em 2016, foi identificada a realização de despesas sem cobertura 
contratual no valor de, pelo menos, R$ 616,6 milhões. A Secretaria de Saúde foi 
responsável por 89,3% dessas despesas, ou R$ 550,7 milhões. Outros R$ 61 milhões 
(9,9%) foram realizados pela Secretaria de Educação. Completaram a lista o Fundeb, 
com R$ 4,3 milhões, a Transporte Urbano do DF – DFTrans, responsável por R$ 556,6 
mil, e a Secretaria de Justiça e Cidadania, com R$ 8,3 mil. 

As despesas sem cobertura contratual relacionaram-se, basicamente, à 
prestação de serviços de vigilância, limpeza, higienização e conservação de unidades 
hospitalares e educacionais do DF. 

DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

As despesas realizadas em publicidade e propaganda cresceram 24,9% 
frente a 2015 e chegaram a R$ 189,1 milhões, desconsiderados os valores 
empregados na edição do Diário Oficial e compreendidos os OFSS (R$ 138,1 milhões) 
e o Orçamento de Dispêndios das empresas estatais não dependentes do Tesouro 
(R$ 50,9 milhões).  
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A Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais foi a 
unidade responsável por todas as despesas de publicidade e propaganda da 
Administração Direta, totalizando gastos de R$ 87,8 milhões, 63,9% do valor 
executado nos OFSS, na atividade 8505 – Publicidade e Propaganda. 

Não foi identificada a publicação exigida pela LODF de Plano Anual de 
Propaganda e de demonstrativo trimestral das despesas de publicidade e propaganda 
por parte de diversas unidades do DF, como vem ocorrendo de forma reiterada, a 
despeito de esta Corte ter demandado correção. Também foram identificadas 
realizações de despesas com publicidade e propaganda, no montante de R$ 781,2 
mil, em outras atividades que não a 8505 – Publicidade e Propaganda, descumprindo 
mandamento da LODF. 

FUNDOS ESPECIAIS 

Na LOA/16, houve dotação inicial para 32 fundos especiais, para os 
quais foram destinados R$ 8,9 bilhões. Além desses, o Fundo de Saúde da Polícia 
Militar recebeu crédito especial, elevando para 33 o total de unidades com recursos 
orçamentários. Com as alterações orçamentárias ao longo do ano, a dotação final dos 
fundos atingiu R$ 9,4 bilhões. 

O valor realizado em 2016 foi de R$ 8,3 bilhões, ou 88,4% do total 
autorizado, redução de R$ 1,2 bilhão em relação ao exercício anterior. Os maiores 
executores foram o Fundo de Saúde do DF e o Fundeb, responsáveis por 96,3% do 
total despendido.  

Oito fundos especiais, inicialmente contemplados com R$ 277,3 
milhões, não apresentaram execução. Quatorze outros tiveram realizações de 
despesas abaixo da metade de suas dotações finais. 

A Lei Complementar nº 894/15, alterada pela Lei Complementar 
nº 900/15, autorizou o Poder Executivo a movimentar recursos dos fundos especiais 
na conta única do Tesouro e estabeleceu que tais valores seriam utilizados no 
pagamento de folha de pessoal, incluídos eventuais passivos e encargos sociais. O 
total de repasses no exercício chegou a R$ 356,5 milhões. 

Essa mesma Lei estipulou prazo para o envio à CLDF de projetos de lei 
contendo revisão dos fundos com execução orçamentária abaixo de 50% nos dois 
exercícios anteriores. 

Em 13.12.16, o GDF enviou à CLDF Projeto de Lei Complementar – PCL 
nº 95/2016, que, entre outras disposições, propunha extinguir sete Fundos. Referido 
PLC foi convertido na Lei Complementar nº 925/17, a qual, todavia, não atende 
integralmente à Lei Complementar nº 894/15, tendo em vista que: em 2013, seis 
fundos especiais não apresentaram qualquer execução no exercício e outros treze 
mostraram realização inferior a 50% da dotação autorizada; em 2014, seis não 
registraram execução e outros quatorze apresentaram percentual de execução abaixo 
de 50%. Ademais, dos seis fundos extintos pela LC nº 925/2017, apenas o Fundo 
Permanente de Alfabetização Básica para Jovens e Adultos do DF foi contemplado 
com dotação orçamentária nos exercícios de 2013 e 2014. 

LIMITES MÍNIMOS DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Deve ser destinado o mínimo de 25% da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, à manutenção e desenvolvimento do 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

383 
 

ensino – MDE, sendo que boa parte desses recursos deve ser aplicada por meio do 
Fundeb, de cujos recursos 60% devem custear o pagamento de profissionais do 
magistério da educação básica em efetivo exercício. 

O Distrito Federal aplicou R$ 4,2 bilhões em MDE, percentual de 27,2% 
do total de receitas computáveis, acima, portanto, do limite mínimo de 25% 
preconizado pela Constituição Federal. Já as aplicações por meio do Fundeb 
somaram R$ 1,9 bilhão, sendo a quase totalidade destinada ao pagamento de 
profissionais da educação básica. 

LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM SAÚDE 

O Distrito Federal deve aplicar, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde – ASPS, o mínimo de 12% da arrecadação oriunda de impostos de 
competência estadual e dos recursos recebidos da União por força dos arts. 157 e 
159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que 
deveriam ser transferidas à municipalidade. Esse mesmo percentual se aplica àqueles 
impostos que não possam ser segregados em base estadual ou municipal. Deve, 
ainda, aplicar 15% da arrecadação dos impostos de competência municipal e dos 
recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b”, e § 3º, ambos da 
Constituição Federal.  

Apurou-se aplicação líquida de R$ 2,8 bilhões em ASPS oriunda das 
fontes vinculadas, com superavit de R$ 847,4 milhões em relação ao mínimo exigido.  

Não obstante esse superavit, diversas outras apurações realizadas por 
este Tribunal revelam ineficiências na gestão da saúde pública distrital, a exemplo de: 
realização de significativo volume de despesas sem cobertura contratual; dificuldade 
de acesso a procedimentos cirúrgicos e deficiências nas condições das Unidades 
Cirúrgicas de Assistência Especializada; falhas no acolhimento com classificação de 
risco nas unidades de atendimento às urgências e emergências; e significativa 
redução do quantitativo de leitos de UTI efetivamente à disposição da população.  

Os cancelamentos de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2015 
alcançaram R$ 21,8 milhões, ficando ainda R$ 2,2 milhões pendentes de pagamento 
ao final de 2016. Considerando que houve superavit em ASPS de aproximadamente 
R$ 1,2 bilhão ao final de 2015, restou que o limite mínimo de aplicação permaneceu 
cumprido para aquele exercício.  

LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM CULTURA  

O art. 246, § 5º, da LODF, determina que o Poder Público destine ao 
Fundo de Apoio à Cultura do DF – FAC dotação mínima correspondente a três 
décimos por cento da Receita Corrente Líquida – RCL do exercício. 

Em 2016, a dotação mínima a ser consignada ao FAC foi de R$ 59,6 
milhões, ou de R$ 41,8 milhões, caso se aplique a Emenda Constitucional nº 93/16.  

A dotação final proveniente do Tesouro distrital, correspondente às 
fontes Ordinário Não Vinculado e Recursos Decorrentes de Juros sobre o Capital 
Próprio, foi de R$ 61,8 milhões, cumprindo o limite mínimo estabelecido na LODF.  

O art. 2º da Lei Complementar nº 782/08 determina que os recursos 
financeiros sejam transferidos ao FAC mensalmente, até o último dia útil do mês 
subsequente ao da apuração. Os repasses financeiros recebidos pelo FAC totalizaram 
R$ 33,6 milhões no exercício. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159%C2%A73
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A despesa realizada em 2016 pelo FAC, R$ 33,7 milhões, foi 4,2% 
menor que o valor atualizado de 2015 e correspondeu a 54,5% da dotação final 
autorizada.  

Conclui-se, portanto, que, em 2016, não obstante o FAC possuir dotação 
acima do mínimo exigido na LODF, os recursos financeiros recebidos ficaram aquém 
do estipulado, mesmo se aplicada a Emenda Constitucional nº 93/16. 

LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM PESQUISA 

A LOA/16 consignou à FAPDF dotação de R$ 210,4 milhões, aumentada 
para R$ 210,6 milhões por alterações orçamentárias, considerando exclusivamente 
recursos oriundos de fontes do Tesouro do DF, restando atendida a exigência da do 
art. 195 da LODF, de atribuição à FAPDF do correspondente a 1% da RCL, 
equivalente a R$ 198,8 milhões. 

Quanto aos repasses financeiros, apesar de o total ter alcançado 
R$ 195,2 milhões, não houve a entrega mensal de recursos financeiros em 
duodécimos, conforme estipula a LODF. Os repasses significativos concentraram-se 
em março, abril e dezembro, tendo sido repassados 66,7% do total do exercício no 
último mês.  

A despesa realizada, R$ 90 milhões, representou 42,7% da dotação final 
destinada à FAPDF e 64,7% da dotação mínima legal, considerados os efeitos da 
Emenda Constitucional nº 93/16. Persistiu, portanto, a baixa execução orçamentária 
da Fundação. 

LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – FDCA 

A dotação orçamentária final alocada ao FDCA/DF na fonte Ordinário 
Não Vinculado foi de R$ 29,3 milhões, o que representou 97,1% da dotação mínima 
de 0,3% da receita tributária líquida estipulada pela LODF, considerando-se os 
eventuais efeitos da EC nº 93/16 (R$ 30,1 milhões). 

Ademais, as dotações orçamentárias do Fundo foram contingenciadas 
ao longo do exercício de 2016, contrariando o disposto na LODF. No mês de fevereiro, 
o órgão central contingenciou R$ 21,4 milhões, os quais foram progressivamente 
desbloqueados nos meses de maio, setembro e novembro. 

Houve, portanto, duplo descumprimento dos mandamentos legais: a 
dotação não atingiu o mínimo legal e não foi obedecida a vedação de 
contingenciamento dos recursos do FDCA/DF. 

No exercício em análise, a Secretaria de Fazenda repassou 
R$ 4,8 milhões ao FDCA/DF, que representaram 76,3% dos R$ 6,2 milhões em 
despesas realizadas com recurso ordinário não vinculado. Assim, o Fundo realizou 
R$ 1,5 milhão de despesas a mais que os repasses financeiros recebidos do GDF, 
valor integralmente inscrito em restos a pagar não processados. 
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GESTÃO FISCAL 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

Ao final do exercício, a RCL acumulada totalizou R$ 19,9 bilhões, 
aumento nominal de 7,7% em relação a 2015 (R$ 18,5 bilhões). 

A partir de setembro de 2016, a receita arrecadada com a contribuição 
previdenciária dos policiais civis, dos bombeiros e policiais militares do Distrito 
Federal, pagos com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, não 
mais reverteu ao Tesouro distrital. Por força do Acórdão nº 1633/2015 do TCU, esses 
valores passaram a ser recolhidos aos cofres da União, para a específica finalidade 
de custeio das aposentadorias e pensões dessas mesmas categorias.  

No quadriênio 2013/2016, o aumento da Despesa Líquida com Pessoal 
– DLP no âmbito dos Poderes e órgãos do Distrito Federal (30,9%) foi superior ao da 
RCL (25,7%), o que resultou o aumento da relação DLP/RCL de 47,4% para 49,3%, 
mas ainda abaixo do limite global de 52% da RCL para gastos com pessoal do DF. 

RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL 

No âmbito do Poder Executivo, houve redução na Despesa Bruta com 
Pessoal em relação a 2015, de R$ 25,6 bilhões para R$ 24,3 bilhões no último 
exercício, dos quais R$ 10,9 bilhões custeados com recursos do Fundo Constitucional 
do Distrito Federal – FCDF (valores nominais). A LRF permite que a parcela custeada 
com repasses realizados por meio desse Fundo seja deduzida para fins apuração do 
limite máximo de gasto com pessoal do DF. 

Em relação à Despesa Líquida com Pessoal – DLP, constatou-se 
aumento de 7,8% também na comparação com 2015, elevando-se de R$ 8,6 bilhões 
nominais para R$ 9,3 bilhões. Considerando que a DLP alcançou 46,82% da RCL na 
órbita do Executivo, houve extrapolação do limite prudencial estabelecido pela LRF 
para despesas com pessoal daquele Poder (de 95% do limite máximo de 49%, o que 
corresponde a 46,55% da RCL). 

As operações de crédito contraídas no exercício de 2016 atingiram 
0,50% da RCL, estando abaixo do limite de 16% fixado em Resolução do Senado 
Federal. Já o percentual da Dívida Consolidada Líquida em relação à RCL foi de 
29,9%, bastante abaixo do teto estabelecido pela Resolução nº 40/01 do Senado 
Federal, de duas vezes a RCL (200%). Entretanto, manteve-se a trajetória ascendente 
de endividamento, que era de 16,1% no terceiro quadrimestre de 2013. Por seu turno, 
as despesas com amortização, juros e encargos da dívida foram de 2,12% da RCL, 
também abaixo do limite fixado pelo Senado, de 11,5%. 

Por outro lado, persiste a inconsistência de valores nos demonstrativos 
contábeis do Distrito Federal para o saldo dos precatórios judiciais, que apresentou 
montante de R$ 4,2 bilhões, R$ 172 milhões abaixo do valor registrado na publicação 
do RGF. As informações fornecidas diretamente pela Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal, responsável pela gestão da dívida de precatórios do DF, apontam para o 
montante de R$ 3,6 bilhões ao final de 2016, portanto três cifras diferentes para o 
mesmo passivo. 

Quanto às garantias concedidas pelo DF, ao final de 2016 totalizavam 
R$ 209 milhões, o que representa 1,05% da RCL, percentual inferior ao limite de 22% 
estabelecido pelo Senado Federal. 
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Já o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, 
ainda no âmbito do Poder Executivo do DF, apresentou insuficiência financeira após 
a inscrição dos restos a pagar não processados, de cerca de R$ 1 bilhão, o que aponta 
para a necessidade da adoção de medidas corretivas nos rumos da gestão fiscal por 
parte do Governo do Distrito Federal. 

Por meio da Decisão nº 2.436/17, foram considerados cumpridos com 
ressalvas, no período em exame, os limites da despesa com pessoal, de 
endividamento, de contratação de operações de crédito e da concessão de garantias 
e contragarantias de valores, bem assim cumpridos os requisitos de publicação do 
RGF constantes dos arts. 54 e 55 da LC nº 101/00. Entretanto, a extrapolação do 
limite prudencial de gastos com pessoal motivou alerta à chefia daquele Poder. 

Já na Câmara Legislativa do DF, a Despesa Líquida com Pessoal, 
apurada no período de janeiro a dezembro de 2016, alcançou R$ 292 milhões, 
equivalentes ao percentual de 1,47% da RCL, abaixo, portanto, do limite máximo de 
1,7% fixado com base na LRF. 

O demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e dos Restos a Pagar da 
CLDF e do Fundo de Assistência à Saúde da CLDF – Fascal ostentaram suficiência 
financeira da ordem de R$ 206,6 milhões após a inscrição dos restos a pagar. 

Tendo em conta que o exercício de 2016 foi último ano de mandato do 
Presidente da CLDF, exigiu-se verificação de cumprimento do disposto nos arts. 21, 
parágrafo único, e 42 da Lei Fiscal. Tais levantamentos não indicaram situação de 
descumprimento dos referidos dispositivos legais. 

A estruturação e conteúdo dos demonstrativos nas publicações dos 
RGFs da CLDF apresentaram-se, de forma geral, em conformidade com as exigências 
contidas nos arts. 54 e 55 da LRF, em que pese terem sido feitas ressalvas de 
natureza formal, conforme Decisão – TCDF nº 2.406/17. 

No âmbito do Tribunal de Contas do DF, a Despesa Líquida com 
Pessoal, apurada ao final do 3º quadrimestre de 2016, atingiu R$ 205,8 milhões, 
correspondentes a 1,04% da RCL, índice inferior ao limite máximo de 1,3% definido 
com base nas disposições da LRF. Ainda, a Corte de Contas apresentou suficiência 
financeira de R$ 2,6 milhões após a inscrição de restos a pagar ao final do exercício 
financeiro. 

Por se tratar do último ano de mandato do Presidente do TCDF, foram 
também realizados levantamentos tendo em conta as restrições contidas nos arts. 21, 
parágrafo único, e 42 da LRF, acerca das quais não foi detectado descumprimento no 
exercício em exame. 

A forma de apresentação e o conteúdo dos demonstrativos nas 
publicações dos RGFs do TCDF mostraram-se em conformidade com as exigências 
contidas nos arts. 54 e 55 da LRF, conforme lançado na Decisão nº 2.407/17. 

A Despesa Líquida com Pessoal da Defensoria Pública do Distrito 
Federal – DPDF, apurada no período de janeiro a dezembro de 2016, foi de R$ 162,4 
milhões, o que correspondeu a 0,82% da RCL. De se registrar que aquela 
jurisdicionada não conta ainda com limite próprio de gasto com pessoal definido em 
lei, permanecendo inserida no limite do Poder Executivo. 

A forma de apresentação e o conteúdo dos demonstrativos das 
despesas com pessoal da DPDF têm atendido apenas em parte as exigências 
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contidas nos arts. 54 e 55 da LRF. Além da intempestividade na disponibilização do 
Relatório na internet, a jurisdicionada não fez constar, na publicação do RGF relativo 
ao 3º quadrimestre de 2016, o Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e dos 
Restos a Pagar. 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS 

Verificou-se que o exercício de 2016 encerrou-se com deficit primário de 
R$ 686,2 milhões, não extrapolando, todavia, a meta prevista na LDO/2016 para o 
período, que era de R$ 1,9 bilhão negativo. 

Já com relação ao Resultado Nominal, considerando-se o método 
“abaixo da linha” (variação do saldo da Dívida Fiscal Líquida), apurou-se o valor de 
R$ 572,1 milhões, sendo que a meta estabelecida na LDO/2016 era de R$ 1,1 bilhão. 

A teor da Decisão – TCDF nº 2.610/17, consideraram-se cumpridas, com 
ressalvas, as metas de Resultado Nominal e de Resultado Primário estabelecidas na 
LDO para o período. 

AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL 

Em 2016, esta Corte de Contas realizou fiscalização com o objetivo de 
verificar se o Distrito Federal cumpre as disposições legais concernentes à 
implantação do Portal da Transparência da Gestão Fiscal, mormente os requisitos de 
conteúdo de dados e de informações que deveriam ser disponibilizadas à sociedade 
por meio de Portal na internet. 

As informações divulgadas no mencionado Portal da Transparência são 
provenientes das mais variadas fontes, principalmente: Sistema Integrado de Gestão 
Governamental – Siggo; Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH; 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE (originário da 
União); e Sistema e-Compras. 

Na avaliação dos requisitos tecnológicos e de segurança do Siggo, 
principal fonte utilizada para a operacionalização do Portal, foram consideradas as 
exigências dispostas no Decreto federal nº 7.185/2010, que regulamenta o inciso III 
do parágrafo único do art. 48 da LRF, c/c a Portaria (MF) nº 548/2010, que estabelece 
os requisitos mínimos de segurança e contábeis do sistema integrado de 
administração financeira e controle que deve ser utilizado no âmbito de cada ente da 
Federação. 

Constatou-se que, no pertinente à implantação do Portal da 
Transparência pelo Governo do Distrito Federal e à adoção de sistema integrado de 
administração financeira e controle, o Distrito Federal atende as disposições dos arts. 
48, parágrafo único, incisos II e III, e 48-A c/c o art. 73-C da LRF, bem como do Decreto 
federal nº 7.185/10 e da Portaria (MF) nº 548/10, consoante Decisão – TCDF nº 
6.346/16. 

Não obstante, foram determinadas providências à CGDF e à SEF no 
sentido de: disponibilizar no Portal da Transparência, na íntegra, as prestações de 
contas anuais de Governo referentes, pelo menos, aos últimos cinco exercícios 
financeiros; divulgar no Portal da Transparência os valores relativos aos lançamentos 
das receitas do Distrito Federal; promover alterações no cadastramento de Nota de 
Empenho, com o objetivo de tornar obrigatório o preenchimento do campo “Contrato” 
com o número gerado pelo próprio Siggo quando do cadastramento do contrato. 
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GESTÃO PATRIMONIAL  

DÍVIDA ATIVA 

Constatou-se divergência de R$ 27,8 bilhões a maior nos saldos da 
Dívida Ativa do exercício de 2015, por conta de erro de lançamento nos registros 
contábeis respectivos, o que causou distorção relevante nas demonstrações 
contábeis daquele exercício. A correção deu-se apenas em abril de 2016.  

O saldo da Dívida Ativa ao final de 2016 alcançou R$ 25,4 bilhões, 14,9% 
superior ao valor atualizado de 2015, considerada a correção contábil acima noticiada.  

A escrituração das movimentações da Dívida Ativa não foi tempestiva, à 
exceção da competência dezembro/2016, apesar das determinações exaradas pela 
Corte de Contas nas Decisões nº 5.892/15 (Processo – TCDF nº 34690/15) e 
nº 1.589/14 (Processo – TCDF nº 32370/13). 

Os créditos da Dívida Ativa apresentam probabilidade de perdas, cujas 
projeções devem ser provisionadas, retificando o Ativo distrital, o que não tem 
acontecido, comprometendo a fidedignidade dos saldos contábeis.  

A receita da Dívida Ativa, no exercício em análise, totalizou R$ 407,9 
milhões, com decréscimo real de 18,7% em comparação ao ano anterior. 

O saldo de R$ 353,3 milhões de arrecadações foi consignado em 
Variação Patrimonial Ativa a Classificar, sem a devida apropriação nas contas da 
Dívida Ativa. Assim, referido montante deveria ser abatido do saldo do haver. 

A fim de captar recursos no mercado financeiro com lastro na Dívida 
Ativa, a Lei Complementar nº 897/15 autorizou o Poder Executivo distrital a ceder, a 
título oneroso, os direitos creditórios, de origem tributária ou não tributária, objetos de 
parcelamentos administrativos ou judiciais à Sociedade de Propósito Específico – 
SPE, autorizando ainda a criação da empresa estatal DF – Gestão de Ativos S.A. 

Em 2016, o capital social dessa empresa foi aumentado de R$ 100 mil 
para R$ 300 mil, com posterior autorização da ampliação desse mesmo capital para 
até R$ 900 mil. Ademais, o Banco de Brasília – BRB foi autorizado pela DF – Gestão 
de Ativos a emitir até R$ 200 milhões em debêntures lastreadas pelo fluxo de 
recebimentos da Dívida Ativa. 

Porém, apesar da ampliação do capital social e da autorização citada de 
emissão de debêntures, em 2016, a DF – Gestão de Ativos sequer aplicou a dotação 
a ela consignada nos OFSS, de R$ 1,5 milhão.  

DÍVIDA PÚBLICA 

A dívida pública do Governo do Distrito Federal em 2016 alcançou 

R$ 10,8 bilhões. Desse total, R$ 2,7 bilhões corresponderam à dívida flutuante, R$ 7,3 

bilhões, à fundada e R$ 786 milhões, aos precatórios anteriores a 05.05.00. 

Em comparação a 2015, houve redução nominal da dívida flutuante em 

0,4%. Com relação aos precatórios anteriores a 05.05.00, houve redução significativa, 

pois, desde 2013, o valor se mantinha em R$ 2,3 bilhões; em 2016, decresceu para 

R$ 786 milhões. 

Na dívida flutuante, houve redução, em relação a 2015, de 8,1% e 8,9% 

nos Restos a Pagar Processados e Não Processados, respectivamente. No conjunto, 
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os Restos a Pagar sofreram redução real de 8,4% em relação a 2015, e sua 

representatividade sobre a receita total dos OFSS caiu de 8,7%, em 2015, para 8,6% 

no exercício em análise. 

Em 2016, a dívida fundada se manteve em R$ 7,3 bilhões, apesar de os 

saldos atualizados das contas Precatórios a partir de 05.05.00 e Parcelamento de 

Dívidas terem aumentado em 12,1% e 53,4%, respectivamente. 

As operações internas representaram 77,8% da totalidade das 

operações de crédito em contratos, com destaque para o contrato de refinanciamento 

da dívida do DF com a União, da ordem de R$ 1,1 bilhão. Em março de 2016, houve 

desconto de R$ 339,3 milhões nesse contrato. 

O contrato relativo ao Programa de Transporte Urbano do DF 

representou 52% do total das operações externas, totalizando R$ 419,9 milhões. 

Ao contrário dos três exercícios anteriores, em 2016 os pagamentos de 

amortizações, no total de R$ 202,1 milhões, superaram os gastos com juros e 

encargos da dívida (R$ 187,8 milhões). 

Os saldos das dívidas de operações de crédito contratuais interna e 

externa foram reduzidos em 2016, frente aos registrados em 2015, sendo que a dívida 

externa atingiu o seu menor valor real em 2016, se considerado o período 2013-2016.  

O DF atendeu a todos os limites de endividamento estabelecidos pelas 

Resoluções nº 40/01 e nº 43/01 do Senado Federal. 

CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO 

Em 2016, o Governo do Distrito Federal estava obrigado a depositar, 

mensalmente, no último dia útil de cada mês, em conta especial criada para o 

pagamento dos precatórios vencidos e a vencer, 1/12 (um doze avos) do valor 

correspondente a, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente líquida 

apurada no segundo mês anterior ao mês do depósito.  

Constatou-se que R$ 24,6 milhões referentes ao mês de dezembro 

deixaram de ser repassados tempestivamente, tendo sido regularizados apenas em 

13.06.17, descumprindo-se, assim, o § 2º do art. 97 do ADCT, c/c o Decreto local 

nº 31.398/2010. 

Por sua vez, a destinação de recursos para pagamento de Requisições 

de Pequeno Valor – RPV superou em R$ 14,0 milhões o mínimo estipulado. 

Dos recursos destinados pelo Distrito Federal em 2016 para pagamento 

de ações transitadas em julgado, R$ 160,5 milhões tiveram origem em depósitos 

judiciais, em conformidade com o que dispõem a Lei Complementar nº 151/15, a Lei 

distrital nº 5.564/15 e o Decreto distrital nº 36.699/15. 

Persistiram em 2016 problemas na atualização do saldo contábil da 

dívida de precatórios no sistema Siac/Siggo, conforme já ressaltado em exercícios 

anteriores e destacado em Relatório da Controladoria-Geral do Distrito Federal. 

O valor registrado no Siac/Siggo (R$ 4,2 bilhões) diverge do constante 

no RGF do Poder Executivo (R$ 4,4 bilhões) e também do valor fornecido pela 
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Procuradoria-Geral do Distrito Federal (R$ 3,6 bilhões), responsável pela gestão dos 

precatórios. 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Na Prestação de Contas referente ao exercício de 2016, não foi 
apresentada a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, 
descumprindo parcialmente a exigência contida na Portaria STN nº 733/14, segundo 
a qual todas as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP são 
obrigatórias desde de 2015, conforme 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público – MCASP, aprovado pela Portaria STN nº 700/14. Em atendimento 
a diligência determinada por esta Corte, para complementação da documentação 
afeta à Prestação de Contas, a Secretaria de Fazenda, por intermédio da 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sutic e da 
Subsecretaria de Contabilidade – Sucon, informou que a automatização da 
elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido foi disponibilizada 
em ambiente de homologação em 02.07.17 e que, tão logo se encerre a fase de testes, 
será disponibilizada no ambiente de produção do Siac/Siggo. 

As Notas Explicativas não atenderam às especificações constantes do 
MCASP, que estabelece parâmetros mínimos para cada demonstração contábil. 

Nos termos da LRF, no caso das demonstrações conjuntas, devem ser 
excluídas as operações intragovernamentais. Nesse sentido, e segundo os 
procedimentos previstos no MCASP, foi editada a Instrução Normativa nº 4, de 
22.12.16, da Sucon/SEF, que estabelece regras de exclusão de operações 
intragovernamentais na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do 
GDF. Todavia, as demonstrações contábeis consolidadas da Prestação de Contas 
foram apresentadas sem a exclusão das operações intragovernamentais.   

Por outro lado, no caso do Balanço Orçamentário, a melhor técnica 
contábil resguarda a apresentação das receitas e despesas por seus valores brutos, 
sem dedução, uma vez que seu objetivo é confrontar as receitas e as despesas 
previstas com as realizadas.  

Os demonstrativos consolidados da receita e da despesa também não 
atenderam à Instrução Normativa citada. As exclusões a título de operações 
intraorçamentárias foram realizadas por fonte de recursos: da receita realizada, foi 
deduzida a contribuição patronal para o RPPS/DF (R$ 1,7 bilhão), e da despesa 
realizada, a parte custeada com recursos dessa fonte (R$ 1,3 bilhão). 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

O Balanço Orçamentário do RREO e o demonstrativo do Balanço Geral 
trouxeram o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, conforme 
preconiza o MCASP. 

Todavia, não apresentou o Quadro da Execução dos Restos a Pagar 
Não Processados, nem o Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados, os 
quais também não foram disponibilizados no Siac/Siggo. 

O resultado orçamentário de 2016 apresentou superavit de R$ 249,3 
milhões, enquanto 2015 apresentou deficit de R$ 1,3 bilhão, em valor atualizado. Em 
2016, houve superavit corrente de R$ 663 milhões e deficit de capital de R$ 413,7 
milhões. 
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A melhora no equilíbrio da execução orçamentária é explicada pela 
queda mais acentuada da despesa, 11,6%, que da receita, 7,1%. 

De acordo com o Balanço Orçamentário, embora tenha havido melhora 

no equilíbrio entre receitas e despesas realizadas, persistem falhas na integração 

entre os processos de planejamento e execução orçamentária. De fato, reduziu o 

coeficiente entre receita realizada e receita estimada (83,9%), bem como entre a 

despesa realizada e a dotação autorizada (78,9%). 

BALANÇO FINANCEIRO 

O Balanço Financeiro, composto por um único quadro, foi apresentado 

na Prestação de Contas conforme a estrutura definida no MCASP e evidenciou 

resultado financeiro no exercício de R$ 509,6 milhões. 

O montante de ingressos e dispêndios totalizou R$ 64 bilhões, incluindo-

se as operações intragovernamentais. A maior parte referiu-se a Transferências 

Financeiras Recebidas e Concedidas, ambas de R$ 28,2 bilhões, que deveriam se 

anular na apresentação da demonstração contábil consolidada. 

Os ingressos em Receita Orçamentária, de R$ 28 bilhões, e os 

dispêndios em Despesa Orçamentária, de R$ 27,7 bilhões, correspondem aos valores 

realizados da receita e da despesa constantes do Balanço Orçamentário, em que se 

apurou superavit de R$ 249,3 milhões. 

Ainda segundo o MCASP, as transferências de recursos para o 

pagamento de Restos a Pagar deveriam estar classificadas em Transferências 

Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária, integrantes da 

classificação Transferências Financeiras Recebidas, e não em Recebimentos 

Extraorçamentários, como consta no Balanço Financeiro.  

Em conclusão, embora o Balanço Financeiro tenha sido apresentado no 

exercício com certa consistência quanto à equalização entre ingressos e dispêndios, 

não foi elaborado seguindo plenamente a metodologia estabelecida no MCASP. 

BALANÇO PATRIMONIAL 

O Balanço Patrimonial e quadros auxiliares foram encaminhados na 

Prestação de Contas conforme a estrutura definida no MCASP.  

O Ativo totalizou R$ 54,8 bilhões, o Passivo, R$ 18,4 bilhões, e o 

Patrimônio Líquido, R$ 36,4 bilhões. Em relação a 2015, em termos reais, o saldo do 

Ativo diminuiu 31,8%, do Passivo aumentou 65,8% e do Patrimônio Líquido diminuiu 

47,4%. 

No Ativo Circulante (R$ 12,9 bilhões), destacou-se o grupo Títulos e 

Valores Mobiliários, que contém R$ 3 bilhões em investimentos do Fundo 

Previdenciário do Distrito Federal – DFPREV. 

Em Demais Variações Patrimoniais Diminutivas a Apropriar, consta o 

saldo ativado nas contas de despesas antecipadas para pagamento de precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor – RPV, conforme convênios firmados entre o GDF e 

os Tribunais de Justiça e do Trabalho. Esse registro tem natureza transitória e deve 
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ser baixado tão logo sejam enviadas pelos Tribunais as listagens dos precatórios e 

RPV pagos. Todavia, as baixas contábeis não estão sendo efetivadas. 

Desde 2014, o saldo nominal de Despesas com Pagamento de 

Precatórios continua o mesmo, R$ 1 bilhão, ao passo que o saldo de Despesas com 

Pagamento de RPV vem acumulando cerca de R$ 300 milhões nominais a cada ano. 

O saldo da Conta Única do Tesouro chegou a R$ 58,3 milhões em 2016. 

Esse valor refere-se ao montante efetivo das disponibilidades da Conta Única 

existente em banco. Porém, contabilmente, diversas unidades gestoras participantes 

da Conta Única possuem saldos de disponibilidade maiores que esse valor. 

A Lei Complementar nº 894/15 autorizou o Poder Executivo a 

movimentar, durante os exercícios de 2015 e 2016, os recursos dos fundos especiais 

na Conta Única do Tesouro, em detrimento das contas específicas dos Fundos, para 

serem utilizados no pagamento de folha de pessoal. Por sua vez, o Decreto distrital 

nº 32.767/11, alterado pelo Decreto nº 36.135/14, autorizou a Secretaria de Fazenda 

a utilizar o saldo de disponibilidade de recursos de qualquer órgão ou entidade 

integrante do Sistema Financeiro da Conta Única, para atender necessidade 

momentânea de caixa. 

Contabilmente, foi criada conta retificadora da Conta Única para ajustar 

o seu saldo e refletir a disponibilidade existente em banco, pois o caixa das unidades 

do Sistema Financeiro da Conta Única e dos fundos especiais foi utilizado pela SEF 

para pagamento de obrigações do Tesouro. Assim, a movimentação retificadora da 

Conta Única, realizada pela SEF, vem acumulando saldo ao longo dos anos, tendo 

passado de R$ 378,4 milhões, em 2014, para R$ 884,3 milhões, em 2016. 

Esses recursos não deveriam mais ser evidenciados como 

disponibilidade de caixa nas demonstrações contábeis individualizadas dos fundos e 

demais unidades, mas como créditos a receber, revelando obrigação a pagar por parte 

do Tesouro. 

Os registros no Ativo Não Circulante totalizaram R$ 41,8 bilhões, o que 

representaria diminuição real de 39,8% em comparação com o ano anterior. Todavia, 

boa parte desse decréscimo deveu-se ao ajuste no saldo da Dívida Ativa, lançado 

erroneamente no exercício de 2015. Desconsiderada essa distorção, o Ativo Não 

Circulante, em verdade, cresceu 4,7% frente a 2015.  

O Passivo Circulante somou R$ 6,6 bilhões, representando aumento real 

de 28,1% em relação ao exercício anterior. 

O item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar 

a Curto Prazo (R$ 843,6 milhões) reduziu 34,7% em relação a 2015, em razão, 

principalmente, da diminuição no valor de pessoal, benefícios e encargos sociais a 

pagar de exercício anterior, que havia sido de R$ 1,2 bilhão, em 2015, e passou para 

R$ 661,8 milhões, em 2016. 

A classificação Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo totalizou 

R$ 1,8 bilhão, com acréscimo real de 53,7%, comparado a 2015. 
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Na rubrica Demais Obrigações a Curto Prazo (R$ 3,9 bilhões), mais de 

R$ 1,2 bilhão de acréscimo correspondeu à contrapartida do crédito a receber, pelo 

Iprev/DF, decorrente da utilização de recursos do Fundo Previdenciário. 

O Passivo Não Circulante totalizou R$ 11,8 bilhões, quase o dobro do 

exercício anterior, e o Patrimônio Líquido resultou em R$ 36,4 bilhões. 

Oito empresas estatais do Distrito Federal registraram resultado 

operacional negativo em 2016, com destaque para a Novacap (- R$ 867,5 milhões). 

Contudo, ao se analisar o resultado líquido do exercício, que considera os repasses 

financeiros recebidos do Tesouro distrital, o resultado da Novacap reverteu para lucro 

de R$ 10,3 milhões. O melhor resultado líquido foi registrado pelo BRB, com lucro de 

R$ 200,5 milhões, seguido pela CEB, com R$ 133,7 milhões. 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP encaminhada na 
Prestação de Contas do Governo não excluiu os valores das operações de natureza 
intraorçamentária, em afronta ao que prevê o MCASP. Conforme essa DVP, as 
variações patrimoniais no exercício totalizaram R$ 69,7 bilhões, tendo sido registrado 
resultado patrimonial no período de R$ 4,7 bilhões. 

As variações decorrentes de espécies tributárias não conciliaram com a 
efetiva arrecadação, o que demanda a respectiva correção. 

Não houve baixa nos recebíveis correspondentes à Variação Patrimonial 
Aumentativa a Classificar, de R$ 353,3 milhões, referentes aos recolhimentos da 
Dívida Ativa. 

Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD de Pessoal e Encargos 
Sociais diferem da despesa orçamentária com servidores ativos do grupo de despesas 
Pessoal e Encargos Sociais. Uma dessas diferenças diz respeito à contabilização de 
precatórios, com VPD total de R$ 1,1 bilhão, que não se referem exclusivamente a 
2016, segundo informações lançadas no Relatório de Atividades da Procuradoria-
Geral do DF. 

Foram identificadas duas importantes inconsistências no registro das 
VPD de Pessoal e Encargos Sociais: apropriação de valores devidos a prestadores 
de serviços terceirizados, que não guarda relação com Pessoal e Encargos Sociais, 
na rubrica Indenização de Atividade Externa; e lançamentos incorretos de 
Transferência de Bens Imóveis pela Extinção de Unidades Gestoras na rubrica 
Licença Prêmio por Assiduidade. 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Segundo o MCASP, a DFC é composta pelo quadro principal e ainda por 
quadros acessórios que detalham rubricas contidas no corpo da demonstração. 
Referidas informações constam no Balanço Geral integrante da Prestação de Contas 
e indicam geração líquida de caixa de R$ 509,6 milhões em 2016.  

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC teve seus valores inflados 
em função da incorporação dos fluxos de caixa intraorçamentários. No fluxo 
operacional, ingressos e desembolsos praticamente dobram a execução de receitas 
e despesas, respectivamente. 
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Por sua vez, o total das disponibilidades administradas pela Secretaria 
de Fazenda, responsável pela Conta Única distrital, apresentou decréscimo 
de R$ 321,1 milhões, saindo de R$ 51,1 milhões positivos, em 2015, para R$ 270 
milhões negativos, em 2016. 

O comportamento deficitário das disponibilidades geridas pela 
Secretaria de Fazenda foi impactado pela aplicação da LC nº 894/15, alterada pela 
LC nº 900/15, que dispõem sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais 
na Conta Única do DF, bem como pelos Decretos distritais nº 32.767/11 e 36.135/15, 
que autorizaram a SEF a utilizar saldo de disponibilidade de recursos de qualquer 
órgão ou entidade integrante do Sistema Financeiro da Conta Única. Assim, a Conta 
Única, principal destino e origem do numerário distrital, totalizou insuficiência 
financeira de R$ 884,3 milhões ao final de 2016. 

Diversos Fundos Especiais e unidades da Administração Indireta, além 
da Câmara Legislativa do DF, apresentaram disponibilidades na Conta Única, cujo 
somatório foi de R$ 942,6 milhões. Confrontando com o saldo negativo de R$ 884,3 
milhões da Secretaria de Fazenda, tem-se o saldo de R$ 58,3 milhões de 
disponibilidade contábil e bancária da Conta Única ao final de 2016. 

Com esses procedimentos, as disponibilidades das unidades distritais 
que têm emprestado disponibilidade de caixa à Secretaria de Fazenda tornaram-se 
meramente escriturais, sem lastro. Essa sistemática não está de acordo com a melhor 
técnica contábil, pois os valores que permanecem registrados em cada unidade não 
são mais disponibilidades efetivas, mas mera expectativa de direito de reaver tais 
quantias. 

Essa inadequação afronta o compromisso da contabilidade de 
evidenciar o fato, independente da forma como se apresenta. No caso da 
Administração Indireta, fere o Princípio Contábil da Entidade, que impõe a 
exclusividade da entidade em relação ao seu patrimônio, o qual não se confunde com 
os acervos das demais entidades. Ademais, não há qualquer nota explicativa a esse 
respeito na Prestação de Contas, medida requerida pelo MCASP. 

RESULTADOS POR PROGRAMAS DE GOVERNO 

O Plano Plurianual 2016/2019 compõe-se de treze programas temáticos, 
três de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, um para operação especial e outro 
para reserva de contingência. Como houve mudança expressiva na composição dos 
programas, a análise da evolução entre períodos restou prejudicada. 

Os programas temáticos executaram R$ 5,7 bilhões, apenas 50,1% da 

dotação a eles autorizada, ao passo que os Programas de Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado, que congregam ações destinadas ao apoio, à gestão e à 

manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas nos 

Programas Temáticos, tiveram 94,2% de execução e alcançaram R$ 15,3 bilhões. 

O Programa para Operação Especial executou 76,4% do valor 

autorizado, correspondente a R$ 7,1 bilhões e destinado, principalmente, a 

pagamento de inativos e pensionistas.  

Com o novo formato dos programas de Governo adotado no PPA 

2016/2019, gastos afetos a programas de gestão, tais como pagamentos de pessoal 

ativo e manutenção de serviços administrativos gerais relativos às áreas de governo, 
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passaram a ser aglutinados nos três programas de Gestão, Manutenção e Serviços 

ao Estado, não havendo como segregá-los entre os treze programas temáticos. 

A Reserva de Contingência, com dotação final de R$ 223,4 milhões, 

serve principalmente como fonte de cancelamento para a abertura de créditos 

adicionais, ao longo do exercício. Todavia, em 2016, não houve abertura de créditos 

com base nesta fonte. 

Ao final de 2016, 4,9% das metas físicas dos treze programas temáticos 

encontravam-se em desvio (atrasada, não iniciada ou paralisada). As principais 

causas relatadas para os desvios foram insuficiência de recursos financeiros e 

necessidade de ação de outros órgãos. 

Os programas temáticos que tiveram maior representatividade na 

despesa executada foram: Brasília Saudável, Infraestrutura e Sustentabilidade 

Socioambiental, Mobilidade Integrada e Sustentável, Educa Mais Brasília, Famílias 

Fortes, Segurança Pública com Cidadania, Direitos Humanos e Cidadania. 

O programa temático Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental 

executou apenas 37% da dotação autorizada, ou R$ 1,3 bilhão, sendo 61% destinados 

a Outras Despesas Correntes e 39%, a Investimentos. O baixo índice de execução 

ocorreu, em especial, no grupo das despesas de capital, com realização de um quinto 

do autorizado, ou R$ 487,5 milhões (R$ 201,9 milhões na esfera fiscal e 

R$ 285,6 milhões no orçamento de investimentos). 

As principais ações orçamentárias referiram-se a manutenção de 

atividades de limpeza pública, de áreas urbanizadas e ajardinadas e do sistema de 

iluminação pública, além da execução de obras de urbanização. 

De modo geral, dos 22 indicadores de desempenho listados para esse 

programa, vinte apresentaram valores a serem alcançados em 2016 e treze os 

atingiram. 

A execução de apenas 37% das dotações autorizadas nesse programa 

foi suficiente para que 80,6% das metas físicas não se encontrassem em desvio e 

65% dos indicadores de desempenho atingissem o resultado esperado. 

O programa Brasília Saudável executou 78,1% da dotação autorizada, 

ou cerca de R$ 1,3 bilhão, concentrado no Fundo de Saúde (98%). Destacaram-se as 

ações orçamentárias relativas e Serviços Assistenciais Complementares em Saúde, 

Aquisição de Medicamentos, Fornecimento de Alimentação Hospitalar, 

Desenvolvimento de Ações de Atenção Especializada em Saúde e Execução de 

Contratos de Gestão. 

Do valor inicialmente fixado na LOA/16 no grupo de despesa 

Investimentos, de R$ 143,3 milhões, para aquisição de equipamentos e material 

permanente e realização de obras e instalações, foram despendidos apenas 28,8%. 

Todas as demais despesas do programa (R$ 1,2 bilhão) foram executadas em Outras 

Despesas Correntes. 

Apesar de a proporção de metas físicas fora de desvio ter chegado a 

97,8%, apenas 25,8% dos indicadores de desempenho alcançaram os valores 

esperados. 
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O programa temático Mobilidade Integrada e Sustentável contou com 
setenta ações orçamentárias na LOA/16. Contudo, observaram-se gastos somente 
em 32 ações, no total de R$ 951,2 milhões, sendo que três delas concentraram 81,9% 
do valor despendido: Concessão de Passe Livre, Manutenção do Equilíbrio Financeiro 
do Sistema de Transporte Público Coletivo e Manutenção e Funcionamento do 
Sistema Ferroviário. 

Das 74 metas estabelecidas para esse programa, ao final do exercício, 
61 estavam em situação regular e outras treze encontravam-se em desvio, sendo 
doze paralisadas e uma atrasada. 

Apesar de terem sido gastos somente 43,2% da dotação autorizada para 
esse programa, 82,4% das metas físicas propostas estavam em situação regular, 
contrastando com os indicadores de desempenho, dos quais apenas 25% alcançaram 
o resultado almejado.  

O programa Educa mais Brasília despendeu R$ 926,3 milhões, dos quais 
96% em Outras Despesas Correntes. Apenas R$ 37,5 milhões foram destinados a 
Investimentos.  

As principais ações orçamentárias referiram-se a manutenção do Ensino 
Fundamental, Educação Infantil e Ensino Médio, além de Transporte de Alunos, 
Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas e Alimentação Escolar. 

Houve execução de 71,8% das dotações consignadas ao programa, com 
100% das 65 metas físicas propostas consideradas sem desvio no SAG. Porém, 
apenas 44,4% dos indicadores de desempenho atingiram o valor estipulado. 

Das sessenta ações orçamentárias previstas na LOA/16 para o 
programa Famílias Fortes, apenas 35 tiveram despesa realizada, no total de R$ 277 
milhões. Cabe destaque à ação Transferência de Renda para Famílias do DF 
Cadastradas no Cadúnico, responsável por 41% da despesa total, ou R$ 113,6 
milhões.  

Foram registradas no SAG 66 metas físicas para o citado programa em 
2016. Dessas, 62 concluídas, uma com andamento normal e uma paralisada. Todavia, 
somente 54,2% dos indicadores alcançaram o resultado almejado. 

O programa Segurança Pública com Cidadania despendeu R$ 216,6 

milhões, segregados em Outras Despesas Correntes (R$ 173,3 milhões) e 

Investimentos (R$ 43,3 milhões). As ações orçamentárias que registraram os maiores 

gastos foram: Gestão das Atividades de Engenharia de Trânsito, Policiamento e 

Fiscalização de Trânsito, Modernização e Reequipamento das Unidades de 

Segurança Pública e Gestão das Atividades de Atendimento aos Usuários do 

Detran/DF. 

Cabe lembrar que a área de segurança pública distrital contou ainda com 

recursos do FCDF, correspondentes a R$ 6,7 bilhões em 2016, os quais não integram 

o programa temático Segurança Pública com Cidadania por serem contabilizados no 

âmbito da União. 

De acordo com o SAG, das 128 metas físicas programadas para este 

programa, 124 foram concluídas e as outras quatro encontravam-se com andamento 

normal. Contudo, apenas 41,0% dos indicadores de desempenho atingiram o valor 

esperado. 
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No programa temático Direitos Humanos e Cidadania, dos R$ 200,8 
milhões despendidos, mais de 92% destinaram-se a atividades ligadas ao Sistema 
Prisional do DF: Fornecimento de Alimentação aos Presidiários, Construção de Centro 
de Detenção Provisória, Manutenção do Sistema Penitenciário do DF e 
Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família. 

Das 81 metas planejadas, 79 haviam sido concluídas ao final do 
exercício de 2016, uma estava em andamento normal e outra, não iniciada. Quanto 
aos indicadores de desempenho, apenas 10% foram alcançados. 

AUDITORIAS REALIZADAS 

Auditoria sobre a Gestão do Regime Próprio de Previdência Social 

do DF 

Foi realizada auditoria integrada no âmbito do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF para verificar a sua atuação na gestão 
financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do DF – RPPS/DF.  

Verificou-se que: o Iprev/DF não gerencia a concessão e a manutenção 
dos benefícios previdenciários, realizando apenas a atividade de pagamento mensal, 
contrariando a premissa de gestão única do RPPS/DF; a base cadastral utilizada para 
a avaliação atuarial não conta com diversos campos relevantes de informação 
previdenciária e não está sob a gestão do Iprev/DF, havendo risco de as informações 
existentes não serem consistentes e comprometerem a avaliação atuarial; não foram 
identificadas inadequações na contabilização das provisões matemáticas 
previdenciárias, porém verificou-se que o Instituto estima as taxas de juros para os 
estudos atuariais desconsiderando os resultados históricos obtidos por sua área de 
investimentos, em descompasso com recomendados parâmetros realistas e com o 
princípio da prudência, o que compromete a confiabilidade das conclusões das 
avaliações atuariais sobre a saúde financeira do RPPS no médio e longo prazos.  

Além disso, constatou-se que as contribuições previdenciárias para os 
regimes de previdência própria e os pagamentos de parcelamentos foram 
regularmente efetuados e contabilizados. No entanto, não há mecanismos para 
identificar eventuais atrasos de repasse de contribuições patronais para o Fundo 
Previdenciário, e as informações constantes do Demonstrativo de Informações 
Previdenciárias e Repasses dizem respeito à previsão de arrecadação, e não aos 
valores efetivamente recolhidos. Ainda, uma parcela dos investimentos realizados 
pelo Iprev/DF não obedeceu aos limites definidos na sua política, bem como os 
investimentos não alcançaram rentabilidade compatível com a meta prevista. 

Auditoria sobre Gestão e Funcionamento dos Centros Cirúrgicos 

dos Hospitais 

Foi realizada auditoria integrada para avaliar a gestão e o funcionamento 

das Unidades Cirúrgicas de Assistência Especializada – UCAEs e as condições de 

acesso à rede pública de saúde do DF, oferecidas aos portadores de doenças 

cirúrgicas. 

Constatou-se que: a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 

não promove acesso amplo e tempestivo a procedimentos cirúrgicos; a SES/DF e as 

unidades hospitalares não possuem registros nem produzem indicadores 
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quantitativos e qualitativos do atendimento das UCAEs; e as condições cirúrgicas das 

UCAEs não são adequadas e suficientes para atendimento aos usuários. 

Auditoria sobre Classificação de Risco nas Unidades de Urgências 

e Emergências 

Realizou-se auditoria operacional para avaliar a implementação do 

acolhimento com classificação de risco à população nas unidades de atendimento às 

urgências e emergências da rede pública de saúde do DF. O acolhimento com 

classificação de risco consiste na recepção humanizada do usuário nos serviços de 

urgência e emergência, com priorização do atendimento dos casos de maior 

gravidade. 

Os resultados permitiram verificar que: o acolhimento com classificação 

de risco apresenta baixo grau de implementação nas unidades hospitalares; o 

acolhimento realizado na rede de atenção às urgências e emergências é intempestivo, 

tanto na realização da classificação de risco quanto em relação ao atendimento 

médico; e a SES/DF não realiza auditorias interna e externa no sistema de 

classificação de risco. 

Inspeção sobre Acesso de Pacientes aos Leitos de UTI 

Foi realizada inspeção com o objetivo de verificar a atual situação da 
oferta de leitos de UTI, bem como aspectos de gestão de leitos, regulação de leitos 
gerais e procedimento de credenciamento, habilitação e qualificação de leitos de UTI. 

Constatou-se: acentuada queda na oferta de leitos de UTI efetivamente 
disponíveis à população de 2014 para 2017, com significativo aumento de leitos 
bloqueados; ausência de garantia de transporte inter-hospitalar tempestivo, sem 
previsão para solução definitiva para a questão; piora das informações gerenciais da 
SES/DF sobre a demanda por leitos e sobre o registro de internações fora de fluxo; 
ausência de monitoramento da maioria dos tempos entre as etapas do processo 
regulatório; expressiva ocorrência de diárias de alta, cujo custo estimado é da ordem 
de R$ 20 milhões anuais.  

Sobre os procedimentos de habilitação e qualificação de leitos junto ao 
Ministério da Saúde, verificou-se a existência de 179 leitos de UTI não habilitados e 
41 leitos de UTI vinculados à RUE não qualificados.  

Auditoria sobre Aspectos da Implantação do Plano Distrital de 
Educação - PDE 

A auditoria operacional realizada para avaliar as ações do GDF 

relacionadas à execução, em 2016, do Plano Distrital de Educação – PDE, constatou 

que as ações do GDF foram ineficazes e inadequadas para alcançar a universalização 

da pré-escola e não levaram à ampliação preconizada no PDE para a oferta de 

creches e para o ensino em tempo integral. Em 2016, a SEDF negou acesso à pré-

escola para 6.724 crianças de 4 e 5 anos que requisitaram matrícula na rede pública. 

A ampliação do número de unidades escolares da educação infantil em 

2016 foi insignificante ante as metas do PDE. Como progresso em relação à situação 

de 2015, verificou-se o acréscimo de três novos Centros de Educação da Primeira 
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Infância (Araraúna, Gavião e Jacarandá) à rede pública de ensino e também a 

ampliação da Escola Classe Café Sem Troco. 

A SEDF não garantiu a estrutura necessária para a ampliação da 

educação em tempo integral, planejada no PDE. Não foi realizada, tanto em 2015 

quanto em 2016, qualquer obra com o fito de adequar a estrutura física das escolas 

existentes para oferecer educação em tempo integral. 

As salas de aula das unidades escolares que atendem o ensino infantil 

e os anos iniciais do ensino fundamental estavam operando acima da capacidade.  

Ademais, em 2015, o GDF destinou recursos para custear a educação 

pública distrital em patamares inferiores ao preconizado no PDE. 

Auditoria sobre Cumprimento da Lei de Acesso à Informação 

Foi realizada auditoria operacional para avaliar o nível de transparência 

e aferir o cumprimento das Leis distritais nº 3.965/2007 e 4.990/2012, que tratam do 

acesso à informação.  

A transparência pode ser classificada em passiva e ativa. A primeira 

baseia-se em solicitações de informações pelo cidadão diretamente ao Poder Público; 

a segunda refere-se à disponibilização de ofício de dados e informações, como 

aqueles encontrados no Portal da Transparência ou nos sítios eletrônicos oficiais. 

Dos trabalhos realizados, constatou-se que a transparência ativa dos 

órgãos integrantes da Administração Direta distrital é insuficiente e a transparência 

passiva encontra-se mais bem implementada. Constatou-se, ainda, que a 

Controladoria-Geral do DF atua satisfatoriamente para assegurar a qualidade das 

informações disponibilizadas. 

Auditoria sobre o Programa Habitacional Morar Bem 

Realizou-se auditoria integrada para avaliar a gestão do Programa 

Habitacional Morar Bem. Criado em 2011, o Programa é voltado a famílias com renda 

bruta de até doze salários mínimos. 

Os resultados permitiram verificar que: o processo de seleção dos 

interessados encontra-se eivado de falhas, uma vez que foram entregues unidades 

habitacionais a candidatos que não atendiam aos requisitos legais para participação 

no programa, foi constatada a distribuição ilegal de imóveis a cooperativas e 

associações e foi detectada a ocorrência de falhas na classificação dos candidatos 

que estão na lista de recebimento; o Programa não vem cumprindo plenamente a sua 

finalidade, em que pese uma parte do público atendido efetivamente necessitasse do 

acesso à moradia, visto que não há priorização da população de baixa renda, idosos, 

deficientes ou vulneráveis para atendimento pelo Programa, foram identificados 

imóveis com desvio de finalidade (vendidos, alugados, cedidos ou desocupados) e 

foram observados candidatos beneficiados com patrimônio incompatível com a 

finalidade do programa. 
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Auditoria sobre o Programa de Desenvolvimento Econômico do 

Distrito Federal – Procidades/DF 

O Procidades/DF, financiado com recursos do Governo do Distrito 

Federal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, visa a proporcionar o 

desenvolvimento econômico do DF, por meio de melhoria no ambiente de negócios, 

promoção de investimentos, financiamento de obras de infraestrutura urbana e 

fomento do desenvolvimento empresarial. O custo total do Programa está previsto em 

US$ 71,43 milhões, dos quais o Banco financiará US$ 50 milhões e o GDF custeará 

US$ 21,43 milhões. 

A primeira fiscalização realizada pelo TCDF nas demonstrações 

financeiras e demais informações apresentadas pela Secretaria de Economia e 

Desenvolvimento Sustentável, responsável pelo gerenciamento do Procidades/DF, 

abrangeu os exercícios de 2014, 2015 e 2016. 

Constatou-se que as demonstrações financeiras auditadas 

representavam razoavelmente a situação física e financeira do Procidades/DF, com 

exceção dos desvios consignados no relatório de auditoria. Foram identificadas, 

ainda, fragilidades nos controles internos do Programa. 

Até o final de 2016, nenhuma das ações finalísticas do Procidades/DF 

havia sido desenvolvida. A única ação realizada, no período considerado, foi a 

contratação de consórcio de empresas para apoio ao gerenciamento do projeto, que 

constitui condição prévia à realização do primeiro desembolso do Programa. 
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8 – ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS PELO TITULAR DO 

PODER EXECUTIVO 

Em cumprimento ao disposto no art. 221, incisos I a III, do Regimento 
Interno do TCDF, a versão preliminar do Relatório Analítico sobre as Contas de 
Governo relativas ao exercício de 2016, juntamente com a manifestação do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas do DF, foi encaminhada ao Titular do Poder 
Executivo em 04.09.17 para conhecimento e eventual manifestação. 

Em 08.09.17, foi recebida nesta Casa solicitação de prorrogação de 
prazo, a qual foi concedida nos termos da Decisão – TCDF nº 4.367/17. 

Em 26.09.17, adentrou no Tribunal o Ofício nº 92/2017 – GAG, de 
mesma data, em que o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal 
apresenta considerações acerca dos apontamentos insertos naqueles documentos, 
as quais se passa a analisar. 

1. Possível reincidência quanto a ressalvas apresentadas no Relatório 
Analítico sobre as Contas de Governo relativas ao exercício de 2015 

O GDF, por intermédio de sua Assessoria Jurídica, esclarece que, a teor 
da manifestação do Ministério Público junto ao TCDF, em que o Parquet suscitou 
quanto à reincidência de ações que constaram como ressalvas no Relatório Analítico 
sobre as Contas de Governo relativas ao exercício de 2015, a apreciação daquelas 
Contas ocorreu somente no segundo semestre de 2017 e que, por isso, tais ações 
não eram conhecidas como ressalvas. Assim, não se poderia falar em reincidência. 

De fato, a reincidência de conduta requer, em primeiro lugar, que se 
conheça e se reconheça como impropriedade a ensejar ressalva. Assim, procedente 
a argumentação em relação a atos praticados e a fatos ocorridos em 2015 
considerados como ressalvas no segundo semestre de 2017 e que, eventualmente, 
tenham se repetido em 2016. 

2. Indicadores de Desempenho por Programa de Governo  

Esclareceu-se que a metodologia adotada para elaboração do Plano 
Plurianual 2016/2019 incorporou parcialmente a metodologia adotada pelo Governo 
Federal, adaptada à realidade local, à LODF e ao Planejamento Estratégico do 
Governo. 

Afirmou-se que durante o processo de elaboração do PPA, o Órgão 
Central de Planejamento orientou os demais órgãos e entidades do DF na discussão 
e definição de indicadores que permitissem avaliar os programas governamentais e a 
evolução das políticas públicas de governo. Buscou-se, ainda, conscientizar os 
agentes públicos quanto à cultura do planejamento.  

Concluiu-se, afirmando que: 

“Em comparação a PPAs anteriores as evoluções são perceptíveis, 
mesmo que ainda não sejam no ritmo necessário ao que se deseja, 
visto que a SEPLAG envidou esforços e tem atuado em conjunto com 
as unidades do GDF com o objetivo de que Governo, sociedade e 
órgãos de controle possam dispor de indicadores significativos que 
sejam cada vez mais capazes de demonstrar o desempenho dos 
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objetivos específicos, programas ou políticas públicas e que permitam 
avaliar os resultados dos programas governamentais.” 

Conforme a documentação recebida, ficam evidentes os esforços 
empreendidos no sentido de melhoria no processo de planejamento, em especial, 
quanto ao desenho de indicadores que sejam, ao mesmo tempo, de clara acepção, 
reflitam a realidade que se busca avaliar e sejam capazes de avaliar os resultados da 
ação governamental, permitindo ajustes quando necessários.  

Entretanto, conforme concluído, as evoluções ainda não ocorrem no 
ritmo necessário. Há que se persistir, portanto, nos esforços em busca da melhoria 
contínua do processo de planejamento. 

3. Regionalização das ações orçamentárias 

O Distrito Federal, conforme é afirmado, possui especificidade que 
dificulta a adoção de critério uniforme de regionalização da ação orçamentária, sendo 
uma das causas para que 91,5% dos recursos previstos fossem destinados à 
localização “Distrito Federal”. Há, ainda, diferentes entendimentos quanto aos critérios 
a serem adotados para a regionalização do gasto público, podendo ser a lógica da 
população beneficiada, o local do gasto público ou, ainda, a lógica do endereçamento 
estrito do investimento. Assim, nem sempre seria possível adotar o mesmo critério 
para determinados tipos de ações. Ainda, haveria ações que englobam mais de uma 
Região Administrativa. Todos esses argumentos justificariam a concentração de 
ações orçamentárias na localização “Distrito Federal”. 

Ainda que as dificuldades se apresentem ao planejador, um dos 
princípios que norteiam o gasto público é o da transparência, que se vê prejudicada 
exatamente pela ausência da regionalização adequada. Os prejuízos são grandes 
para o Controle Externo, mas ainda maiores para a sociedade, que não consegue 
vislumbrar, no instrumento de planejamento, em que regiões seus recursos serão 
aplicados. Nesse sentido, a regionalização do gasto público local faz-se necessária, 
não somente para dar cumprimento à legislação afeta à matéria, mas, sobretudo, para 
que a população possa melhor conhecer e acompanhar a execução dos programas e 
das políticas públicas no âmbito do Distrito Federal. 

4. Alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias  

Em resposta à afirmação do Ministério Público junto ao TCDF de que a 
LDO teria sido alterada em demasia, a Seplag defende que as alterações são 
previstas na própria LDO, em seu art. 3º, sendo cabidas “sempre que verificadas 
alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas e da execução de 
receitas e despesas”. Alegou, ainda, que as alterações na LDO foram encaminhadas 
à CLDF, que, em análise de mérito, entendeu de fato ser a alteração meritória e 
necessária, tendo aprovado os projetos encaminhados. 

A edição de leis e suas respectivas alterações são de competência 
exclusiva da Augusta Câmara Legislativa, não cabendo interferência por parte desta 
Corte de Contas.  
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5. Exclusão do anexo da Estimativa da Margem de Expansão das Despesas 
Obrigatórias Constitucionais ou Legais de Caráter Continuado como 
componente do PLOA 

Na manifestação apresentada, alegou-se que o anexo da Estimativa da 
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias Constitucionais ou Legais de 
Caráter Continuado foi excluído como parte integrante do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual - PLOA em vista da dificuldade de compatibilização entre os anexos da LDO, 
previsto na LRF, e o constante do PLOA/LOA.  

Esclareceu-se ainda que, por força da Decisão – TCDF nº 6.183/16, foi 
incluído o Anexo XXIX no PLOA/2018, mas dadas as dificuldades apresentadas, 
cogita-se transferir o anexo para o módulo “documentos complementares”, de modo 
a evitar a necessidade de alterações sistemáticas na LOA ou na LDO para 
compatibilização dos instrumentos de planejamento.  

A LDO, entre outros aspectos, tem o papel de orientar a elaboração do 
PLOA, inclusive em relação ao anexo em tela. Cabe esclarecer que, ao se determinar 
a inclusão desse demonstrativo como anexo do PLOA e da LOA, objetivou-se, tão 
somente, a atualização dos valores constantes do anexo do PLDO, uma vez que, 
conforme a própria Seplag informou, o processo de elaboração do PLDO é finalizado 
em maio, utilizando-se de previsões de receita e de despesa baseadas nos valores 
realizados até o mês de março, ao passo que o do PLOA se serve de dados mais 
próximos do período a que se refere, ajustados à execução do 3º bimestre. Assim, o 
anexo, como parte integrante do PLOA/LOA, fortaleceria o princípio da transparência, 
visto que traria valores mais próximo da realidade. 

6. Divergência entre as esferas fiscal e da seguridade social, quando 
confrontados os registros do Siggo com o texto da LOA/2016 publicado no 
DODF, sem reflexo no valor global dos OFSS 

Segundo informado, a diferença de R$ 180,4 milhões entre as esferas 
fiscal e da seguridade social, quando confrontados os registros do Siggo com o texto 
da LOA/2016 publicado no DODF, sem reflexo no valor global dos OFSS, refere-se a 
divergência produzida por realocação de recursos do Orçamento da Seguridade 
Social para o Orçamento Fiscal operada no Poder Legislativo por meio de emendas 
parlamentares. Assim, a redação do texto do Projeto de Lei não teria sido alterada e, 
por conseguinte, acabou não refletindo as alterações promovidas durante o processo 
de apreciação, aprovação e publicação no Diário da CLDF. Na sequência, caberia ao 
Governador sancionar o texto ou propor veto, parcial ou integral, não restando 
qualquer outra alternativa. Entretanto, os valores nos termos aprovados pelo Plenário 
da CLDF e sancionados pelo Governador correspondem àqueles inscritos no Siggo. 

A publicidade da lei é requisito essencial à sua validade e existência no 
ordenamento jurídico. Com a Lei Orçamentária não poderia ser diferente. Assim, 
entende-se que o texto publicado é o válido e, em eventuais divergências, prevalece 
o publicado. No caso, embora se compreenda o processo que deu origem à diferença, 
é forçoso reconhecer que a republicação da Lei Orçamentária Anual, ou pelo menos 
da parte afetada, seria obrigatória. Evidentemente, no estágio atual, não mais caberia 
tal proposição, pela perda de objeto. Importa informar que se tratou de caso isolado, 
ocorrido somente naquele exercício, e que não se detectaram prejuízos à execução 
orçamentária. 
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7. Abertura de créditos suplementares mediante decreto para subtítulos novos 

A Seplag informou que, no caso de transposição de crédito, o Siggo 
impõe a criação de subtítulos novos para a unidade de destino, por não coexistirem 
dois subtítulos iguais em unidades diferentes. Por causa disso, pareceu ter havido 
crédito suplementar com subtítulo novo, não destinado a reforçar dotação 
orçamentária já existente.  

De fato, essa situação ocorreu com a Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso – Funap, que não pôde receber, por transposição, o mesmo 
subtítulo da unidade de origem do crédito, embora a descrição do novo subtítulo seja 
idêntica e se refira ao mesmo plano de trabalho. Por essa razão, foi excluída do 
Relatório Analítico a menção à Funap.  

Por outro lado, no tocante à Secretaria das Cidades, mantém-se a falha 
apontada. A Seplag informou que houve equívoco, porque o crédito suplementar, na 
verdade, deveria ter sido transposição. No entanto, os Decretos nº 37.777/16 e 
37.856/16 trataram expressamente de abertura de créditos suplementares, e não de 
transposições de crédito. Equívoco dessa natureza apenas reforça a necessidade de 
aprimoramento dos controles. Ademais, no Decreto nº 37.856/16, a suplementação 
do novo subtítulo correspondeu a cancelamento de outro crédito de plano de trabalho 
totalmente distinto, o que não deveria ocorrer nos casos de transposição de crédito. 

8. Abertura de créditos por superavit financeiro acima do apurado no balanço 
patrimonial de 2015  

No que diz respeito à abertura de créditos adicionais com base em 
superavit financeiro, registrou-se: 

“Segundo a área contábil da Secretaria de Estado de Fazenda 
(Anexo), a não reapuração do superavit financeiro resultará na 
impossibilidade de utilização de recursos durante o exercício. Tal 
situação sinaliza, principalmente, que os recursos das fontes 
vinculadas à saúde e à educação ficarão entesourados ao longo do 
exercício. 

Esse cenário prejudicará sobremaneira a reaplicação orçamentária 
desses recursos, em algumas situações suas respectivas restituições, 
no caso, de recursos vinculados a convênios ou operações de crédito. 

Ante o exposto, vislumbram-se problemas no que tange ao CAUC e 
CADIN, que poderão impactar contratações de operação de crédito e 
recebimento de transferências voluntárias. 

Por outro lado, uma vez que esse Tribunal firme o entendimento de 
que não há amparo legal para utilizar os recursos decorrentes de 
cancelamento de restos a pagar para compor o saldo do superavit, a 
Secretaria da Fazenda irá adequar o levantamento desses saldos de 
forma apontada pela Egrégia Corte de Contas.” 

A despeito da preocupação apresentada pela Secretaria de Fazenda, não 
há previsão legal expressa para a reapuração de superavit financeiro ao longo do 
exercício, ainda que por eventual cancelamento de Restos a Pagar, a fim de servir de 
fonte de recurso para abertura de crédito adicional no mesmo ano.  
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9. Alteração de estrutura programática na transposição de dotações 

A Seplag reconheceu a prática apontada no Relatório Analítico, 
justificando que fora necessário visto que a nova Secretaria para a qual os créditos 
foram movimentados estaria vinculada a outro programa de gestão, além de o Siggo 
não permitir a manutenção de mesmo código de subtítulo em unidades orçamentárias 
distintas, sendo necessária a criação de novo subtítulo.  

Por outro lado, com vistas a adequar a situação, informou ter sido 
inserido parágrafo único ao art. 58 da LDO/18 para permitir, excepcionalmente, 
adequação da classificação funcional e do programa de gestão nos casos de 
transposição de crédito. 

10. Cancelamento, por decreto, de dotação em percentual maior do que a 
autorização contida na LOA/16 (art. 8º, I) 

A Seplag informou que não houve descumprimento do limite de 25%, por 
unidade orçamentária, para créditos suplementares, conforme determinado na LOA. 
Todavia, confirmou a ocorrência de cancelamento no montante de R$ 51,3 milhões 
no âmbito da Secretaria de Segurança e da Paz Social em tipo de crédito que afeta o 
limite de 25% disciplinado no art. 8º, I, da LOA. Esse valor corresponde a 39% da 
dotação inicial da unidade. 

11. Superestimativa na previsão de receitas 

A Seplag esclarece que a estimativa da receita total para o exercício 
constitui-se em variável exógena, diretamente ligada ao nível de atividade econômica. 
Assim, a própria retração da economia teria o condão de impactar negativamente a 
arrecadação. Afirma, ainda, que a diferença entre os valores constantes da LOA e 
aqueles efetivamente realizados decorre da necessidade de fazer constar na peça 
orçamentária valores que podem vir a frustrar, mas que, caso não constassem, tornar-
se-iam empecilhos à contratação ou à execução de contratos vigentes. Para 
exemplificar, cita as operações de crédito externas a contratar, em que há 
necessidade de previsão dos valores na LOA, mas que podem demorar alguns anos 
para serem concretizados. Além disso, há a inclusão de receita de fonte condicionada, 
pendente de implemento de condição, como é o caso de receitas que dependam de 
aprovação de leis que as instituam, ou de leis que alterem essas receitas. 

É forçoso reconhecer que o contexto econômico tem o poder de impactar 
indiretamente a realização de receitas, na medida em que a queda do nível de 
atividade econômica pode provocar queda na arrecadação de tributos. De toda forma, 
há que se defender um processo de melhoria contínua na previsão de receitas mais 
próxima à realidade.  

12. Superestimativa na previsão de despesas 

Justifica-se a baixa execução dos gastos inicialmente planejados como 
resultado de forte ação de gestão fiscal, em vista da frustração de receitas vivenciada 
em 2016, o que exigiu a restrição do gasto público. 

Além dos aspectos relacionados à gestão fiscal, aponta outros fatores 
que poderiam ter promovido a baixa execução de despesas no exercício, conforme 
excerto abaixo: 
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“(...) a execução orçamentária pode ser impactada em decorrência de 
diversos fatores, dentre os quais podemos citar: 
1) em função de elevado volume de RAP, que compromete o 
financeiro do exercício com despesa do exercício anterior; 
2) de certa forma o DEA, ao comprometer a execução da programação 
do exercício; 
3) pela necessidade de adequação da execução ao fluxo financeiro de 
caixa, conforme a disponibiIidade por quadrimestre; 
4) em função do comando dado pelo art. 32, § 4º da LDO/2016, que 
estabelece que a execução orçamentária dos subtítulos inscritos na 
Lei Orçamentária por emenda individual fica condicionada à 
comunicação formal, pelo autor; 
5) devido ao elevado montante de vinculação de receitas a despesas 
ou a unidades específicas, cuja capacidade de execução está aquém 
do que Ihe é orçado; 
6) em função da necessidade de previsão de determinadas 
programações, a título de garantias e comprovação, independentes da 
concretização das formalidades com é o caso já citado das operações 
de crédito e convênios; 
7) acrescenta-se, ainda, algumas restrições inerentes ao processo de 
licitação, burocracias e andamento de obras e serviços.” 

E arremata, afirmando que: 

“De toda forma, a melhoria dos processos de elaboração e de 
execução do orçamento constitui uma campanha contínua deste órgão 
central de planejamento e orçamento, no intuito de se elevar a 
eficiência e a eficácia da gestão e alocação dos recursos públicos.” 

Nesse sentido, apresenta melhoramento implementado em relação ao 
PLOA/2018, conforme segue: 

“Quanto ao aprimoramento da previsão de despesas, para 2018, as 
principais ações orçamentárias foram detalhadas em: 1 – Obrigatórias; 
2 – Pessoal e Encargos Sociais; 3 – Benefícios a Servidores; 4 – 
Sentenças Judiciais; 5 – Amortização, Juros e Encargos da Dívida; 7 
– Conservação do Patrimônio Público; e 9 – Discricionárias, conforme 
modelo já adotado pela União Federal. 

Apesar de a inovação ainda não constar do sistema SIGGO, essa 
metodologia foi utilizada na distribuição dos tetos orçamentários e 
serviu de baliza para a conferência dos valores alocados nas 
correspondentes programações orçamentárias inseridas pelas 
unidades setoriais. 

Com isso, espera-se que a alocação de recursos em ações 
obrigatórias e essenciais seja mais realista e transparente e que haja 
redução na abertura de créditos adicionais.” 

A despeito dos esforços empreendidos pelo Órgão Central de 
Planejamento e Orçamento do Governo, a manifestação encaminhada corrobora a 
necessidade de melhoria contínua no processo de planejamento, tanto na previsão de 
receitas quanto das despesas a serem realizadas ao longo do exercício. 

13. Despesas com Pessoal 

Em relação às despesas com pessoal verificadas em 2016, a Seplag 
afirma que o aumento do número de cargos em comissão decorreu de transformação 
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de cargos públicos, principalmente em virtude de alterações ocorridas na estrutura 
das administrações, sem que se traduzisse em aumento da despesa com pessoal. 

Quanto à metodologia de cálculo aplicada à verificação do percentual de 
cargos em comissão ocupados por servidores com vínculo com a Administração 
Pública, afirmou-se que se aguarda decisão referente à ADI nº 2012.00.2.016845-4 – 
TJDFT para que se possa implementar as medidas administrativas cabíveis.  

Entretanto, alerta quanto às restrições orçamentárias e financeiras do 
GDF, especialmente no que concerne ao limite legal de despesas com pessoal frente 
ao que dispõe a LRF, em seus arts. 21 e 22 e ao Decreto nº 37.121/16, que impediriam 
a ampliação da força de trabalho. 

De fato, as despesas com pessoal sofreram retração frente ao verificado 
em 2015. Em relação ao percentual de ocupação de cargos em comissão, aguarda-
se, da mesma forma, decisão na ADI em questão, razão pela qual não se tem 
direcionado qualquer proposição a respeito. 

14. Limites Constitucionais – Dotação Mínima a ser atribuída ao Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA 

A respeito da alocação de dotações orçamentárias ao FDCA, alega-se 
que a Decisão – TCDF nº 490/17, que pacificou as interpretações quanto à 
composição da receita tributária líquida, base para cálculo do repasse mínimo ao 
Fundo, foi exarada em 14.02.17, razão pela qual não se vislumbrava, até então, 
impedimentos de ordem legal para inclusão de fontes de receitas próprias no cálculo. 
Informa que, a partir de então, o Governo vem adotando as providências necessárias 
para implementação integral dos termos da Decisão, conforme consta no PLOA/2018. 

Em relação ao contingenciamento dos recursos do FDCA, argumenta-se 
a inexistência de contingenciamento, mas de estabelecimento da programação 
orçamentária e financeira, com fixação de cotas para a execução orçamentária, que 
abrangeu todos os órgãos e entidades que compõem o GDF.  

Quanto aos elementos que devem ser considerados para a apuração da 
receita tributária líquida, realmente havia, à época, divergências de interpretação. 
Coube a este Tribunal pacificar o conceito, o que ocorreu somente no início de 2017. 
Cabe razão ao manifestante. 

Entretanto, o contingenciamento das dotações do FDCA, além de 
recorrente, já foi enfrentado nos autos do Processo nº 34953/16, que tratou de 
representação quanto a possíveis irregularidades em relação ao FDCA. As alegações 
trazidas já haviam sido apresentadas naquele processo, tendo esta Corte exarado a 
Decisão nº 3.507/17, cujo item III reiterou à Seplag o item III.a.3 da Decisão nº 490/17, 
nos seguintes termos: 

“III – determinar: a) à Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão que: (...) 3) dê cumprimento aos parágrafos únicos do art. 269-
A da LODF e do art. 7º da Lei Complementar nº 151/98, que vedam o 
contingenciamento ou remanejamento dos recursos destinados ao 
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – 
FDCA.”  
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15. Demonstrações Contábeis 

Na seara dos Demonstrativos Contábeis, obrigatórios segundo o Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Mcasp, foram colacionadas as seguintes 
manifestações, não cabendo qualquer análise, senão que ainda se encontram 
pendentes de implementação: 

a) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: ainda se encontra em fase 
de homologação; 

b) Não exclusão das operações intragovernamentais nas demonstrações 
consolidadas da Prestação de Contas: encontra-se em fase de testes 
alterações de atributos dos eventos com código específico para exigir a 
contabilização das operações de natureza intra automaticamente na Unidade 
Gestora – UG emitente e na UG favorecida, o que permitirá, segundo 
informado, a exclusão dos saldos contábeis de natureza intra quando da 
elaboração dos respectivos demonstrativos da Receita e da Despesa e 
Demonstrações Contábeis, sem a dupla contagem;  

c) Balanço Orçamentário: os quadros sobre a execução de Restos a Pagar 
Processados e Não Processados, que se constituirão em anexos ao Balanço 
Orçamentário, ainda serão encaminhados à área de Tecnologia da Informação 
para desenvolvimento; 

d) Balanço Financeiro: foi parametrizado, com adequação ao modelo definido no 
Mcasp, com inclusão das contas 622920103 – Liquidados a Pagar e 
622920104 – Empenhos Pagos, para complementar a equação, com as 
inscrições de Restos a Pagar, em razão das regras definidas no modelo original 
não possibilitar o fechamento na totalidade das operações contábeis 
realizadas; 

Com respeito às divergências encontradas nos registros de participação 
acionária do DF no capital social das empresas, notadamente Terracap e Novacap, 
bem assim o registro indevido referente ao DER/DF, a Sucon/SEF apresentou as 
justificativas e providências adotadas, consideradas suficientes para que a 
inconsistência deixe de ser mencionada no RAPP. 

16. Auditoria sobre Cumprimento da Lei de Acesso à Informação – LAI 

Instada a se manifestar quanto aos pontos de sua competência, a 
Controladoria-Geral do Distrito Federal informou que: 

 oferece cursos regulares de capacitação para servidores que atuam na rede 
de ouvidorias públicas que integram o Sistema de Gestão de Ouvidoria do 
Distrito Federal – SIGO/DF, em parceria com a Escola de Governo (Egov); 

 o programa “Espaço Aberto – Transparência Pública: você faz parte” 
continua sendo realizado e ofertado a todos os órgãos e entidades do 
Governo do Distrito Federal; 

 apesar de não ter sido autorizada a realização de campanha educativa sobre 
a LAI, a CGDF tem feito diversas publicações sobre a referida lei em sua 
página no Facebook, além de disponibilizar vídeos educativos na WebTv 
Transparência, canal do Youtube; 
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 no quesito transparência passiva, da LAI, o DF obteve nota 10 e ficou em 1º 
lugar, juntamente com outros Estados, na 3ª Edição da Escala Brasil 
Transparente, realizada pela Controladoria-Geral da União, em 2017; 

 no quesito transparência ativa, foi publicada a Instrução normativa 
nº 02/2015 – CGDF, com informações obrigatórias que devem ser 
disponibilizadas pelos órgãos; 

 foi estabelecido o Índice de Transparência Ativa – ITA, que tem como 
objetivo principal mensurar o grau de cumprimento da LAI pelos órgãos e 
entidades do Poder Executivo distrital; 

 orientada pela missão de promover cada vez mais a transparência dos 
gastos públicos, a CGDF atua no sentido de incentivar a participação ativa 
da sociedade; 

 foi desenvolvido o projeto Controladoria nas Escolas, com atuação junto ao 
ensino fundamental e médio das escolas públicas do DF, com o objetivo de 
tornar os alunos capazes de compreender a ética e cidadania como parte de 
seu cotidiano e conceitos fundamentais para a sua formação como membros 
da sociedade; 

 a CGDF orienta os órgãos e entidades do GDF quanto à realização da 
análise dos pedidos de acesso à informação de cada órgão, buscando 
aprimorar a qualidade da resposta e, principalmente, garantir que as 
principais e mais frequentes demandas de cada órgão ou entidade sejam 
disponibilizadas por meio de transparência ativa. 

A matéria está sendo tratada em autos específicos, Processo – TCDF 
nº 5137/16. 

Conclusão 

Por todo o exposto, à exceção da abertura de créditos, efetivada por 
intermédio do Decreto nº 37.812/16, em favor da Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Preso – FUNAP, e das divergências em participações acionárias do DF em empresas 
estatais e no DER/DF, não se verificaram argumentos com o condão de alterar os 
apontamentos e as conclusões constantes do Relatório Analítico sobre as Contas de 
Governo relativas ao exercício de 2016. 

Deixa-se de abordar as considerações ofertadas em relação a eventual 
inclusão de dispositivo objeto de ADI no PLDO/2018, tendo em vista que a vigência 
da referida Lei foge ao escopo do presente Relatório Analítico. 
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III – CONCLUSÃO
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O exercício de 2016 marca o início de vigência do PPA 2016/2019 e o 
primeiro ano em que todos os instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) foram 
concebidos no mandato do atual Governador do Distrito Federal. 

Verificaram-se melhoras no processo de planejamento, como, por 
exemplo, a fixação da despesa com pessoal mais próxima à realidade.   

Entretanto, no exercício em exame, problemas recorrentes mostraram-
se presentes, tais como: 

 deficiência na definição e apuração dos indicadores de desempenho 
destinados a avaliar os resultados alcançados pela ação do Estado; 

 superestimativa de arrecadação; 

 execução de despesas sem cobertura contratual; 

 inconsistência das informações relativas a quantitativo de pessoal 
do Distrito Federal; 

 inconsistência nos valores da dívida de precatórios judiciais do 
Distrito Federal;  

 necessidade de aprimoramento do Siggo para a apresentação dos 
demonstrativos contábeis conforme o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – Mcasp;  

 ausência de metodologia para avaliar o custo/benefício das 
renúncias de receita e de outros incentivos fiscais; 

 extrapolação do limite prudencial de despesas com pessoal do 
Poder Executivo (46,82% da RCL), correspondente a 95% do limite 
máximo, de 49% da RCL, estabelecido pela LRF; 

 insuficiência financeira apresentada ao término do exercício no 
demonstrativo das disponibilidades de caixa constante do Relatório 
de Gestão Fiscal do Poder Executivo, denotando a necessidade de 
medidas corretivas na gestão fiscal do DF; 

 repasses financeiros à Fundação de Apoio à Pesquisa – FAP e ao 
Fundo de Apoio à Cultura – FAC em dissonância com a legislação 
de regência. 

Ademais, em 2016, foi atribuída dotação ao Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FDCA em montante inferior ao exigido pela LODF, além 
de novamente ter ocorrido contingenciamento das dotações desse Fundo, prática 
expressamente vedada em lei.  

Em relação aos fundos especiais, a Lei Complementar nº 925/2017 não 
atendeu integralmente à Lei Complementar nº 894/2015, que determinou a revisão 
dos fundos com execução orçamentária abaixo de 50%. Dos seis fundos extintos pela 
Lei Complementar nº 925/2017, apenas um havia recebido dotação orçamentária nos 
exercícios de 2013 e 2014. Em 2016, dos 33 fundos especiais constantes da LOA, 
oito não apresentaram qualquer execução, ao passo que outros quatorze 
apresentaram execução abaixo de 50%.  



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

414 
 

Constatou-se, ainda, intempestividade do repasse de recursos devido ao 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em dezembro de 2016, destinado 
à quitação de precatórios judiciais, o qual foi regularizado apenas em junho de 2017, 
em afronta ao § 2º do art. 97 do ADCT, c/c o Decreto local nº 31.398/10. 

Em 04.09.17, encaminhou-se a versão preliminar do Relatório Analítico 

sobre as Contas de Governo relativas a 2016, juntamente com a manifestação do 

Ministério Público junto ao TCDF, para considerações dos Titulares dos Poderes 

Executivo e Legislativo do DF, garantindo o direito do contraditório e da ampla defesa. 

Em 26.09.17, de forma tempestiva, considerando a prorrogação de prazo concedida, 

a Corte de Contas recebeu o Ofício nº 92/2017 – GAG, com a manifestação do titular 

do Poder Executivo. Não houve manifestação por parte do titular do Poder Legislativo. 

As manifestações recebidas do Exmo. Senhor Governador foram 

devidamente consideradas na elaboração da versão final deste Relatório Analítico. 

Importa observar que o exercício do contraditório e da ampla defesa não 

se esgota com a emissão do parecer prévio por esta Corte, devendo ser assegurado 

até o julgamento pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Registre-se, ainda, que as Contas de Governo relativas ao exercício de 
2015 foram apreciadas em 1º.08.17, tendo as respectivas ressalvas, determinações e 
recomendações sido conhecidas a partir de então. Neste contexto, não se apresenta 
razoável suscitar no presente Relatório a reincidência de atos apontados como 
ressalvas, determinações ou recomendações no Parecer Prévio sobre as Contas de 
Governo relativas ao exercício de 2015. 

Feitas essas considerações, sob a ótica da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, as Contas examinadas nesta oportunidade apresentam-se 
aptas a receber a aprovação da augusta Câmara Legislativa do Distrito Federal, com 
as ressalvas, determinações e recomendações indicadas no Projeto de Parecer 
Prévio que submeto à apreciação deste egrégio Plenário.
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IV – PROJETO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS 

CONTAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

– EXERCÍCIO DE 2016 – 
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PROJETO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS 

PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – EXERCÍCIO DE 2016 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, reunido em Sessão Especial, 

no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 71, combinado com o art. 75, da 

Constituição Federal e art. 78, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, acolhe o 

Relatório Analítico e o Projeto de Parecer Prévio apresentados nesta data e, 

considerando que: 

I. as Contas foram organizadas e encaminhadas pelo Governo do Distrito 
Federal com os elementos previstos na Lei Complementar nº 1, de 
09.05.94, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no 
Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela Resolução nº 296, de 
15.09.16, à exceção das ressalvas apontadas; 

II. os ordenadores de despesa dos órgãos e entidades das administrações 
direta e indireta e os demais administradores do Governo do Distrito 
Federal, bem como os da Câmara Legislativa, têm responsabilidade 
sobre os atos e fatos pertinentes às suas gestões, os quais serão 
julgados por este Tribunal, mediante tomadas e prestações de contas 
anuais e tomadas de contas especiais, na forma dos arts. 77, parágrafo 
único, e 78, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, do art. 1º, inciso 
II, da Lei Complementar nº 1/94 e demais normas aplicáveis; 

III. em respeito às garantias consagradas no art. 5º, inciso LV, da 
Constituição, ao devido processo legal e ao disposto no inciso III do art. 
221 do Regimento Interno desta Casa, por meio dos Ofícios nº 30 e 
31/2017 – GCPT, de 04.09.17, foram remetidas aos Exmos. Srs. 
Governador e Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
respectivamente, cópias da versão preliminar do Relatório Analítico e 
das considerações que sobre ela fez a nobre Procuradora-Geral do 
Ministério Público de Contas; 

IV. os Demonstrativos Contábeis e demais elementos que integram as 
Contas do Governo do Distrito Federal – exercício de 2016, em linhas 
gerais, estão de acordo com as normas aplicáveis à matéria, exceto pela 
ausência da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – 
DMPL e dos valores oriundos do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal relativos à área de segurança, que continuam contabilizados na 
esfera federal, e demais ressalvas apontadas; 

V. os procedimentos de natureza orçamentária, financeira, contábil e 
patrimonial, à exceção das ressalvas destacadas, estão revestidos, em 
termos gerais, de correção e exatidão;  

 

é de PARECER que: 

 

I. as Contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal pertinentes ao 
exercício de 2016, sob responsabilidade do Exmo. Sr. Rodrigo Sobral 
Rollemberg, estão tecnicamente aptas a receber a aprovação da 
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augusta Câmara Legislativa do Distrito Federal, com as seguintes 
ressalvas, determinações e recomendação: 

RESSALVAS 

a) quanto ao planejamento governamental: 

i. superestimativa de arrecadação, o que indica a necessidade de adoção 
de critérios e controles efetivos na elaboração das leis orçamentárias, 
de maneira a tornar as previsões mais próximas da efetiva realização; 

ii. deficiência na definição e apuração de indicadores de desempenho 
para avaliar programas governamentais; 

iii. insuficiência de dotações orçamentárias para subtítulos priorizados na 
LDO/16; 

iv. cancelamento de dotações destinadas a pagamento de Requisições de 
Pequeno Valor por meio de decreto para a abertura de créditos 
adicionais com finalidade diversa, em afronta ao art. 22 da LDO/16; 

b) quanto à execução orçamentária e financeira: 

i. fragilidades nos mecanismos de controle associados a abertura de 
créditos adicionais; 

ii. repasses financeiros à Fundação de Apoio à Pesquisa – FAP e ao 
Fundo de Apoio à Cultura – FAC em montante inferior à dotação 
mínima exigida pelos arts. 195 e 246, § 5º, da LODF, respectivamente; 

iii. atribuição de dotação ao Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FDCA em montante inferior ao estipulado pelo art. 269-
A, parágrafo único, da LODF, bem como contingenciamento de 
recursos destinados ao FDCA; 

iv. realização de despesas sem cobertura contratual; 

c) quanto às demonstrações contábeis: 

i. ausência, na Prestação de Contas, da Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido; 

ii. inconsistência nos valores da dívida de precatórios judiciais do Distrito 
Federal; 

d) ausência de metodologia para avaliar o custo/benefício das renúncias de 
receita e de outros incentivos fiscais; 

e) inconsistência das informações relativas a quantitativo de pessoal do 
Distrito Federal; 

f) intempestividade do repasse de recursos devido ao Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios em dezembro de 2016, destinado à quitação 
de precatórios judiciais, o qual foi regularizado apenas em junho de 2017, 
em afronta ao § 2º do art. 97 do ADCT, c/c o Decreto local nº 31.398/2010; 
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DETERMINAÇÕES 

a) providenciar solução para as ressalvas apontadas; 

b) dar continuidade à implantação das normas de contabilidade aplicadas ao 
setor público, segundo cronograma estabelecido, incluído o sistema de 
apuração de custos; 

c) contemplar nas futuras prestações de contas anuais do Governo todos os 
elementos exigidos pelas normas de regência, em especial pela Instrução 
Normativa – TCDF nº 1/2016 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público editado pela Secretaria do Tesouro Nacional; 

d) implantar mecanismos que assegurem a compatibilidade dos valores de 
contribuição patronal informados ao Ministério da Previdência no 
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR e 
aqueles registrados na contabilidade; 

e) encaminhar à Câmara Legislativa projetos de lei revisando os fundos 
especiais com execução orçamentária abaixo de 50%, em cumprimento aos 
termos do art. 3º da Lei Complementar nº 894/15; 

f) aprimorar os procedimentos de planejamento e processamento das 
contratações, em especial nas áreas de saúde e educação, visando cessar 
a prestação de serviços sem cobertura contratual; 

g) adotar as providências necessárias para dar celeridade ao processo de 
incorporação ao patrimônio do FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO DISTRITO 
FEDERAL-DFPREV dos ativos referidos pela LC nº 899/15, zelando pela 
saúde financeira do DFPREV; 

RECOMENDAÇÃO 

a) dar continuidade às medidas tendentes a solucionar a não inclusão, no 
orçamento e no sistema contábil do DF, dos valores provenientes da União 
integrantes do Fundo Constitucional do DF. 

 

 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 2017. 

 

 

PAULO TADEU VALE DA SILVA 

Conselheiro-Relator 
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V – PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

– EXERCÍCIO DE 2016 – 
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PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS PELO GOVERNO 

DO DISTRITO FEDERAL – EXERCÍCIO DE 2016 

 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, reunido em Sessão Especial, 

no uso da competência que lhe é atribuída pelo art. 71, combinado com o art. 75, da 

Constituição Federal e art. 78, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, acolhe o 

Relatório Analítico e o Projeto de Parecer Prévio apresentados nesta data e, 

considerando que: 

I. as Contas foram organizadas e encaminhadas pelo Governo do Distrito 

Federal com os elementos previstos na Lei Complementar nº 1, de 

09.05.94, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no 

Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela Resolução nº 296, de 

15.09.16, à exceção das ressalvas apontadas; 

II. os ordenadores de despesa dos órgãos e entidades das administrações 

direta e indireta e os demais administradores do Governo do Distrito 

Federal, bem como os da Câmara Legislativa, têm responsabilidade 

sobre os atos e fatos pertinentes às suas gestões, os quais serão 

julgados por este Tribunal, mediante tomadas e prestações de contas 

anuais e tomadas de contas especiais, na forma dos arts. 77, parágrafo 

único, e 78, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, do art. 1º, inciso 

II, da Lei Complementar nº 1/94 e demais normas aplicáveis; 

III. em respeito às garantias consagradas no art. 5º, inciso LV, da 

Constituição, ao devido processo legal e ao disposto no inciso III do art. 

221 do Regimento Interno desta Casa, por meio dos Ofícios nº 30 e 

31/2017 – GCPT, de 04.09.17, foram remetidas aos Exmos. Srs. 

Governador e Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 

respectivamente, cópias da versão preliminar do Relatório Analítico e 

das considerações que sobre ela fez a nobre Procuradora-Geral do 

Ministério Público de Contas; 

IV. os Demonstrativos Contábeis e demais elementos que integram as 

Contas do Governo do Distrito Federal – exercício de 2016, em linhas 

gerais, estão de acordo com as normas aplicáveis à matéria, exceto pela 

ausência da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – 

DMPL e dos valores oriundos do Fundo Constitucional do Distrito 

Federal relativos à área de segurança, que continuam contabilizados na 

esfera federal, e demais ressalvas apontadas; 

V. os procedimentos de natureza orçamentária, financeira, contábil e 

patrimonial, à exceção das ressalvas destacadas, estão revestidos, em 

termos gerais, de correção e exatidão;  

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

424 
 

é de PARECER que: 

 

I. as Contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal pertinentes ao 

exercício de 2016, sob responsabilidade do Exmo. Sr. Rodrigo Sobral 

Rollemberg, estão tecnicamente aptas a receber a aprovação da 

augusta Câmara Legislativa do Distrito Federal, com as seguintes 

ressalvas, determinações e recomendação: 

 

RESSALVAS 

 

a) quanto ao planejamento governamental: 

i. superestimativa de arrecadação, o que indica a necessidade de adoção 

de critérios e controles efetivos na elaboração das leis orçamentárias, 

de maneira a tornar as previsões mais próximas da efetiva realização; 

ii. deficiência na definição e apuração de indicadores de desempenho 

para avaliar programas governamentais; 

iii. insuficiência de dotações orçamentárias para subtítulos priorizados na 

LDO/16; 

iv. cancelamento de dotações destinadas a pagamento de Requisições de 

Pequeno Valor por meio de decreto para a abertura de créditos 

adicionais com finalidade diversa, em afronta ao art. 22 da LDO/16; 

b) quanto à execução orçamentária e financeira: 

i. fragilidades nos mecanismos de controle associados a abertura de 

créditos adicionais; 

ii. repasses financeiros à Fundação de Apoio à Pesquisa – FAP e ao 

Fundo de Apoio à Cultura – FAC em montante inferior à dotação 

mínima exigida pelos arts. 195 e 246, § 5º, da LODF, respectivamente; 

iii. atribuição de dotação ao Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – FDCA em montante inferior ao estipulado pelo art. 269-

A, parágrafo único, da LODF, bem como contingenciamento de 

recursos destinados ao FDCA; 

iv. realização de despesas sem cobertura contratual; 

c) quanto às demonstrações contábeis: 

i. ausência, na Prestação de Contas, da Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido; 
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ii. inconsistência nos valores da dívida de precatórios judiciais do Distrito 

Federal; 

d) ausência de metodologia para avaliar o custo/benefício das renúncias de 

receita e de outros incentivos fiscais; 

e) inconsistência das informações relativas a quantitativo de pessoal do 

Distrito Federal; 

f) intempestividade do repasse de recursos devido ao Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios em dezembro de 2016, destinado à quitação 

de precatórios judiciais, o qual foi regularizado apenas em junho de 2017, 

em afronta ao § 2º do art. 97 do ADCT, c/c o Decreto local nº 31.398/2010; 

 

DETERMINAÇÕES 

 

a) providenciar solução para as ressalvas apontadas; 

b) dar continuidade à implantação das normas de contabilidade aplicadas ao 

setor público, segundo cronograma estabelecido, incluído o sistema de 

apuração de custos; 

c) contemplar nas futuras prestações de contas anuais do Governo todos os 

elementos exigidos pelas normas de regência, em especial pela Instrução 

Normativa – TCDF nº 1/2016 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público editado pela Secretaria do Tesouro Nacional; 

d) implantar mecanismos que assegurem a compatibilidade dos valores de 

contribuição patronal informados ao Ministério da Previdência no 

Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR e 

aqueles registrados na contabilidade; 

e) encaminhar à Câmara Legislativa projetos de lei revisando os fundos 

especiais com execução orçamentária abaixo de 50%, em cumprimento aos 

termos do art. 3º da Lei Complementar nº 894/15; 

f) aprimorar os procedimentos de planejamento e processamento das 

contratações, em especial nas áreas de saúde e educação, visando cessar 

a prestação de serviços sem cobertura contratual; 

g) adotar as providências necessárias para dar celeridade ao processo de 

incorporação ao patrimônio do FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO DISTRITO 

FEDERAL-DFPREV dos ativos referidos pela LC nº 899/15, zelando pela 

saúde financeira do DFPREV; 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

426 
 

RECOMENDAÇÃO 

 

a) dar continuidade às medidas tendentes a solucionar a não inclusão, no 

orçamento e no sistema contábil do DF, dos valores provenientes da União 

integrantes do Fundo Constitucional do DF. 

 

 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 2017. 

 

 

ANILCÉIA LUZIA MACHADO 

PRESIDENTE 

 

 

PAULO TADEU VALE DA SILVA 

Conselheiro-Relator 

 

 

 

MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO 

Conselheiro 

ANTONIO RENATO ALVES RAINHA 

Conselheiro 

 

INÁCIO MAGALHÃES FILHO 

Conselheiro  

 

 

JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS 

Conselheiro 

 

MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA 

Conselheiro 
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VI – ATA DA SESSÃO ESPECIAL 
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VII – MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS 

PELO TITULAR DO PODER EXECUTIVO 



C- C- 

OFICIO N. 92/2017 - GAG 
	

B ras i I ia. 26 (Ic setembro de 2017. 

Re1: Processo n. 36.964/20 16— Rclatório Anailtico e 

Parecer Prévio Sobre as Contas do Governo do Distrito Federal - Iixcrcicio 2016 

Senhor Conselheiro Relator. 

Venho. rcspcitosarnente. em resposta ao Oficio ii. 30/201 7—GC P]. que 

encaminhou a versäo preliminar do RelatOrio Analitico sobre as comas do (ioverno do 

Distrito Federal referentes ao Exercicio de 2016. no prazo legal (prorrogado por decisâo de 

V. Exa). apresentar Os esclarecirnentos constantes dos documentos cm anexo. oriundos (Ic 

órgâos que compOem a estrutura administrativa do Distrito Federal, cm especial das 

Secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento. Orçamento e Gestâo do Distrito 

Federal. 

Informo. por oportuno. que os docunientos e dados encaminhados constani 

do Processo SF1 00002-000093 88/2017-12. 

3. 	 Scm embargo das informaçôes ora repassadas. o Poder kxccuivo (10 

Distrito Federal coloca—se a disposiçao para quaisquer outros esclifecimentos  CILIO  
C,. 

V. Exa. entender necessários e pertinentes. 	 .:. ¼. 	,,, I 	•1 
¼,.
' ,. 

Respeitosamente. L 3 $ 

/— c__—\  
I 	V 	 ) 

' C) 

AoDRk,o RO1LFMBFR(J 
Governador do Distrito Federal 

'.-- 
tTi ' 

co 
Ao ExcclentIssimo Sen hor Doutor 

Conseiheiro Paulo Tadeu - Relator 
TCD F / S E p fl[) 
RE CE BE (i OS 

26 SET 2017 

PROTOCOLO 

e-DOC 80E3803F-c
Proc 36964/2016-e
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SEIGDF - 2488894 - Oficio 
	

https:'!sei.dfgov.br!seicontroIador.php?acao docuiucnio ilflpriIll I 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 	 H 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN [JAM ENTO, ORAMENTO E GESTAO DO DISTRITO 

FEDERAL 

Gabinete da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestho 

Oficio SEI-GDF n.2  1292/2017 - SEPLAG/GAB 	 BrasIlia-DF, 26 de setembro de 2017 

A Sua Excelência o Senhor 

ALDEN MANGUEIRA 

Chefe de Gabinete da Governadoria do Distrito Federal 

Governadoria do Distrito Federal 

NESTA 

Ref.: Circular 374/2017 - GAG/CH (2174688). OfIcio n2  030/2017 - GCPT - TCDF (2156825). 

Senhor Chefe de Gabinete, 

Em atençäo a Circular e ao Oficio em epIgrafe, que tratam da verso preliminar do 

Relatório AnalItico das Contas do Governo do Distrito Federal, encaminho a Vossa [xcelência, corn 

vistas a Corisultoria JurIdica, as manifestacoes técnicas desta Pasta, consubstanciadas no Relatório 

Consolidado GAB/SEPLAG (2484811) e no Memorando S[l-GDF n2  3055/2017-SEPLAG/GAB 

(2485055). 

Ate nci osa me nte, 

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestäo 

Documento assinado eletronicamente por LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS - 

ei 	Matr.0267083-6, Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, em 26/09/2017, as 17:56, 
EwaI 	 conforme art. 62,  do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial 

eetroruc3 

do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

I (Ic 2 	 26092() 7 
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Sl.l ( 1)1 - 24$$94 - Olcio 11ttps:sei.df.ov.brseicontroIado'.pIiptcao_ docuniento itnprinn 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  

/sei/controlador_externo. php?acao=docu mento confer I r&id orgao acesso externo=O 
verificador= 2488894 código CRC= CBA94CE7. 

"BrasIlia - Patrimônjo Cultural da Humanidade" 

Praca do Burfti - Anexo do Palácio do Buriti - 102  andar - Sala 1001 - Bairro Zona CIvico Administrativa - CEP 

70759-000 - DF 

33 13-8104 

00002-00009388/20 17-12 	 Doc. SEI/GDF 2488894 
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SEl/GDF - 2485055 - Memorando 
	

littps:!/sci.dl.tov.br'sccoiitrolaclor.php?acao (loCuluento imprim I 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO DO DISTRITO 

I FEDERAL 

Gabinete da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestäo 

Memorando SEI-GDF n.2  3055/2017 - SEPLAG/GAB 	 BrasIlia-DF, 26 de setembro de 2017 

Para: Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestâo. 

Ref.: Circular 374/2017 - GAG/CH (2174688). OfIcio nQ 030/2017 - GCPT - TCDF (2156825). 

Senhora Secretária, 

Os autos tratam da versào preliminar do Relatório AnalItico sobre as Contas do Governo do 

Distrito Federal referentes ao exercIcio de 2016 (2156516), acompanhado da Manifestaçào do 

Ministério Püblico de Contas (2156812). 

Os autos foram analisados na SUPLAN, SUOP, SUGEP, SUCAP e por esta Secretaria 

Adjunta, onde foram elaboradas as Notas Técnicas nQ 06/SEPLAG-SUPLAN (2366007), n2  17/2017- 

SEPLAG/SUOP (2472834), n2  27/2017/SEP LAG/SUG E P/ASS ESP (2237272), 	05 	Despachos 

SEPLAG/SUGEP (2241877) e (2449043), o Despacho SEPLAG/SUCAP (2449621) e o Relatório 

Consolidado GAB/SEPLAG (2484811). 

Assim sendo, considerando as manifestaçaes técnicas e não havendo óbice ao seu 

prosseguirnento, solicito o encarninhamento ao Senhor Chefe de Gabinete da Governadoria, corn 

vistas a Consultoria JurIdica, para elaboracão da resposta do Senhor Governador àquela Corte de 

Contas. 

Atenciosarnente, 

DALMO PALMEIRA 

Secretário Adjunto de Planejamento e Orçarnento 

Documento assinado eletronicamente P01 DALMO JORGE LIMA PALM EIRA - Matr. 0270791-8, 

seh, 	Secretário(a) Adjunto(a) de Planejamento e Orçamento, em 26/09/2017, as 17:31, conforme 
.siratu,a _?_J 	art. 6, do Decreto n 36.756, de 16 de Setenibro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

I de2 	 2609/2017 1 
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T c 	
A autenticdade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  

verificador= 2485055 código CRC= 4218C8C7. I1r.• 

"Brasilia - Patrimonjo Cultural da Humanjdade" 

Praça do Buriti - Anexo do Palcio do Buriti - 109 andar - Sala 1001 - Bairro Zona CIvico Administrativa - CEP 70759-000 - DF 

00002 -00009388/20 17- 12 	
Doc. SEI/GDF 2485055 

2 de 2 
26/0912017 
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https: 'sei.dI1gov.brisci/coitrolador.php?acaodocumento visuaIi 

.k

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN EJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO DO DISTRITO 

FEDERAL 

Subsecretaria de Planejamento 

Nota Técnica SEI-GDF n.2 6/2017 - SEPLAG/SUPLAN 	 BrasIlia-DF, 19 de setembro de 2017 

PARA: Unidade de Controle Interno - UCl/SEPLAG 

ASSUNTO: Verso Preliminar do Relatório AnalItico sobre as Contas do Governo do Distrito Federal 

do exercIcio de 2016/TCDF 

Em atenço a Circular SEI - GDF ng 76/2017- SEPLAG/GAB/UCI de 06/09/29017, 

Circular SEI n2  20/2017(2283810) que tratam do Oficio nQ 30/2017 - GCPT/TCDF, (2156825) e verso 

preliminar do Relatório AnalItico sobre as Contas do Governo do Distrito Federal referente ao 

exercIcio de 2016 (2156516), acompanhada da Manifestação do Ministério Püblico junto ao TCDF 

(215681.2), informamos a Vossa Senhoria o que segue: 

Manifestação do Ministério Püblico de Contas: 

Quanto aos Indicadores de Desemperiho por Programas de Governo: 

Item 11.2 - Lei De Diretrizes Orcamentárias - LDO - pág. 5 

"Em relaçào aos indicadores, novamente, coma se viu ressalvado nas Contas de 

governo relativas ao exercIcio anterior (Processo 35688/15; e-DOC 912442CD-e), o 

Relatório de Indicadores de Desempenho por Programas apresenta indicadores 

sem resultado, devido, segundo o Relatório Prévio em análise, 

precipuamente, a mudancas nas estruturas dos Secretarias, corn plexidade dos 

ca/cubs e alteraçoes nos projetos envolvidos, evidenciando a não observôncia dos 

pro priedades no momento do elaboração dos indicadores e a fragilidade dos 

procedimentos de planejamento dos pro gramas e respectivas acàes 

orçamentárias" 

11.3 - Lei Orçamentária Anual - LOAf 2016 - Págs. 8 e 9 

"De todo exposto, restou demons trado despreparo no elaboracão dos indicadores 

de desempenho apresentados no Relotôrio de Indicadores de Desempenho par 

Pro gramas que, novamente, são tidos por imprecisos, ou nem sequer apresen tarn 

resultado" Diante dissa, entende-se que as fatos podem ensejar determinoção do 

Carte de Contas, no forrno do parágrafo ünico do art. 223 do RI deste Tribunal, 

para que sejam adotadas medidas de correcdo dos fobhas no elaboracao, 

adequação e afericão dos indicadores de desempenho, de forrno a garantir que 

sirvam para identificar e oferir, periodicamente, aspectos rebacionadas aa 

pro grama, auxiliando a ova/ia ção de seus resultados. 

Esclarecemos que a metodologia adotada para elaboracao do PIano Plurianual - PPA 

2016-2019, a exemplo do PPA anterior 2012-2015 incorporou parcialmente a metodologia adotada 

I de5 	 26,09.2017 1 

e-DOC 80E3803F-c
Proc 36964/2016-e

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=80E3803F
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=36964&filter[anoproc]=2016


SF1 (iI)F - 2366007 - Nota Tcnica 
	

https:'sei.cIl.gov.br.seicontrojador.php1cao- ()clIIllerIl visuah 

pelo Governo Federal adaptada a realidade do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF e ao 
Planejamento Estratégico do Governo. 

0 PPA foi estruturado em consonância corn o Planejarnento Estratégico do Governo 

que estabeleceu trés grandes entregas a serem alcançadas ate 2018, quais sejam: a) aurnentar a 

qualidade de vida e reduzir a desigualdade social; b) conquistar a confiança da população no 

governo; c) tornar Brasilia modelo de cidade sustentável. 

Para atender a esses resultados da ação governamental foram definidos cinco 

eixos/diretrizes estratégicas: 1) Viver bem, direito de todos; 2) Economia mais competitiva; 3) 

Território planejado e estruturado; 4) Todos por Brasilia; e 5) Governo ético, transparente e corn foco 

em resultados, nas quais esto ancorados 17 objetivos estratégicos que foram traduzidos em 13 

Programas Temáticos e 03 Programas de Gestão Manutenção e Serviços ao Estado. 

Os Programas Temticos, onde estho refietidas as polIticas ptblicas, alinham-se a viso 
estratégica do Governo, corn seus atributos, como: contextualizaçäo; objetivos especIficos; rnetas; 

indicadores; bern como acöes orçarnentárias e açOes nào Orçamentárias, sendo as açöes 

orcamentárias quantificadas fisica e financeiramente. Essa estrutura busca possibilitar a 

acompanhamento e a avaliação do Piano e proporcionar a integração corn as demais instrumentos 

de planejamento governamental (Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentarias Anuais). 

Os Programas de Gestho, Manutenção e Serviços ao Estado refietem a atividade 
administrativa que, por sua vez, do suporte as reaiizaçoes dos Programas Temáticos. 

Quando da elaboraço do PIano, ao definir os Programas Ternãticos que expressam as 

Poilticas Ptblicas a ser efetivadas pelo Governo no perlodo de 2016 a 2019, as unidade responsáveis 

pelas polIticas piblicas foram orientadas pela SEPLAG a elaborar as contextualizaçOes das areas 
temáticas, nas quais se abordavam as seguintes aspectos: 

- A interpretaçao corn pleta e objetiva da temática tratada; 

- As oportunidades e as desafios associados; 

- Os contornos que a polItica püblica deveria assumir; 

- As transformaçoes que se desejava realizar; 

- Os desafios que deveriam ser considerados pelos Objetivos EspecIficos. 

Para cada Objetivo Especifico definiu-se entho, metas, indicadores, açöes, 

orçarnentárias e/ou näo orçamentárias para conduzir ao alcance do Objetivo especifico. 

Na Dimensão Estratégica, onde se encontram a Visão, as Eixos/Diretrizes Estratégicas 

e Objetivos Estratégicos corn a visäo de longo prazo do Governo a PPA foi elaborado de forma 

participativa, construIdo em sintonia corn a Piano de Governo e em conjunto corn o Governador, 

SEPLAG, Secretários de Estado e suas equipes técnicas. 

Nas Dirnensôes Tática e Operacional a elaboraco do PPA, foi realizada pela SEPLAG 

em conjunto corn as órgãos e entidades do cornplexo administrativo do GDF e dividiu-se em duas 

fases: (1) fase qualitativa, de formulaçào qualitativa dos Objetivos EspecIficos e seus atributos; (2) 

fase quantitativa, de quantificaço fisica e financeira das açOes. 

Durante a processo de construcão do PPA a SEPLAG buscou orientar as Orgäos e 

Entidades do GDF na discussão e definição de indicadores que permitarn avaliar as programas 
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governamentais e a evolucäo das poilticas püblicas de governo. Esse trabaiho tern dernandado das 

equipes técnicas tanto desta SEPLAG, que como Orgão Central do Sistema de Planejarnento do GDF 

tern atuado no sentido de adotar novas técnicas que permitam a modernizaçäo e estruturaçäo do 

sistema de planejamento governamental, quanto das equipes técnicas das unidades responsáveis 

pela implementacao das poilticas piblicas. 

Nesse sentido, a SEPLAG busca ainda, a conscientizaço dos agentes püblicos quanto a 
importância da cultura do planejamento, focado na definicäo de prioridades, racionalizaçào dos 

gastos püblicos e mensuração dos resultados alcançados pela açáo do Estado na implementaco de 

politicas püblicas que atendam as necessidades da populaçào. Mais que isso, o processo de definicào 

de indicadores significativos enfrenta questöes como a rotatividade de servidores da area de 

planejamento nas unidades, escassez de pessoal e ainda necessidade de capacitaço que permita o 

conhecimento técnico necessario ao aprimoramento dos instrumentos de planejamento, 

acompanhamento e avaliaço do Governo do Distrito Federal. 

Quanto a existência de indicadores que "nem sequer apresentam resultado" 

esctarecemos que em analise as justificativas apresentadas pelas unidades no Sistema SIGGO, alguns 

indicadores tern periodicidade de apuração bianual, ocorreram reestruturacöes administrativas, 

adequacoes na legislação que interferem nas mediçoes dos indicadores, limitaçoes orcamentárias, 

não houve tempo habit para apuracão dos indicadores, não h6 Indice desejado para 2016 e outros 

indicadores sero objeto de Reviso do PPA. 

Em comparaco a PPAs anteriores as evolucöes sao perceptiveis, mesmo que ainda 

não sejam no ritmo necessário ao que se deseja, visto que a SEPLAG envidou esforcos e tern atuado 

em conjunto com as unidades do GDF corn o objetivo de que Governo, sociedade e órgãos de 

controle possam dispor de indicadores significativos que sejarn cada vez mais capazes de demonstrar 

o desempenho dos objetivos especIficos, programas ou polIticas püblicas e que permitam avaliar os 

resultados dos programas governamentais. 

Retatório AnalItico sobre as Contas do Governo do Distrito Federal referente ao 

exercIcio de 2016 - Verso Preliminar 

Quanto a regionalizacâo das açöes orçamentárias - Pág. 17: 

"Apesar da consignacäo de valores para 39 localidades, no exercicio de 2016, 

91,5% dos recursos previstos destinaram-se a localizaçào Distrito Federal, que 

corresponde a acOes que atendam a mais de uma regiào administrativa. 

Consoante o Processo - TCDF n2  30575/16, o PPA 2012/2015 havia previsto 56,3% 

dos recursos para a localidade Distrito Federal, fato que indicava aparente 

tendência de melhora nesse aspecto de planejamento. Todavia, considerando a 

nova concentraço de recursos na localizaçäo Distrito Federal, o PPA atual 

regrediu a situaco dos PPA 2004/2007 e 2008/2011, quando mais de 90% dos 

recursos eram previstos para a reg;ào Distrito Federal." 

0 Distrito Federal possui urna caracterIstica distinta dos dernais entes da federaco 

quando assume a condição de estado e municIpio ao mesmo tempo. 0 seu território possui extenso 

relativarnente reduzida quando comparado aos demais estados brasileiros. A disposiçäo espacial das 

RegiOes Administrativas dentro do território do Distrito Federal faz corn que a alocação do gasto 

püblico por região seja quase considerada como urna divisão de recursos por bairros. Essa Iógica de 

regionalizaçào de açöes orçamentárias por regiäo adrninistrativa nem sempre oferece base 

adequada para se aferir o esforço do Governo para reduzir as diferencas sociais no Distrito Federal. 
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Ainda ha diferentes entendimentos quanto aos critérios que devem ser adotados para 

regionalização do gasto püblico. H6 casos em que pode ser interpretada a lógica da populaço 

beneficiada, em outros o local do gasto e ainda a lógica do endereçamento estrito do investimento 

(adotada nos casos de execução de obras urbanização e implantaço de equipamentos pUbhcos). Em 

função da complexidade da atuação do Estado, nem sempre é possIvel adotar o mesmo critério para 

urn determinado tipo de ação, o que dificulta a regionalização das açOes orcamentárias. 

Em relaço a metodologia de regionalizaço adotada no PPA 2016/2019 a diferença 
mais significativa em comparação ao PPA anterior refere-se a alocação de despesas de pessoal e 
atividades que tenham abrangencia em varias Regiöes Administrativas. No caso de despesas de 

pessoal, por exemplo, observa-se a opção pelo critério do beneficiário (ptblico-alvo), e näo somente 
da localizaçao efetiva da execução da despesa. 

Os critérios definidos no Manual Técnico de Orçarnento estabelecem que "Como regra 
geral, a regionalizaço deve indicar a Regio Administrat-iva objeto do gasto da acão 
governarnental". 

- Para projetos: no caso de obra JIsica, corno por exemplo, obras de engenharia, a 

Regiào Administraiva onde ocorrerá a construçao. Nos demais casos, a Regiào 
Administratjva onde o projeto será desenvolvido; 

- Para atividades: a Regiào Administrotiva onde estào as beneficiôrios/pOblico-
a/va do acdo, a que for mais especifico; 

- Para opera çöes especlais: a Regiöo Administrativc, da pessoa fIsica ou do ente 

recebedor dos recursos previstos no transferéncia, compensação, con tribuição, 
etc. 

Observa cOo: ha casos em que o objeto do gasto do oçOo governarnental abrange 

mais de uma RegiOo Administrativa, Nestes casos, observar as codificaçoes que 

corn preendem aglomeraçoes de regiOes administrativas constantes do Tabela X-
CodificaçOo do LocolizaçOo constonte do MPO. 

Seguem alguns exemplos de regionalizaçào, conforme a aco a ser desenvolvida 
apresentados no Manual Técnico de Planejamento e Orcamento: 

Revita/ização da DF-085 - EPTG, que beneficia várias administraçOes regionais, 
utilizor a RegionalizoçOo "99— Distrito Federal"; 

ManutençOo de serviços administrativos gerais, pagamento de pessoal e 

concessOo de benefIcios a0s servidores da Secretaria de Estado de EducaçOo ou do 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e GestOo, utilizar a 

RegionalizaçOo "99 - Distrito Federal' tendo em vista que as beneficiários dos 
serviços püblicos 500 todos as moradores do Distrito Federal. 

Cabe registrar que a SEPLAG realiza estes debates continuamente corn os técnicos do 

Governo, buscando as melhores praticas. Os resultados dessas discussöes vern sendo incorporados 

sistematicarnente ao Manual Técnico de Planejamento e Orçarnento - MPO, disponibilizado no sítio 
eletrônico da SEPLAG. 

Atenciosarnente, 

Joseilda Mendes de Mello 
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Brasilia-OF. 26 do sotembro do 2017 

Inicrossado Sccrcta,ea de Lctado de I'Ianciaincioo. ()içaietctuo e (esIdo - SLl'LAG 

.tsuto ReItoreo .'snslitico solve as ('auras do (joverni) dee l)isirito Federal Lscrcicio de 2(11 

1501% II;cNI('.t 

ReportaitsO-utos 705 itens relatis Os ii pcstdo orçesnseustaria spouttadoc no Relat rio Analinco sobre as ('olitus do (iei ernie do i)isuu tee Ieds'iuI 	I SCICICO de 20161 ('I )F para  

unthuisuar ii (jIIC se septic: 

Iteni I - Planojamento, prograniac3u c Orc'ameniacIo: 

lit',,, F. / I.c'i de Wretrizes Orçanzenteirias - 1,1)0,20!!, 

)uutuu, us direu'it'.s or(ameniti C/u.s. it 1.1)0/20164 (l,c'/ n' 5,5/4/15) [oi i/cmos/ada ,nenft' alieruda (Fe/s n' 5.507/15.5. 7/8//f, ,' 5. '74//6). eu/u.s u/elites ion,,?, rtsuu,,ui,/as an ta/ui/ti 

c,e/aei,unudu, abtuxo, e reiroeedeu I'm rduçdtt as a,,ter/,eres. exc/u/,u/o a ai,exu, "I.st'ernuin'a i/a .tlargcn, i/c 1iv/rueuuiet u/as I),speseus O/erij,uidnius ('e,,,siituei,,,rais,tu I_egai.s tie ('u,ruiier 

(/ontiu,uado ' ctean, coniputtrcn(e do 

.1 I,1)i'.1i/6 cola peer/u a ,,exo esjiecifieo do I/si/nra/ira i/a Slar,ç'esn u/c I/xpu,,sdet t/as !)espcctu't I'Thrigatulriu,s ('a,,,stiiuei,,netis ou Le/,'ais de ( 'uniter (ieteiiu,uat/,, ectate, s'am/'Cunettee i/ti 

I. Pot ,neio da /7cc/sdo n' 6.183/16, ii 71'!)!" t/etermi,u,u (i,, (1/)!' que regulari:e esse, inepruepniedade tillS pee x!,iiuts 1,1)135. 

Corn relactio as alteraçóes na Let de Diretrizes Orcamentdtias de 2016 )Lei nO 5.514/2015), cabe osciarecer, prolimunanesente, que essa faculdade la vem estabelocida na 

100, pelo próprio legislador erutender que pode haven setuaçôes, princupalmente do ordem econôrneca e fiscal. que tenharn umpacto sobre o Projeto de lee Orçanuentarea Anual - P104 ou 

sobre as metas hxadas na próprua LDO, conforrue a seguer descrito: 

//'H:,eI',. .111/ 3' 

In...... Ii eeec'tae tutu), evteels'l,'eue/as utiCa Is,, pods,,;, icr eqseetaclsti queeuiusloi/ic eels eneeeeleetueueuuicu elce/ere/Jc!ei c/c' Ic! Otçteiuec'iultertee eiilttctt cc rc'ri/lccteIee, st/terse, (1(5 (le'ce(iiJ/'IsI'tUflctttfl i/sit 

rc tei,tu,/e hut, t's , ,I,,i,Jiuii,ehh ,',/ctc',', eec?,, I/its n,',,',t,es cs/s's/ic'icee ucpes's.'eiecrc/cte 	iii cueuc'soe'.epc'c i/i,,, tIll cve,pseutlusucisee dc 	 Se tin,,,, eli/i,, tiIIs ihe,uiueic, Fe 9 eiu,/,,sIeel,ec7;sc,eI, 

cit/C eu/ti 

Assim, considoraredo a relevdncia do matéria objeto de coda projeto do Iei, as altoraçöes na Lei do Diretrizos Orçamentirias toram encantenhadas a CImara legeslate'ta, que. 

em andlese de menlo, entendeu do fato ss'r a alteraclo meritórea e necessdrua. aprovando Os projetos de lee encaminhados. 

Wo se podo osquecer o cendrio oconômeco por que passava opals no enercicio do 2016, cons retracbo que clsegou a 3.60% do Produto lesterno Brteto. CO euettsacto qtte essa 

retracbo repercutru sobre as receitas do Destrito Federal. 

lie,,, 1.2 - /.ei t/c l)ireiries Oni,,,n,engd rites - /1)0/2016: 

a ) cxcluuseie, t/uu eu,,exo e.specflett tb 1/sii,neu(ineu do .%largc'n, de Lxpe,n.vebu t/eIS /)e.spesets Obrigutdnitus (.lenstituc'iuene,i.s eta /.egeei.s tk' C 'arc/icr C 'oiltje:uctu/ti semite eteeiepoet cit/c ci,, l/.O. I. it i/tic' 

itlipli,tttt a t/c/ern:iertiçthu, c',tiiii,/,t no Des'isaitt ii "  ft. /83/16. pierce que a (;DFjutce, ,eteuxteur ,,ac prulvinieus /1)Oc it prcte'iseiee c/c' urees'xee it ieeie',ç' rein as lie/eu ntis I'reeje'iees ci,' I..') -1 e,,itie',t,ice ci 

e.sfln,tufle'e, u/eu n,eurgc'in tic' c'.vjueunsute tItus e/e.spe.set.s ,u/,riR,,idritu c'on.slliuciun,,tis mu /ege,Ls u/c ct,rdfl r eo,,ijquae/a: 

Sobre osso quesito, cabo esclarocor que 0 refer/do anexo, ate 2015, constava tanto da 100, em atorudirnonto ao conlido no art. 40, § 2, 0, da Lill, quanto do PLOA. Ocorre 

que a enserçbo desse anexo no P1.04 estava causando confleto de informac6es, haja vista que Os valores apresontados no (DO n5o se corefo,mavam cores os do L0& 

1550 acontocea em funcbo do o procosso de elaboraçlo do PLDO 5cr finalutado em mauo, corn as prevesôes de receeta e de despesa baseadas ruos valores realuzadoc ate 

marco. Enquanto no PIOA as previsties apontavam para urn cendruo fiscal mais próxenso da reatedade, cons os dadoc aluistados a execueçbn cia 30 isimestre 

Sendo assem, hay/a unto uncornpaflbelidado entre as informaçôos constantos do PLO/teas da 100. que requeuua a alteracbo do 100 para compatibeluzar Os anexos. Per outro 

lado, corn as alteraçôes promovedas na LOA durante a execucbo orçamentirea as enfornsacöes do roferido anexo passavauss a ficar desatujulizadas. requerendo uxuesdaruça continua para 

compatibuluzaçbo dos unstrumentos iegaes. Para resolver essa distorçbo, resolvou-se exctuir 0 anexo do P104. 

A LRF detormena que o Anoxo de Metas Fiscais da 100 contenl,a a Margom de Expansbo dos Despesas Obrugatóreas, mas em atencbo a Oecesbo dessa EgrCgea carte n9  

6.183/2016, que avoca ox principios da transparCncia e do publecudade corno mot/vo para que o Anexo da Margern do Espansbo tansbens entegre a 01.04. foe uncluedo 0 Anoso XXIX no 

P104 2018. Todavea, em funçbo dos problomas acema etencados, temso cogetado em se transtorer esso anexo para a modulo 'Oocumentos Complementares", de forma a evetot a 

nocossidade do alteraçftes sistensdticas no 104 on na 100 para a compat/bilezaçbo dos instrumentos. 

Ii ) ''Ocu,nne que, a c/e,speiiet thus c/out/as ac/icc C/c' i,,e'o,,siiiuuciu,nullu/a,/e Ct/il res'eiajiiee dos ,/is/uasi/j,'tuc Irela /d u/or//ui up's. 7 / 8, u/c 29,1/9. F!,, ed-se iroi'uu,rc'nic' it ,,,e.smue e//spas/iieue fil'tur,ir 

na /110,48. uuri, S/i/ti !.u'/n5,951i, i/u' 03,08,20/ 7, 

Irt. 53. 0 u//spies/ui no cur!, /8, 	i/eu LRF' api/cit-se pant; Jars de ce/lea/u, i/o Jun/ic i/tu dcspe.suu iotal cue,,, pessoal. 

/ .,' 2 Suit Sc c'on.s/i/cram cutmue turceirizaçdtt i/c lire/c, de ,ehra, petrel c/c/ot u/u, ('eu/nut e/e.sie euri/gci, etc dcspe.vuu'c c,,,n(neuiere/as nued/ue:tc' pturth'i/rtu ct/cc ieeenp/enreuiiar thu /te/c/euiinee prine,u/eu an 

pnc'sieue'ciue u/,i5 Scrs'ic,'os d(' steal/c /iuielic',,, nuu ftunt,,a i/u /,ci I"cu/creu/ ,r"M. /181), u/c /99/1. Dcci 

Cumpro esclarecer que nio constou no Projeto de Ic, do Denetrezes Orçarnentdrias para 2018, convert/do no lei 0 5.950, de 2 agosto do 2017, desposenvce simular ao que já 

havia sedo obleto  dos AOl n9  2016.00.2.037009-60401 5598, contorrne apontado polo Munestereo Publeco do Contas Polo contuaruo, o atual art. 53 da 100 2018, bascuase no regrame;uto 

federal enctttuido no Docreto Federal n0 2271, de ide julho de 1997, abaexo transcruto: 

Ar) 53 () duspcestee urn' rn. 18. * I'. do I .RF. atsliea-se  para l'uets de cilcello do liuuuiie da despesa teulal ellen pesseeuI 

* I' \iue se couusrcieroris cocoa suubstiteieçbo de sers ednsu es e eituprepadees jseilulucees. puns eli'ites do cepxt. its couutratces dc tcreeiri,uçbie t dens crc it csccutç5a uuusln eta ek clue clerIcs cjiec. 
Cs it It 1 n c:eu,u Cih IC 

I 	seiirut cecessereas. etustrrtu,uet,taus out cetmpleinertlares sos assietutos que Consielruetre area de ceeuripeleittcta lepal do orpics del eriticlick. 

II - itetucla a jselo ,,teuuos nina elas seguirutes siteesçOe'iI 
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c ieliiaui a c,i)euori,is fililciotwis atsiaiinidas por pino de cai'p.s dv quadro de pcsuaI do o3o  on  enti,h,de. sal, o e\prcsa disposicdo legal ein cmm,itrario. 

hI Sc mel,ammi a cameo Out caicicom a v\timmta. rotal mum parcialummeute. 

ueuuha ,ua deNnecessidatic declauzmda lim uuej, deato adminwranw 

lie,,, 1.3 1,1 Or(munenthrim, . tonal I.0,-1,2016: 

a) mf:jere,,t it de RS 1811,2 tnilljoe.v. dnlrc' as esJerar /35m.'ml/ em/mi .Segiirji/m,,/e Siidmi/, quand,m 'mnlJro,r1m,dos its regis/ms do Sigg,, oIls mlnexov du /01 e you :,o'u, publicad,, no Dill)!" (.S'miiule,,,eimnu I, de .11. /2. 
15), so,,, re/le,v, no ia/or global i/o, 0/'S,V I 'uol/rrc' cs'rlarem,'er que m,rm/uiro L'OflSiUIIte no si/in eIm'1r,,,ic,, da .S'ecrc'ii,ri,: do l'lwiejansy'n(o, Orçan:en(,, e (jest,!,, — Sepl,:' mlpresm'nra ifs no' s'nh,ms iat/uires lmlnçam/un ,,oSi 

A dmferença de R$180.419.866 na cornpoaiçlo do Orçanmenros Fiscal OF e da Seguridade Social - OSS, sern alteaçlo do valor total do orcamento, deve-se 3 movmnientaclo 
de recuisos operada no anubuto do Poder Legislanvo por rneio de emendat parlamenrares. 

Con/arnie tabela abamno, o prOJPto de Iei Irepresentado pela Vase 2 no siatema 5)000) encaminhado pelo Poder Executivo 3 CLOF apresentava urn valor de 85 
19.674.62/474 para 001 e 85 12.931301469 para a OSS. Na 1Cm aprovada pelo Poder [egislativo, houve realocaç3o de recursos do OSS para 

0 OF, de forma que 0 OF passou a Se, de 8$ 19.855.047.310 e o na Smmgurmdacle Social RS 12.150.881.583. 

Enrietanto, 0 texto da lei n5o refletru a rnudanca ocorrmda durante 0 processo tie aprecmaclo, aprovaçbo e publicacbo no Dutiruo da Cbmara legislatuva do OF Dessa forma. como 0 Poder Executivo 11SO potty laser qualguer alteraçlo ao texto da lx, aprovada, salvo propor veto integral ou parcial, a mnconsisttincia permaneceu no texto sancuonado e publmcado 
no 000F. 

No enraruto, a prograrnaçbo orcarnentarma no, respectivos anexos da Lei refletiam a distribumçbo de valorex nos termos aprovado no plentirmo da Cdm'nara e sancionado pelo 
Goverruador, que corresponde aos valores constarmtes no 51000. 

0 quadr,, abamxo apresenta urn resurncm da movirnentaçOo de recursos aprovada por rneio de emendas parlamentares ao po;eto de lei. 

1.0% 2016- %alorev (RS) 

E'sIIR% 	 FASE 2(tRlF10
DE 	H"  

- 	
II 

SAN('IO'vtl).tl 

lm) 1,74 1,27 421 	 I9.855 047 310 

2 - SI.GCRID\Dl SOCIAl. 	 12,931,30I,469 	I? 750 881 583 

iotA I. 	 32,605,928.893 	32.605.928.893, 

lIe,,, 2 (,e.s(d,m fh'1'm,,nentmiria 0 l'3nmi,:c'ejra: 

lie,,, 2.1 	. l/termiçuies (Iry'.r,ilellt(irias: 

.1) i e,'i/i ',m,,-se ml mi/rc-rtorm, ,/e c re,//tov slqm/n',rzc',omlres pun, sub! it,,h,s n,um-rrs eiii juvor da .S'eer,'tari,, i/u.n C'idad'x e l"iiuIaçdo I/c' .linparo an /'rahall:,,d,,r Pros,,, no, r,llorc''. d1' //3 378.2 ,uj/ e RS ii!, C ,,rj/, res/rm'u'iirun,e,,te, (/ecl,,n/rr/,td,m 0 re/erul,m m//s/umrsiljru,. !m'.s vu's ,'rdmiitr,.cJ',mra,,, a/merle.', ,n,'m!/a,,/e it ediç'arm do', 

0 Decreto 37.625, dv 15 de seterumbuem de 2016, crmnuu a Secretaria de Estado das Cidades. Para permutir que a nova Secretarma pudesse enercer as cornpetbncmas que the 
loran, delegadas, o proprmo art. V do referido Decreto estabeleceti: 

/ ,',m,lm, 1,- / '/mmm,'/,mmmu, mmmi, I /,, mummum'uutmm m' (,,'shlm ,/mm / )[m)m'mmmm 1cm/er,,! mmm/mmtmmrm! mm, f;rumm'mu/m-,mrmmmm rims mis,: mmmi U 0101, pin mcd., (lm!7j,?QmO i!m'S or,çmmmm'm1mirmm,m 

Em atençbo ao comando legal, e consitierando que tanto a LOde 2016 quanto a LOA do respecnvo exercicio trasmam autorizaclo pare a realizaçbo de transposiçbo das 
dotacbes, tom edutado a Decreto n2  37.704, de 11 de ommtubro de 2016. 

I,, 	S I sm 	a, ,/ithm, dim ,iioh,dum,mm/mm,m,i mm,mmm/,m,/'i is,) m,umm,',ommrm,m, ,/,ul mummvmr,m /,'t'mi/mm/mm'mum'mkm lm'mlumi,imm/ I/L' I ,m,tlm,, m' mis umm/,wmm/ims m,mmm'rmr/mim lmm'itml / em /rum' ,'vm,'o,/mu (icmrl.lumucu,,,mr ii,, mmii 
mciii', /ie,. m'/"m,/,','/, i,, 0)1mm, ,mb/mi,',:m vhmi mm olir,r m i'cmimim,isiqi/euncn)mvvi uium'm/mmmimlL' .miim fir/via' 

mm'imnm,,m'vuu',' um',mnmlm'rir m/iiimlçm),'m m/' ommmmu mummim/mim/,' 'mrçsm,mim',ilmfrmim filir'mu iiiu)ra, umim, i'tiiii (/L' mflipis/mrli',mtmt,'m mmr0m/,mmm as ,mcm Cu i,'mmlm,rml ,mm/mrmmuimm trillium, m/mi 
,, li,,,ik' I/c i/lie train ,, hit/so I ,k'.ste (trt/gil: (inc/no ('0,0 it rem/açam da Loin" 5. 793,,/e 22/12/2016; 

1.1. / \ ' 5 1/4 / if )) ju/ 	Itr ),/( f ii 20/.' mi/SI. 

ii, 	5' It / 'mi,& m /. mi,m,im ma/mL U ,mmm)im m:mi,/,m t mum,'m/mmmm' jim', ri,., 	mumvmiv'/m it
11 

	irammm/,'rm,: fllhul m,m, [mmlrL'mmm!,mmm',mmm', iii m/ii/mmç it,', mmpflhm'(x/,uu imm, / em hlrçmtnmf,itdrmmi pmmi'mr iii' mm'rm'/m is' i/C' 2)1/C Si 	l.',/mm,mm mn/mm mmmm',,mi, 'mum ,0',iii', Cmuc i,m jim' 'i/ui5 'i'm !i'mmumi/m,i',im,,yd,, mi',,imm/,',',',i( Ofl, mdi, imrjimmraçki (mum ml,, luum'mim/irmmm,iefltmm,/,'mrC/m,msL',.mm,m,./,,,/,.s ticimi m i,,u,m, Ile mm/mer,mç/:'vmm,ri ifli/i1 lilt, mmii mi iii, i/mimi),,',, mim,o,himlm, mm m's/mmm)mmm'mm fimmiiimiumJ/i, mm. .'.Vpi'c'mimu /im,i' Lmiim'C,il'mmm mI, /imaigr(nrmu1 aim, m,iC/ioui'm',)i /juui/mmi, ,/es,'i'mtm,i'cm iiim'iiii C' imh/m'mt miii, mum,,, m,m,lm,m ii iS's/i,' t/m',, 1, /,ilh,mmiu,'m,mm, fii'mmu/m'm mi mm, muuimi'umOui'i,l m!i'mm/mmm I' lmtumuum'm':mimlam/m'ipm'im:, Jmmmrme ml nm murs,iu, uuu,g/mm/mm/mm,/,' m/t' a1i/mm mq'iiu. ,' mm/,',i)m/im'm,,/mmr ml,,' mmii, 

Qm,ando da operacionalmzaçbo da Nota de C,edito Admcmonal, equivocadamenre utrlmzou-se 0 evento de credito 3108 ao inves do 9151, a que resultou na criaçbo dv urn 
subtitulo novo 'Ressarcirnentos, ltvstitumçbes e lndenmzaçbes, vmnculado a açio 9050. Assim, devrdo a urn erro forrnal, a transpovmçio acabou por Se, classif,cada e mmplementada como 
cmeduto suplementar darudo a enterider que Syria sido crmado nova pIano tie traballuo por nyse creduto. 

No entanro, erumbora tenha havudo urn erro tie forrna quanto a classmfscaçbo do credito, nuaterialmente 0 que se observe e a transpoxiçbo das dotaçbes orcamentaruas tie 
Secretarma de Estado dv Gestbo do Terrmtcmruo e ?Iabutaçbo para a recem-cruamia Secretarua tie Estado des Cmdades, materuafizado pelo Decreto 37.777, e poxtermormente pelo Decretc, 37856 

Cube destacar que, errs nenhum casa luouve acréxc,rsmo das dotaçties orcamentarias destinadas para a nova Secretarma, max sim a recepçlo de dotacbes que forum 
transportadas Ciii decorrencia tie alt eraçbo da estrutura ad,ruinmxtranva. 

No entarito, cube fumsar que, dexmdo a restrmcöes constantes do SIGGO, mesmo que nbo lmouvesse o erro no trpo de evento de crCduto, nAo ha possmbiludade dese nuarmter dous 
subtutulos ugmiams amumda que errm )Jnmdades Orçarruentarmas tiuferentes, por isso a sistensa acusa que o subtitulo ja eniste, sugerundo a cruaçbo de novo subt,tulo 

No que lange ao Decreto 37,812, de 2 tie dezembro tie 2016, a mmprcmpriedade aporstada decorre, como citado anteriormente, deo sixterria SIGGO nbo permitir a mlfl)mzaçdo 
de urn nwsrno subtitimlo en, munmclades orcameustanuas ' UOs dmterentes, A 00 de origem do crtidito utilizava o Subtitulo 9725, totiaeia fom suplementado o subritulo 9724 na 00 de destuno, 
porens coin a nnesma finalm,Iade dx custear o pagamentu, de Bermeficuos aox Servidores. 

As falluas ora apontatias nbo xmsaran,, em hupotese algmunna, burlar a norma vmgente de restrmçbo para a nserçbo de programas dx trabatho por norma infra legal Pelo 
contrarro, xc entencleu que couuucm a tinalmtiamle do credmto, expressa pelo titulo da açbo, bern como os valorex a elas referentes mantiveram-se integros, a restrmcbo do 51000 nbo 
acauretarma qualquer mnmpedmuniento para a realmzacbo da trarusposucbo 

de 9 
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https://sei.dt1gov.br/sei/controIador.php?acaodocuiiento  visuali; 

Materialmente, no houve aumento dat despesas autorizadas para as unidades envolvcdas, o que se fez, foi dar continuiclade na enecuço dat despesas a p(evistac na LOA 

que, doravante, seriam de competdncia das Unidades Orçamentarias relacionadac. 

Cabe ressaltar que se encontram em late de estudos propostas de meihoria do Sl6c0 ou de zclteraçSo da legislacSo para permitir a inclus/o de novo subtitulo not casos 

especilicos de transposiçSo. 

I,) as crddjU,s co/wi,,00,s al,c'rOrc corn base no sn/nero i'/l finance/ru dei'ern respeiiar it i/mile do sin/do apurcndic no llcilcinçu /-'alri,nicniinl do exerc,c',o i,nec/ic,(canc,i(e anterior. tin/uric,. 

forum: jiie,qt,jicados creu/,tos adicionais ahertos cont /10Sc' i:cssiiJimnte, no exerc'ic'io dc 2016, c.,,: rim/or ciz/ieriiir ito Sold,, a/,Urci(/,i iii, lici/amnç'ic ck 2015.. I il/ui/ic i/c' ,'s'c'umnjnIoj,cramni ci/,er(ics 

c'rcjdh(os (br superai'itfincmm:cciro an inoniante a/c' RS 212,2 on/lOuis no Jostle 335 - Operaçdes iii.' ('rcc/i/o /,nti'rnc,s, ,'mhoru, m) .vuipi'rciri( /inii,iceirci i/i, c.vercic'i,, anterior u/usc,: Ion/c' (un/ui 

snouiiu/o RS 201,3 nzilhdc'x,,\esse cocci, it c/ifcrenc'a foi c.'oherici par tim/Jut regis/rae/os iii, c'iuttci /)ixponibi/ic/aik par 'I/nc/u.' en, ( 'c,,ice(a,:w,,lci ck' Onrigiiçiies i/un Lvercici,, 'I 1,/crior. c/Ut' 

eonsig!:ii co/ores a/c c'ancc/an:entos etc Restos cm J'imgcmr ('a/us/er de pact/its financ'c'iros para this di' ru'cqiuraçdui u/c cu,peruiu'is fiinanc'u'iriu c/urun,uic' a cvercicicc. Re,ssul/e'sc' cpu' i'ss'e 

(nruicec/inu',:/o ado (ioSSUi prei'isiiii /egci( ctVprcSsci. 

0 processo de abertura de Créditos Adicionais, utilnzando-se como fonte de financcamento It superavit financeiro apicrado em balanço patrimonial de enercirios anteuores, 

possul ruto distinto e especitico dat demais alteracbes orçamcntdrias. 

0 art. 21 clii I)ccrctci n' 2 508. ic 15 de decemlcro cIt 20 10. esialielece ilmuc 

'FrI. 21 .1 1/1/1nt1 c'ici u/c' ,'ec'icc',,cc c/i' .sicfic'reuril Ilocidic'c'cisc ccpoi'cic/o u'ni bci/,iliçni /,cili'illicdiidiil Jc'jic'nderd i/c parer 'c /lrc'u'ia ito argot, ,'u'in/rcii de cuot/cihi/idciu/i' 

/ '.l 5cc/ic cdciç'cici i/c' iiq'c'icic'ii /imiciinc'c'lccc e/c'rc'i'a icr ic's/u (c,,r uicc'cci c/i' prcc(c's hi ccdcdli'ci,/ciuscu'i!i,dsiic'cc/cs'ionleui/cci 

/ 	cic'n:on.sfraçcicc i/i,  cu/kim/v do cii ,ncrd iii par [on/c i/c' recursos C rc'spc'didl'cib ron u/uiç'c3c'c. 

// 	/uii/iui:ç'iu pcmtrinnonla/. qiciicu/ci /,cc'c'ccicc'. 

i/i 	c/u'nflulislrcllci'ci i/li c'iu'cUi'oi i/c! c/i's/'c'dui ficir (ccii!,' u/c' rc'c'iii'ciis: 

(I 	i/u.'iit c,isereuccr', 11Oct11 i/C /ivoisfu'rc'Oc it, ciii ri'pcis ci' ci rc'c'c'/ic'r rc'/c'r,'fl/u' ci 5550cc 0 /ccrgcn ioni /ccsciçcud ,00ci/, ru'/ccccc'cicucucu'i','riiciciuoih'i'c,ic': 

c/c'niuOc U'cOid'cic/u' ru/cult's ii ,icnir (inc /ciiO,' i/c' is'cicrciic. 

1 ,1 	c/cc /ciraç'i'ici i/c' sit/c/ui ciii c'vircitci /ccnii(  c/ri,, relc'rc'cilc' 00 liii's c/c c/c':c'in/n,si c/cc c'cc'rc'ic'ici cu,cic'ricir /sccrc'ccunla.c'orrenie c' cifJicci( c'cc's /iocoic'c'crcii 

I '/1 	cwu d/cciçi'uc bun, ciriii /cccr,iuii,ci.c'c,rrc'oic' 5' op/cc ucç"ic'c (couinc circa re/c' rim,' ciii Inc's c/c' c/c':c'umi/ini i/cc c'.i c'd'cic'ici clditi'ri,ci'.' 

'1/i 	ic'i'nscuu/u'cccn/c'i'c'cmc'icu c/c' c'c,c,i'ci, pcn'ci ci,  icccic/cmc/ei c/icc' (mcicsuueni ic'sccici'ccrcci: 

/,\ 	ii,'!,: c/c' c i/c/c/cc cit/ic icclici/; 

' 	ftc/ic/ti c/c cc/c,'rciirc: u/c' c r/c/i/cc iic/ccoictii/ 1,0cc (li/a Ic/ic/c,,' c/ti dit,'ici, 

(i 	c/c'ilicicidli'ci/i cci c/c' tc/cc'rch'i.l /iocuic'c'crcc ,'vlrciic/ci c/c' 'c/l/ S/c  1 ,cc 

Atom, observa-se que o proponente encaminha para a SUCON/SEF- toda a documentaç0o comprobatdria do superdvii financeiro por fonte de reciursos. Apóc andlcse, a 

SUC0N/SEF atesta o saldo do superdvit apurado e encaminha para cOo Subsecretaria a solicitaçSo de suplementaçäo. 

Considerando as informaçbes constantes no processo, a SUOP confere os valores do superdvit financecro correspondente a coda Uniciactr' Orçamentarca . hO 

Esse procedimento encontra-se firmado entre as areas contabeic e orçamentariac, a f/rn de que se temiha rnaior controle e poticconOnniento unico quanto arcs montantes e 

possibihidade de uIciczaço desses recursos 

Segundo a area contabil da Secretaria de Estado de Fazenda (Aneno), a n5o reapuraclo do superavdt financeiro resccltara no impossibclidade de cctihizacbo It' meruunsoc 

durante o onercicco. Tal situacbo sinaliza, principalmente, que mis recursos dat fontes vinculadas a sauide e a ediicaçbo fmcarbo entesourados ao longo do exercicio. 

Esse cenario prejudicara tobremaneira a reaplicaçlo orçamentaria desses recursos, em algumas situaçOes suas respectivas restntuiçtces, no caso. de recursos vinculadoc a 

convèncos ou operaçöes de crédito. 

Ante It enpocto, vislumbram-se problemas no que lange ao CAUC e CADIN, que poderbo impactar contrataçôes de operaçbo tIe crédito e recebimento de transferbncias 

voluntarias. 

Por outro lado, ama vet que cite Tribunal firme 0 entendimento de que n/o ha amparo legal para tifllizar os recursos decorrentes de cancelaniento de restos a pagar para 

compon o saldo do superavit. a Secretaria do Fazenda ara adequar o levantamento desses saldos da forma apontada pela Egrégia Corte de Conlas. 

c) 1/curt, 58 c/cl 1.1)0/16 u,u,tciri:oi, it /'oc/er Evec:,/iu'cu it, n,ee/ian/c' c/ec'rc/c,. (reins/nor, rcntdsnc.'jccr a,,, Irainsferir c/il/i, çôes snrçii!::c'i:/uirua.s  c'Ifl u/i'c',crrl,:c'/iei c/c c'.c.loiçuam, trinn.sformu:s'cicu, 

Iran v/erctm:ciuu.s', inc'orjnarc:çaa cc,! ,/es,,:,'n,:hra,::u'n:t,, u/e srgcicm.s' c c',n//i/ac/c's. ,/c'.s'u/u' que m:uuuithc/os clestrutura (mrccgrcm:nua/ic- uu cid i/c/cl//i u:,nc'n/cc puir c'vfc'rc, ,iru,'cconc'ntuiriui, grue/icc u/c' muc:/uru'Z,, u/u 

dc'.s/sc.sum. bit/c' u/c rc'cucrsc,.s. ,nnecu/iu/ic/cmde c/c ui/n/ic'c:çciuu c ietcn/ific'ador etc uascc. //rn consu//i, cam ,Siggsm, icr/fkoui'sc it clecc'uun:primnic'ntiu the rc'fi'riulo ctispicsi/i ii! sndl.c (ruilns/icusi4'cic's c/c' cr/u/i/cc 

c'J,'/i,'cuu/uuc pc/os i)ccrc'/,iv a .h7. /48.37. /56, .IZ IN/. 37/82, 37. /92,37,382 e 37, 704, toe/tic c/c 21/I6, u/u/c, que /mrcnu'ecc'uircisn: cit/crc, -uii,  mci c's/ru/bird! /rrogrcuc:nui!icu: (lei c/cc/cu cciii cirçarnu'ntdiriuu 

c/c' mnrigc'sn. 'li/nun u/Isv,,, a.s i/ens uittin:os ,/cc'rc'/e,,s tu,nnhc'c:n ,u//crc,rdmn: a ,nccc/a/ic/aetc c/c c:Jn//c'iuçuio c/cit crc/i/I/icy. 

Quanto a questbo do alteraçbo da estrutura programalica durante a transposicbo de dotaçöes, cumpre esclarecer que 0 Scstema $1600 nbo actmite a mancclençbo de 

mesmo códcgo de subtilulo em unidades orçamentdrias distmntas, sendo necessdrca a crcaçbo de novo subtilulo na unictade orçarnentarua de deslino, rniantendo a estrutura programdllca 

initial, bern como as nature/as de despesa e saldos orçamentarios disponiveis. 

No que lange aos alustes nos programas de governo, foram realizados em lunçSo de a nova Secretaria estar vinculada a outio proguama de gestbo. Nesse sentido, o códcgo 

do programa foi alterado de 6001 para 6002. 

.-\scum, as alnu.'raçc'ces ins esrnuricra hcc'ograinatsca, scsas amid ucasaitiir a co,il'c,c,iiiiciccdc clii Icnccpnacniac/ci Inacispicrciu cc cla'c',ificaç/cc h/ciicicuicil c in Csu!uuiucc a lccccpiinuau,czu aidsl 

ncnlcncin clot casos ciladccc Iicsuusc alleraçc'ccc tIc valor ccii da hirualcdadc dat dcslcc'.cccc. cssa C\prCt'ua pu.'lic nstculo cia .lçdsc. cccscsmcicracicicc chide cc scilciiiiilct c 1 1111 clecallcccciceccicc (lii ;1çc'uccc1iucc s isii 

lmi'ccipivamenlun cspcci I/car a i'cpiccincul izaçIo do patio 

Nesse sent/do, verifncou'se a necessidade de aperfeicoar 0 regramento constante na legislaçbo, etc cntroduzcu novo paragrafcu no IDO- 2018, confonnie segue 

15/. ,S  I) / 'ucc/u'r I-cc', cu/ic'ic /lc'cc ccdc/ccl'c:ccc/cc ci crculccpccc: rc'umi,ilrc'/clr /i'c!uid/c,'l'ul; Icc/cu1 cccc /ccs,t ccu/cccc'll/c'. ,scc/cciciç'c'ii's ccprccc'ccc/cuc crc 10. I /11/s ,' ,'uci 'ccc,  cd'c'c/c/ccc cccli, ccccc,ccc. c,ct'c/cccc,cc' cl,, usc,', c -cs, 
c/c'ccirr,'cic I,! c/c' c'.d'Iudcç'dici. /c'ciulc/ccrcccclç'u'rcc. /s'ci,c.s/c'rc/imc icic. ducc'ccc'fcccl'cJ(c'Icc cc/c c/c'cdccc'ic,/cc'ccumcc'uil,c u/c' cid'c,'c'iccc c' c'dl/cc/cic/c'c. /cc'ccc c ccciccc u/c' cd//c'i'cuçc)c's c/c' 'I" I, cccccc/i t'ic'c!c cc cc ccc, cclu'c/cicc 1-c'cc'c, ccc,cccccc/cc cc 
c's hI'dc/lci'cc /mi'cc.c!c'til!!ciccc ci, ui/icc's cci /cccu' c'ccic'gccc'ccc c/c' /cr,cc,'c'tcnncç-c'icc, Ilk /dui cc',' ccc /1/dc/cc,. d/c'sc'rc/ccc'c'c, cm/,'lcic c cc/c/c-dc 'ccc. ccc ctddd c  ucccccc cc cc's/cc', Iccuc, /c'ccc//ccucddc'cc/cc (cccl' c-c ic-cc tic ccucic',il,i,'c,u. cjl'cc/'ccc Ic' 
cccm/ ccc'c':ci c/ti c/c'sfcc-cci. /ccdr/ c -  c/C l'c't  lcrcoc, circcc /u:/cc/czc/c' ii,' cc/u/cu cud c'cccc' i/Il 

/ 'rll'u/tjm'cc/cc cccicc'sc 'I /c'eccicfcscslç-c'icc. ci /rccflc/u'c'c'Iic ccc cc,,,, rc'diiclulc'/cuiil,'ir/cc lrc'mcs fcccc/c'rci ,'t'slc/ Ic!?' cdl, ci/Iu'l'clçcitc c/crc c lu/c crc-c c/ill /ci'ucc'r'tcciccic- c.c's cI/cc'tcc'clt/cdc u/cc lu'! tic'5 comdu'cddcis'ccm ci,' ,dc/ - cccc ccci 
c's'/c/dicuc dc/ic deilicids, /cutc/c'lic/cc /icid'c'd c'd't'c'/md'lcccicl/dlic'fl/c', cicic'c/icul('c'lcc c/cc c/cu c dlsc'ccç'c'ccc /cdmiu'cccc!uc/ c' he / 'rcc.u:dsdumicc c/u' I  ic'sdu/tc, 	/c,cc!ccc'ciç icc c' .'c'c'c'c't c cc cccl / c/till,,  11cc cicuc'cccid'cdicc 

Fazie necessario ainda esclarecer, que embora tenha havido alteraçöes decorrentes dat métrccas utuhizadas no $1000 ou de ajccstes no estrutura progransatica, n5o houve 

ma-fe por porte do Poder Ec,eculivo, nem resuhiou na esecucbo de recursos em montante macor do que 0 autorizado pelo Poder Legislativo. 
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Pot tim, cabe trisar que esta Sec,etaria scm envidando esforços para a methoria not sistemas, especialmente a atualizaçâo ou modernizaç90 do SIGGO e de ajuste na 
egisIaço que permitam motor adesâo as dassificaçöes otcamentdrias quando da utiIizaço da prerrogativa de transposição 

i/I it i'm/er l,ye,utht,t uaiorizuth, ii u/air c-rciliiim suplc'nse,,ti,rc's, 'ned/ante (Ito ftrti/irio, con, ajinalidude de uk'nder insuJjcjf,,cjt, de diituçties aid,, i/mile de 2$",. do ,'ciiar Ottol tic' suda 
ito li/ui/c or5 an,s'n(ijrja, no, 0i 4/', it 

0/. En, c,,,iSu/iu at, SiA'go,ftii it/c/ti/f icatlo dc'scuniprimento do reJc'rida illspiiilii'o, "isO, quehou,'e o cunce/umenio, ,00r decrc'to, de 39",, do t/n:açtio 
lois jul i/u .S,'crelarji, i/i' .S's't/uranc,, I'd/il/cu it do I',,: Social. Is Id/has ideal/f/codas expdc'mfrug i//i/itt/cs PIUS contro/c't, de u/it'r!urit, it liinitaçdo de erddi(o.s i,tljcjoaais..l lit he/as do .Si/go 
tailj:au/us par,, us ,rdi/itics au/isii,ni,is itt/i, estdii scado aiuuIiui/as exalaments' co/nt, devc'riam. her exemplei.Jorum identiflcwli,s lid decreiordas.sijii.udos rum,, "Id'', dificuliuiit/i, it 
a,iti/js' dit incii/ê,,, ui dosiimltaçdc's impotias as u/zu.'riiçdes ti,, desrc'to. Essas siti,usii its netS/an, a necc'ssidude tie upnimorums'lilo dos fl 	,,o lec,lnis,, de s(fltr.i/c' sabre ts crc/dit,c, 
uili,jtinutjs, 

Quanto a afirmaço de que 0 Poder Executivo editou decretos ac,rna dos timites estabelecidos no LOA, cumpre esciarecer que nem todos ox créditos suplementares 
aulorizados no WA sujeitam-se ao limite de 25%. 

Como se pode observar, parcela relevante das despesas dos 6rg8os poderia set suplementada sem Iimitação, contorme incisos II, Ill, IV e V do caput e o § 10 do referido 
srflgo, abaixo tianscrito: 

lit. .5 It, ,',,ni, I, is is ,/'sitel  )ll (,,,ti i).it,i,/ti, Us iiiitt/,/cl,', ,iiç,iiitc'iihjrjtii he 1 ,ini,ir,i / i'Mi,/ii/ir,, c' 4/i, /i'ihrnttt/ i/c' i ,ijit,i, it  its  sihujni/,,s iiisc'rniisi n,'siu / itt pier i'iiis'o,/ci /leir/,iiii,'U&tr tilt seal 
/4,5,, l.,c/ci I t i't ,i/,r,, ,lti/sircci,/,, if U/iiii'i tt'i/i/ikS stl/'/.'flii'tiicirits ilici/i,lfllt' liii, prieprtir 

but ti /lit,i/i/,it/,,/,,,i,tt4', nit it/it flute ,,t, n,is s/s,iç si,, ssr,-ti,n,',ih?,i,i, ti/c' it hugO,' bit' 23., i/it 'ti/sir lit/ti) i/s cut/ti nutui/u,/,' cirçeunic'nici ru,, lilt, t)rçanuit'ntos I-i uc,il, he Si'itriiitx/e ,Sitst/ it tIe ),u, ,'sfinucui,, itt, ,'lii/'i5'si ,ifli/tiu,. iuit'i/iiiiutt- Ii iili/i:iç ii,, 1/i' is'cuir,os  

us 1,, tiiiit/,u1  ,it, pou, 10/ we Its/si! ,1e i/"ia5'it""iyoiss',ii,iri,is ,is,/isr,:,i,/ai /54/it /5', (.irçiiiuit'uut,irsi ,4,tut,/ (1 0.-I', it,,, /er,ne,u iii, art. 43. § 1-: iii. tiii let /'t/,'rei/ ur' 4.320. ,/' / - i/t' uusir is i/i 11164 

'I,' ,'i,c's',, s/i tsirc'i 11,1,15 tO'. iisti tcr,ui,,, , Is' ,iii i'. 3 / 	/1 i/ti lit let/itt-si) si 4 320. 1,' 1964 

/itiili it, ssi/'ti to ,i 1.1 /.1. /Si,r,' I 55 ss5i tie' cii itt sic/ti,,)si. set r,, i,,,,,, u'ft',s',if,'s its irii,isic'rc'oc,us cs'nct i/ic/eu, ielii / Sod,,, i,nuiu,t/t,.s c/c' c-,,uurinii,,, sipertig-ia'c Is' c ricks,, lit/sr/ills it ci tl'rot,, 5' is 	s  I e'tiiiitiei rs s it/hit/i,, It .i/t/ictii,i,',t  /115515, ,'ir,is ii,,, ti/lit/lit. ilttrciiisc' ti 1.5 tIc- ic -is, iiiiulicciu5i. ,ui,i /ir,'trsiiis ,it i,i, tuJis'sc'uth'niensc' ,'s/uuncs/to tilt ors-iimc',it,,. is'spi'uiitihiis sO r,th,rc', cii 
,ksiiittu ties /srsi,9,iun,il,c Ii 

I/I -cs,ssisiss/s;,-it ills/c Ir,,iii/,,n-. r,-sit,tuie/,is 4 /flitit/si ii t/t'i,i51,c's,/t' toilet stunt/sic/c ilrçctuuis',u/,it'itt ptiu,i liiiltii, tilts i°iiltis i/c' /ruui -s/isrti,,tçs)c's ,irc9iilic,,, no c'striuu,ri,  /its/u,/,, /',,/,lcij It,,iut,l,, ti/ittt,5,/,; 55 /t,ii,k-  c/it flu,' trot,, is Ott is,, Ic/cs/c ,irii,,, - Ii/uiisil stint ci r,'ciuçcic i/ti ic', ,i'' 5 Sj,,/c  22 /2 20/61 

/1 	- pctici is,, eerpssr, içc'ttt tIc is'i,irs,,, c/s',sir s-,iI,'i tic': 

,O lil/,,'l stIlt /iliciiic,tlsi ti,it,r,i,f,s ('lit /'ci!,tst5  ,, /t,itrtun,si,t,i) tin cic'rt itlsn eitttc'rien: nut is'ru,iu,u t/it eirt 43, § 1': 1, s/is 1st /c',/,'ra/ ,i"  -/320. t/c /964 ,,/,i,','rcic/,ts 5, rs'spc'c- iti-sss sitii/sts •si'ç,uioc'nitci'l,ti 

li t  c/stag  ic's 

tie ii ciii',,, ,/,' c't/tit',,g'i,s it ssiiii/c c iist,'cijcis , ,,,,i r,', icr,,,, c/c' flu/is/c' rt'fl,-,a, c/it (toO,,. pun iiic'i,l ,/si /:ips/s, I i,nsiihis-tusntti 5/', / Its/ri!,, irs/cr,,) 

,iiitusrt:,it/,, ci ic'mtutt'/eu; /,eu,' tiic'iss ,i, c/sc rc'i,t. i,'nt it toc'i,/cSts-t,, s/is /10105' c/c' i/lie ira/I, I,tiki(ii I, its  

/ . c unt/ttitt,-t tic/ti / ti. /teii,i 

i/ sit/uris tltsit/l, tlutc i,is ntis ,i,stetg firs ett'çtiiu,'tt/,ir,,i, i - ni, pc'ssu/c,f I' ,'lic,ict,Ssss,tlltl,c; 

/s, (fl/titi'u /t't(t'5slS ,/ttstlt,,'stlis,t/c /'c'uuc'ljc'it,., ,i ,t'rii, loiss. 

5) titritt/t'rI-spei,is 5,/ut s!ci/ieu't,i, tic' ccil'lt/,'i' ''ininiitt,tti,,  

/1. 	lie rcsui'l',l i/c' cu't uhf 4' it, 1,l 

No caso apontado no questlonamento, venticase que, em consulta a (cia de entrada de dados PSIOE020 do Siggo, nio foi eutrapolado o limite tixado no bA, sendo que lot 
cancelado 0 mO,,tante de 0$ 51.2 /6.114,53, coisloi,,ie quadro abaino, em tipo de ctddito que afeta 0 limite de 25%, de acordo com o art. 82 da LOA 

ic, dciii,its nit,, iuiiclitii5cc's en I'tcaclas sit cic'res,i eta ciuloc, itpoc de Out's/i si tue são d,ccliiiclasc ski eói,tputo de 25-. cOlnsu a stupieiticnaçao no (2ND dl - Pessoal it Eiicatpout, cix 
ciii I )csieseis (thrigaictitas tie,' ('asOle, ( 'otiflu,scicjo it,uiti,iri,,e § I' ,Its art O  da I_/lA 20(5 

(I() 

21/lit 

I 

I 	Ii '() 	 ('st,ieela,Iie,itit 

-- 

Sttpleiste,tiaçbo pot Superãs'iI 

-- 

Sutpleincniaçdo pot AnuIaçdo 

1100 	 RS RS UA10 050 RS 11.00 

	

2103 	 050,00 

	

2105 	 050.00 

	

- -- 	-- 	--------------------- 

	

2108 	 -RS 51271/ 14.5$ 

RS 13840.201 

R$0 

_-----__ 

OS 0 

RS00/ 

1(50,00 

RS 33.007728.00 

L 3I08 -RS 68531)64.0(1 RSO 05538(1231.00 

4 ((iS 	 -RS 500.000.00 RS It. 	 RS 300.000.0o 

'1151 0$ 000 05 0 	 RS 196.298258.48. 

-RS 58.54II,078,53 	 RS 23.840201 	 RS 234 985227,48 
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2113 	Ciettiio Sitpteii:eiltsr 	Siiperos it l'inanceirit. 2108 	(redito Supleinentar - .Anulaçlo do l)rlaç6es. .i 108 	t.',dito Sit1:le,,imitai :oi 'I 	\iiiiIaç5i' de I )at c,'ies. 1109 	I edit,,  

E..pecial .\niilaç$o tk I)ot;içôcs. e 0151 	Ir7nsposiç5o do I >otaçOcs 

Vale esciarecer que os niontantes que foram transpostos nSo se enquadram no limite de 25% acima citado, uma vet quo inciso Ill, do art. 8' mu redaç$o da let n5  5. 193,de 

22/12/7016, eucluuu a limutac3o de 25% que era imposla na redacão aprovada ori5unarlamente na LOA. 

Quanto a utilizaçlo equivocada de tipo de crédito que deveria ser ident,ficado como suplementar - decreto e lot identificado como suplementar - Proleto do let, cumpre 

esciarecer que essa metodologia foi adotada em funçlo do n3o ter sido criado urn tipo de credito suplementar que coutemplasse as autorizac5es orçansentarias que néo se suleitam ao 

limute do 25%, previsto no incuso I do art. 81 da LOA em destaque. Assim. 0 mecanismo criado foi utslizar 0 tipo do créduto suplementar por CL, vislo que a esse i,lo se aplicava qualquer 

Imite. 

Cumpre esclarecer que a Suop/Soplag estd adotando as medidas necessarias para pronlover mu alustes no Siggo, a Itt's do garantir mator aderêiucia dos flpos do crédito 

editados e corn os tipos registrados no Siggo. 

Nesse sentido, ainda em 2017, estd se estudando as methores alternatrvas para implementaç5o das medidas corretivas que devem ser efetuvadas a partir de 2018. 

lien: 2.2 llc'eeiia 

'I () c'e,,iiri,' e:hie,,cinu it reenrrê,,eia do Mra,uek' discrc7,dncia Cairo 0 rvpoeiaih'a do nrroeadaçno C ttquti!:: :iia' aden(rna Is c'tu/re.s juu!uiieos. Euu 2016. (u,r,n,: 11,5 ". / iii(iuies ,ie receita 

r's(jliIiitlii - ujiit' fj.ert,n, ironic tic re.speetiu'as itaiitrLstçOcs de de.spesz 	que him Sc' etllh,'OrieraIil em e(eti,'o l,:rescm, do rcc e/ia. qutamio den on siukrada.s a.' reecho' 

j,riraorc,'u,n,c'niarws ,uriundav do eon(rh/luiçimn pat r,,,rai ajre:ra.v air rec'eita reall:a,ia. Ecsc' t',iIor ret!,,: para 1(5 5,3 /uhil,tiec quands relir,, i/as tic reed/ac itttr,tturi ,,unenlari,,s rd/cru'nrt's 

ii u -muiitrihuiç'tiit pat ronai ia,nhi,n di: retch/a ec(i,nada. i)escex RS 5,3 huiirdes de in .su/ieM t011 de arreeadaç'ao. /13 2,2 lu/il, ties nenrreranu 'to dn,hut" titus reeursos repa'.sai/uds par 

iereeiros, que me/al reed/as tais coi,ro uk eoitrttiiIos, ,,perttcdes do cridhi,, C irmrsoroh,cia.s di, .Sj.sic'nia linen do Sa:idc': e u.s denials /0,5 3/ !ujlhdc's /oram (rasiraç itt's tic' retur.sas 

prnprw.s, it c'xonipio i/u.s receitas irhin.Ithria.s, de c',,ntrihuui'fir.s, etu,,, ulles,aeOes u/c' l',ns 0 all/rUN, 

Ii 	J(aLviu intl ice de arrec'nt/ac,'iimt. l)e.siac'aran,-se nr'gaiin me,,ie as operardec do er:5/ita 0 as tilleit,,ç'des de bout. elliot "rrt'etitltiçöt's ce)rreyiniderain, ret/tu'eiii'anieurle, it 6,8",.:' 2.5"., 

i/a tI/it it a/i ia aivait:adu. 

c/ti o.vpec't,h/i'a do rca lizaç'do do receiras Ira/n do aihennçtin i/o hens lnuh'els. qtiaco di': i'e:ec major que it,, it:,:, a,,it'rior. 

d,)recoiias do eaphitil. hou to redriçuin do 2/1,41',,. en, valores a/uail:at/os. na prerislit: ink/ui, uro/atla,,ue,r/u' ii?: lu:t1 au i/ui doseinpeit/sim t/t ()peraciit'c de ( 'rid//i' iii,' Trancleruti,eias ih ,  

'ajudtt/. u'ttjtts prot'istks do iut,gre.tsns ink/n/s rot/u:jraun-se en, $1.8",, e 1,6.8",,. respc'etii'iiineui/e. 

Inicialmente, convém alguns esclarecimontos, dado que a est,mat,va do recoils total para o oserciclo d urns variloel exogena ao controle desse org/ho centlal de orcamento 

Cu mesmo do Governo do Distrito Federal e diretarneute ligada ao nivel de atucidade ocontimica. 

As previsôes de origern tributaria são fornecidas pela Secretaria de Fazenda, conforme metodologia peculiar para cada tipo do receita. as quais coristam do anexo mipet.ifico 

no modulo "Mensagem" que acompanho o PIOA Referido documento contemula proleches para 3 arios, alom do evolucão das receitas realuzactas sos ultmrnos 3 auoc. Segundo aquela 

uruidade, o aneso 6 elaborado de acordo coma orientacão constante da Decisão uS 2.679/2008TCDF. 

A prevusão das demais receitas, como própruas, convénios, transferéncias e outras vinculadas, ella a cargo dos respectivas unulades otçarnontarias, meduanle o 

preonchimento de formuldruo próprio para a metodologia da receito no susterna SIGGO. Do posse dessas informaçöes, o org/ho central do orçamento procede a asalaçSo corn lace nat 

receitas arrecadodas not ultumos trés anos, e da estrmada no LDO para o eoercicuo em referéncia 

No tocante as receitas retativas a operaçãos do créduto, internas e euternas, a cargo da .SUT[S/SFF (contratadas( e da SUCAP/SFPbAG (a contratar), eccac consucletaui a 

pacluação, a cronograma do desenibolso e as partrcularidades de coda uma. A inclusão no orçarnento depende do sunalizaç3o positis'a do Goveruro Federal do autorizar novos 

empréstimos Jun10 a comunidade funanceura no outerior ou no pars (BID, BIRD. CAF, 8NDES. CAIXA e Banco (Io Brasul(. 

Do acordo corn essas unidades, as rnontanles das operaçôes de créd,to são calculados a parlir da enpoctattva do Iuberação do operacöes do creduto contratadas e a 

contratar. As oporaçhes do crédito contratadas são aquetas que jé octio assunadas, podendo estar em processo do Iiboraçlo rIo recursos ou n/ho, onquanto as a contratar são aquelac csa 

negociação Ia 50 iniciou cons o credor (agento finance,ro(, mas amnda n5o houve assinatura. 

0$ agerstes Snanceiros esigem que os projetos estelam incluidos nos orçamentos dos lutes (100 e LOA( para analise do pleuto. conforme dotormina 0 art. 32 da leu 

Complemontar nO 101, do 4 do nsauo do 2000. uns roquisito para o Enquadramento do Oporacbo. pous mostra a moturidade do proleto 00 conspromsso do Govemno or's oxecula-lo. 0 

Manual de lnstruçbo do Pleitos - MIP da Secretaria do Tesouro Nacional - SIN euige que selam undicadas no Parecer Juriduco as aches orçanueuutarias dos eisipreeudunsentos que serbo por 

cIa analusados. Também, o solicitado polo Câmara Legislatuva do Distrito Federal' CLDF, na análiso do Proleto do Lou Autorizatuva, a provls/ho orçamontárla do proleto a ser vuabilmzado. 

As Operaçoes Nacionais levam cerca do urn ano e nseio para a contrataçbo o as Internacionais cerca de trés aios, n/hO levando er's consideraçSo Isossiveis complomenloçhes 

o alustes no decorrer do desenvolvirnonto da operoçlo, como por exemplo: ojustes no elaboraçlo de Carta-Consulta, Parecer Iécnico, Parecer Jsurid,co, Pro1eto Bástco o Euecuflvo, 

Doclarachos, dentre outros documentos necessdrios a eventual contrataçbo. 

Carte dos programas constantes no Puograrna do Aluste Fiscal - PAF da SIN são prograrnas provistos flO 1000 LOA. Corn o desenvolvniento dos instrumentos do costrolo, 

as instltuiçhos frnancoiras 0 OS Org/hos envolvidos no processo do autorizacbo das operaçhos do crédito cram condicionantes para euquadramenlo dos pleitos (enistélicia de proletos 

bdsicoc e esecutivos, lel autorizativa, etc(. para assunatuta dos contralos e para a tiberação dos recursos. 

Quonto as operaçhos do créduto contratadas pelo Distrito Federal, dos 41 conlratos vugenles em 2016 (33— duvuda Intorna, 6 divudo entemna e 2 - parcelansontos( ern 23 

house Iiberaçbo. Coda contralo possui uma uusudarle gestora responsavel por sua euocuçbo. soudo essa unidade responsavel por irsformar o valor que solo liberado em carla oxerciclo, eiss 

conjunto cons o credor do operação. 

No entonto, podei'rs ocorrer improvistos que oltorarn a cronograma proviansente estabolecido, tail como. atrasos no processo I,citatOrio, interferancias do órgãos 

arnls,entaus ou do controlo, questsonamentos judiciass Cu execuçbo da obra, entre outros, o que podora coritribuir para a diforença ontro as valores provislos Co orçarsionlo n os 

efotivarnente realuzados. 

No que duz respeilo as oporoçhos de créduto a contratar, conforme dito anteriormeule, ha necessidade do sua urick,sbo na LOA. Como osse processo pode densorar are 

algunc ancss, princupalmento no caso do oporaçhes de créd,to externa, tat fator pode inspactar para que a previslo no LOA 'são solo executada conforme o plauejado 

Dessa forrna, a discrepâncio ontre os valores constontos da LOA 005 valores exocutados docorre da necessudade do later constar do LOA valores que podem sir a friustrar, 

rnos auto, caso n/ho constassom, poderiam atrapaltrar a contrataçbo ou a execução dos contratos vigontos. 

Nesse senticlo, convém ressaltar que a prosisbo iniciol do recursos do oporoçlo do crrIdito, dosdo 2015, sO vent rediizuisdo, justamonte em rat/ho do oruontsç/ha desta 

unidade control do orcamonto que se trabalho a cronograma (que geralmente encode diversos euerciclos( corn valores monores para o 19  ano, do forma a garanttr a inClubo do 

programaçbo e a parnr da efetrvaç/ho da OC edo inglesso se faça os acréscirnos. 

Nota-se, cons ielaçbo a prey/são inicial do bA, ao comporar os exorcicios do 2015 0 7016, que a duscrepãncia se destaca ospocualmente cam relaç/ho as Receitas do 

Contribuiches, Patrimonial, Outros Receitas Correntes, Outras Receitas do Capital e Receitas do Alienoçbo. 
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- l.OA 2015 WA 2016 Va% RE.ALIZAOA 2015 REALIZADA 1016 
Li ItE(X hA IRIIILJIARIA 14.255.603840 I005.694.103 5,26% 13.I5&46L650 14.355.1.50.950 
12-30-(]-hIA 18 e:oNIIiumJIç.sc 1.29115 7484..21:12.616 47,62% I.J94677 310 L4.44I3I.7/ 
13 *0 (]-IIA PAfllIP.oNIA1 403.152.773 J01111.777.5ein 96,14% 1*33.554 
14-f 	1.IIAAG*601 	TM.JeIA 4.456 3.2.360 177,1 1L827 10.351 
IS Rl(] hA IND(rIIRIAI 6814 11463 68,73% 1.643.417 2.101.106 
16-Hit] I IA IX SIRviçOS 42783.546 57Z&IM453 20.35% 409.468.992 479.656.535 
1/ IRANSI EJ0NCIAS *3WWLNTES 9.266.166.346 &93634L860 8.50% 9.203.753.323 9.209.665.515 

6.8l3.10 1.361-711,143 88,61% L161.122343 1-0.75,a.9 
21 -01-11, RAçö.s DL (7*10110 111-921-375,004 14271.536.643 --35.81% 530./45.323 101.106.148 
72 A1JLNAO DL LIENS 56.662.654 589.097.689 939,66% 540.833 14.732.492 
73-A 	ORII/Aç&s DLI 841'I*1SIIIAOS I- lINANCIA.'NIO 78.167.090 40.flb.535 3,25% 51.154.150 
74—ThANSI i ,nIN(:IAS Ufi CAI'I lAl 3.336.063.592 4*3.479.158 - 63.81 53.349.147 

140.357.59/ 

149.352.436 
35 OU VI4AS RI rtXITAS 04. CAPI tAt 363.107.239 100,00% 53.623.155 112.531S43 
71-i.rr- 	F1A tFdE'r4nj3, INTEArcAMnNT.ARiA 31.000 - 
,'2-CiT 	 i(4ME.TAiAS DL (ONTRiliutc6E5 287.317.512 1.762.667.327 513,4. L80&72 1-609. 11111113. 161 
16-NLCLiTA I NIRA.ORçAMENTAFS1AS DL sERv!cos 26.023.503 35.929.757 33.07i',, 13.017.407 20.834.539 

77-TRANSLERENC lAS INTRA-ORcAMEPaTARIAS CORRENTES 3.550.962 5.675.692 59,84% I1.1.9$. 11710,833 

79-OLITRAS RECEITAS INTRA-ORcAMENTARIAS CORRENTES 0,00% 33.293 
84-TRANSFERE1`4CIAS INTRA-ORCAMENTARIAS DL CAPITAL 7.000.000 2.969.580 -57,58% 

178 

9-1-OELscjcAr) 04 RECEl 1408 VEPJDAS 8 SERvicos 
:321111.8i 

85-DE0uçA0 PARA FoRMAço DO P05088 - 	1.823.455.357 -J.793.039.493 

0.00% 

-1,56% 

. 	 483.411 

- 	I..939.014 
93/834 

- 1-913314.697 
28..104,I1l 836fq4L 71.792.617.430 17..952.1*136 

hrn relaç3o a receita de contribcuçOes socrais, e importante esciarecer que, de fato, 03 estsmat,va do P100/2016 e rephcado no P104 daquele exercicio, a prevrslo elaborada 

corn base na proieclo da loiha de paganrento, base nrarco/2016, trouxO urn equivoco em sua concepç3o, cujo incremento em relaçlo ao enercicuo de 2015 se nsostrou expressivo. 

akarcçarrdo 47,62%. Esse cr50 rrietodologrco parson a set descartado nas estimativas super000rentes, e passanros a consrderar a atualrzaçSo das contribuiçôex sociais pelo seu 

coniportamoisto natural, no mirsimo pelo crescirnerrto negetatrvo. Note-se que sua realizaclo tern Se mantrdo 00 patanrar de 8$ 1,7 bilh5o 

Tarribern, iniluerrciou na frustrac8o dessa origem dos recursos 0 acrexcimo na Contribuiçlo para 0 Cuxteio do Servico de ltuminaclo PUbirca - CIP, no valor de 8$ 38 mrlhöes, 
a titulo de fonte condiciorrada (934). A alteraçäo na aliquota for pleiteada em 2015, porérn 0 P1 correspondente for rejeitado pelo Legislanvo, nâo rrnportando, portanto, em efetiva 
realizaçlo da receita. 

Em rIaç3o a Receita Patrimonial ox macores acrescimos mars expressivos oco,reram em relaçlo 8 enpectativa de recebimento de Juros Sotire Capital Próprio - iCR das 

empresas em que o Drstrsto Federal participa corn direiho a voto. Tal enpectatrva seria efetrvada a parEr de esforços para 0 recebimento de JCP. Devido as difrculdacies operacionais das 
empresas tat receita n5o tCrrr Oslo o ingresso desejado. 

Outro itern da receita patrimonial, obleto de frustraçéo, for a cobrança pelo uso da orla do Lago Paranoa, no niontante do 8$ 70 mulhöes, sendo classificado como forite 

conducionada, p015 sua cobrança, em 2016, dependeria da aprovaçlo do Projeto do icr Cornpleriientar nO 35/2015 pela Câmara Legislahiva. Ocorre, entrefanto, que hal Projeto rio Lei for 
rejeitado pelo Porter Legislarivo. 

Recerta de Alieriaç3o de liens A dsscrepància decorre da expectativa do alienacbo do imoveis advindo do processo de liqucdaçbo da Socredade de Abastecimento sic Brasilia 

SAl ede outras alcerraçdes, coriforrsse dispSem Os Projetos de Ler nt 646/2015, convertido na icr nO 5.565/ 2015 e riO 738/2015 ainda em apreciaçbo na dDE Desta forma, a previsbo de 
85 520 milhôes integrou o PLOA 7016 a trtulo do receitas condicconadas (fonte 907). 

Outras Receitas Correrrtes. Nesse grupo o Item que rrrais influenciou para uma previsbo acima do habitual for, também, a inclusbo da receita de foote condicionada no 
montarite de 8$ 915 nsclhAes, 

As fontes coridicronadas corisharam do ccrçarsrento do Distrito Federal pela pririrerra nez em 2016, seguindo rnodelo IS adotasto na iinilo ao longo de anos. Referidas fontes, 

como 0 proprio norise sugere, posters Icr utilinadas na estrrrrativa do receita do rospectivo Projeto do mi Orcamentdria Anual - P104 e consegurnteniente da LOA em cada enercicro 

frnanceiro, coisiorme propostas de alteraçbo legislarrva das respectivas recoitas. Serdo assim. embora condicionadas a aprovaçbo clay respectrvas lois do criacbo c/ox alteraçlo slessas 

ircceiras, sSo estirri,r(tas do igual rciodo que as demais torites do recursos inregrantes do Orçanrerrto. Eritretanto, near hodas as alreraçOos legislations forarrr aprovada, o que gerou 
irustaçbo na arrecartaçio. 

Outras Receitas de Capital: Fm rnzäo da prerroganva dada pelo disposto on IC FEDERAL NO 151/2015, que possibilitou aos Estados a utrlizaçbo do parte dos recursos 
relahsxos nos depositos judiciais, clasciiccada corn fonte do recurso 178, cuja expectativa era de IS 383,1 milhöes ese realizou 8$ 160.4 nicliiöes. 

lOin 2..) - 

ri) I ocr's it5 a,, i/ri ils'/ic.irn it, I)! leer urrssentlitths txr,nsiderat'e/ ilijerr'nj'in einnre a Ia/ar rern/i:adr, e in i/intaçtiu i'tis'ia/nteirle/rregranniu/,n, ren'elrnndo tle/:cw,nc'/as nit elriluirriçdni s/as /ris 
rsrj'rwnr'nuinrjrns rr,:uais,  C rrt'r'r'.s.sri/i,je i/c' aJrrjiiwr,r,n,dflfl, I/i/s /rreic't'dtinc'i,tiis dx' rlairc'/rn,,,ntt,s, 

(.onfoime arrterrorniente explicitado, o cenario econônhico nacional e consequentemerrte distrital, corn a retracbo econômica de 3,6% do Produto Interno Bruto, Porte 
esplscar a macor divergdncia entre as riespesax prevista en realizada. 

A esceçio da frustraçbo six receita, quo te caracheriza comb a principal motivacbo para a xrexecucbo da despesa, no oxigir que os gestores psiblicos resporicdveis imponharr 

a lirnitaçbo de orsrpenho do osçarriento autorizarto, a execucbo orçarnontaria pode Icr impactada em decorréncia de outros fatorex, dentre Os quaix podemos citar 

I 	cc,, trirrçats Ic cIt-c ,rslx, ssdxxic' de <Al'. clii,.' crrirrlxrcsxetc' ,r linariceiru dci exercicir, Cr,rri des1iesn, tin c'SeICrcin) rrrtcrior. 
r, i)t - V ci,, cnrinrjirsrrrscici ci csecriçfix da rrogmaxc;içbit do cxcrcieio, 

.5 Pd,i xccecinla,le rIm lxkstin,rçaii ,la esccsiçcri icr llxsr, liruiriccirir tIc earNa.  r.irrlonnic ci rlispnirrrlrrlid;rstc list n(ucndurrsesrrnz. 
'I 	on lxn5 ,Sn,,lo,.,,rxninl,, ni,ndnr pelo .ist ,.2. 	4'' da LIX) 21) Ii, lire estrlrcicee rxe a cvccxçba mmrçaiirenircm,ra dos snibtituls,,, inseinnirms na I ci I )rçahrrcrstdria psir etrirnisia iridis idurcil lia 

crrxrticioxcisl,, ci cnsxnicircsrçao lorinicrl. pelo xntrri 

des Ido ,rrr des ci,I, iri,,cil,ira,.',Ic snicirlccçdrr sk iccecta,, a sleslidscis xii a urrislasfes dspeciticcrs. cinja cimpacidasle sir cxrcnçdo erla aslucnr  do qitc lire c mirçarfri 
6 cnn txxç:ixi iii xm,,.c'.idaric sic jsrcs INao dc sltcm iniirrcrslas jiroizrarricrcnSes. ci imriilo sic parcmirxas e ersitiproc açdirs. ritrlcpeirdcrntcs da rohrdndthcaçsurm sins i'sirincmlinlcnnlc,, cimmsr cmi Cassi a citarlr, sins 

miper içCcc tIc crerlir C crnims 

- .mr,i c'.ccxrcs-,,,.' amda, ilc,iiriil, ncsrriç6c isieicnrrs,irr ssir.d550 sIc lncntcnçcimr, bisrocracran c crihrfdnnxcrilx, sIc rmimr:r-, c scrs- tçrss. 

Do tosla ioirrra, a melhorca dos processos de elaboraçbo ode euecuçbo do orçamersto const,tui uma campanha continua deste brgbo central de planejamento e orcarrsenho, 
no 5,111540 dose elevar a eircrhrscia e a eircacra da gestbo e alocaçbo dos recursos priblicos. 

iogicarrrerste, qualqxer processo de srielhorra requer esforcos de tostos os atores envolvidos. Para ilirstrar, consrderanrto que ha maror ostabilidade no cenario econômico, a 

proposta orcamentarra para o oxercrcco do 2018 revela sigrrihcatrvas mudaricas que abrangerri em especial unia previrbo de receita mais aderente corn as previsöes econârnncar 0 frscais 
do Fstasto. 

Quarito no aprimcsramensto da provicbo do despesas, para 2018, as prirrcipais acôes orçamontarsas detalhadas em: I - Obmigatorias, 2 - Pessoal o Encargos Socracs, 3 - 
Benehcros a Serxrdores, 4 - Seritenças linriiciais; S Amortrzaçöes, Juros e Encargos da Divrda; 7 - Conservaclo do Pahrtmónio Pdblico: e 9— Discriciondrias, conforrno rrrbrielo IS adotado 
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pela Unc0o Federal. 

Apesar de a inovaclo ainda nio cons/ar do vcstema 51000, essa motodologia foc ut,l,zada na dotrcbucçlo dos to/os orçamentarios e serviu de baliza para a conferêncsa dos 

valores alocados nay correspondentes pcogramacöes orçamentdrias inseridas pelas unidades setorcais. Corn isso. espera-se que a alocacbo de recursos em acöes obrcgatórcas e essenciais 

seja rnacs real,sta e transparenle o que haja reduçlo na abertura de crédctos adicionais. 

,llw II1I 

a) (c cliciacciic nrçansenfciria final a/nc-ada net 171L-i'Dl I,,' c',nthi/cc dccv (11-7,7,' (en/cc, akaccçadi, it ,rccntcc de //S 45.8 mi/lines. .16.1.. c/c/es f,crccc,, recars,cv prcc/crucs, c/cu' it c/cc eccm/rciescc IF 

,nu,u,uc c'siaiuidi, pc/c, LOl)1 /)essa feila, ccv RS 29,3 ,nil/,Ocs c/c t/tclac'a,cfi,ucl alccc.ac/ccs cia i'/)( -i 4/)f'  cra finite ()rdii,clriic ;'s'cicc I 7,,ccc/adc, rcprexecciarianc '1", I',,!,, exiz,'ic/,c pc/c, /.ei 

(1r,'c'u,,ic'a p-/c a AC cc" 93/16, cliferenfe do cevcrc IC/cl finaneciric an/er/ar. c/ad cl-c/Cc a dicta çac, c/c, lund,, a/epic/eu ct ,cccrau,r, 'less,, c/assi/ieccçdcc ccrçancc',r/ciria, /cccccr'e red,, pc/cc, ecrc c'a/c,res 

c,iucc/ilac/crs, c/c 65,3"., na dmaçcla u/,cal c//sf ccniic -e/ chIrp' 2015 e 2/1/6, net R$ /5,6 nci/l,ncs a n,c,rav, 'I md ,, ccv c/cciaçcrex lcrçaatc'iI nay c/cc I"u:,d,cfira,rc c'cccciilcgectccccc/ccs cco /c,,c'cc c/cc 

exc'rc,crc, c/C 2016. No mAy c/c fcc'c'rcira. ,, drgdic c-eu/rat coi,Ii,c'c,;cl,cu RS 21,4 m//h6es, se,uhc RS / mi//id,, c/as c/cciaçc/c's cc,stc'ac/aseccm rec',ircaS /crcpricrs C rc'nccccreraçcccc de c/c'pc; s/icc'. 

Icpc,,ccin/ccs. /495cc c'cilicrcsfaram prccA'rescir'auneaic c/cs/i /icquccscfos ncrs mcvc.s c/c ma/c, (1/S 1/1.7 ,,,jF/cnev).seic,,,Fcrcc (RS 2.8 ,uj//riies) ,' ,cc,c'en,/cnic (1/S 8 ccrl//cOc's). 1/rn, re. /cccn/c,cctcc. c/rcclic 

c/pvc icrflpri,,ceicicc chcs n,c,ndc,me,,(ccer kgcci.v. (IN c/ac ric'hli ci dciiaçcici minima /ni cIc'ni,/am,'nie a/neat/a pa, land,,, :anrpacceccJccc cthe,/ec-u/c, a c'ec/ccçcicc c/c c'ccc,licckel,ciar ccc recccn.so', the 

I-/li. l/)/'. cccc:fccn,cc'  c/ispc3e a 1,0/IF ci,, sect anti,c,'cc 269--i. 

Quanto a questbo da alocaclo de recursos orçamentdrios para o FOCA em valores menores que as froados mc tOOF. cumprc' esciarecer que to, a Deccsbo rcc  490/2017, do 

Tribunal de Contas do Dcstrcto Federal, exarada em 14 de fevereiro de 2017, que pacificou as interprelacOes sobre o que cornporca a "rececta tribcctdrca licjuccla' para fins de côrnpccto do 

min,mo do Fundo. 

Portanto, ate o encerrameato do exercicio de 2016, acnda n5o havia interprotacbo final sobre o que poderca compor a "rececta trcbutárca liqurda". motivo pelo qual, ate 

entbo, esta Secretarca n5o v,slumbrava rmpeduncentos de ordem legal para computar fontes do receitas proprias no mincrno do FCDA. 

No crclanlcc. apccs a cicccc;'ccc ae,crra. cc gas crrccc c cccc cdolaccclo as pros- cciircccas para ccrcplcrccerclac ccclegralrccercle cc qccc 6cc cicicicei ,cdo. cccolrs cc ccli' ciclal  a ccccericcccicçScc cIa I Itt 

eoccvcaccic do l'rccjelcc de I ci Orçacnccclaria para 2018 ja cslä Prcicqccacla accs lcnrrccs da rcferrcla cicccsbcc. cccc,Fcc,ccce circccltcc abalm. 

Errtc'-qrn or,,: 2 5/09/17 

2017 
ucv rrr PLOA 2016 P&OA 2017 Oeo 	Dot,.a f'LA 2018 

LckC.I 	Autodrd.. 
'd hda 	I P 

',p 	cc,j 	ccc?Jtc(.c (ccc', ococcro, 04 
r'ltrc,.4 c icc, ,s.ccc.,c iscIrarr 	Do 4.9,' P 	'icc  

DlScP!T/ FEDERAL 	FDLA  
coo /5;1( .c /7(c7c 2(526820 33015252 .15038-iS 2,<.c?11 

- 170 ii:.,c') 7"c,c',,c 183452 16345? '5 61 

111 cc' :.c;: :'r. 2<Pe t<.20A lIdS  
- /00 0 1/55/I 0 - 	

- - 	- /20 '5 19.2/2 755 
3/0 

30,628.506 17 811 568 
0 

711 566 
5831965 

'P5, 740,954 
20.150: 

4 673 7'lQ 
2/cS) 

f' 	7 696 	37 43 (dli 7F6r 

5. 	C.'. 73 c.crnci 	rrc.ct-ci.;ccn'c,, cj,.c., rrc,ccaci,c c_c ,. 1'CDO c>:,  r,...ca J. 171-.0,1'.• 197/2017 4,. c-c 02..' ?I'' 	.•. I...c.;-'.,,.'c 	..'. P 	7/,-.......... 
1.1. .25',  4,r.j 4 ,> 	,,c'c,,L'c2ecc 45' asf,.,,._ (5 ,,.cnsu,.cra, 2.,  'scac Nc..'ccory,. 'c(cc 45 ,.ot'ucec/s' c,.  
2: 	CcG 	20V' c."5.pcitr., c,/,,r,'c,.'rrrcrc rr,ctc'Lic./cdCid ,cr:trLrlCr dt-fcrci cia rca Ccrcp,c,' cscrctrjI cirr L'!ac-cico,rce',lc,r ,,'rca'r:vcctc.; 'JoLla a ./cjrêr,ua cc'.. cUr,i,vctUJc,/c' c/Sc scSI,' 
eric.; -j e 1, P 4 P 1,4W' ci S 

4 Lis,n.ch;.sc/-'c c>". c r:,,-r 3c'c,rcc,'rc, cam ,pnm,rcccc,C' 09 

Por outro lado, quanto a observacbo de que to, aplicado contrngenccamento aos recursos do FDCA, cumpre observar que, urn dos mecancsmos cctrlizados no aprcrrcorarrcenlo 

da gestbo fiscal do er/ado relaciona-so a necessidade do acompanhamento porcódico das recectas o despesas ao longo de todo exercicio frnance,ro. Nesse sentcdo, a LRF determcna que: 

.-lrf /2 All pr(i:cc fcrec -ccflc dccc cc/l, 7,''.  ccc ic', cc/cc, fcrc'c'cccccc se/c/cc c/c'cc/cc/cr,cc/ccc, /cc'/,c /'cccic'r I: c-c-c cc/cc',,. c-icc cci,'iccs lccccccc /rcc,s c/c' cii'i'c'c (cc/c'., c'c,c, p ,ccccccc'c/cc','c/c,,cc,'c,c cii' s/c, ccc'.!,,, c//dc/ic /,. 

cccli ic 'I, 4/crc icfl'c/iciccs c/(' c -ccirc/ccccc'c t'cccc( j,c (- ( icLcccc'cr1 cjcc. he cjccc,cr/ic/cccic' c' c -cc/'cc','s c/c ccc ccc' c cd/ccc:cdc/ccc ,cccc-ccc-cc/ri'cicip'cc c/cc c/ic ic/cc cc/cc -cc /'c'ccc c .ccc,n c/cc c-c-cc/icc ccc c/cc c,ccccd/ciccc,',/ccscr,'c /ccc cc 

ic'i/ril/c'cdci pcccsic'c'cc c/c' c,c/crccccp'cc ccciccciriis/rcc/ci'cr. 

0 dcsposrtrvo retro transcrito explicita a necessidade de as Entes Fedora//sos estabelecerem metas bimestracs de arrecadaçbo. corn o cntucto do Icaver urn acompanhamento 

pori possu entre a recocta provcsta e a efetrvarnente arrecadada. Com  base nessas estimat,vas do arrecadacbo, as en/es pciblccos devem fixar, not termos do art. 80 cnfra cc/ado, a 

programaçbo orçamentdria e financecra do exercicio: 

Ic-c. .'c'',ji,-  /c'cciccc cl/cc, cc/cc/c cc /cid/ilcc cdt-c/cc c/rcs ,cc'p'cciiip'ii/cci. ,ic,c ic-c-cc ic/cc' ci, c/c-cc' cics/ciac'c' cc /c'c c/c c/id'.'/d'c_7'5 ccc-5  cccicc'cciccc'c,cs ,' ,c/r ccc',',,, /cc,c c /cs/c,cc/cc cc, c cc/icc ('cc ccl" cccc cc,, / c/c, ccci 4c, r' / "'c/c -c' 

I- dcc ccicc'cc c'c/cc/c,'/c'c'c'c'c: cc;cc',cc,'d'ccccdccc'd'ccc /icic,cdc'c'cc'c, c' ,, c'i'cc/d,dc,'/'cdddic, c/c c'ic','cip ccc, cccc'cccccl c/c' cic'cc'ccilc,ciccc 

Segundo Wader de Olivecra ,, 00 tc'otar do peogeocnaçcio do do/peso, a LI/F ci6o coccceituo porn ettobelec'e 0 cr.ccctoudcc dies/OS ici/ticicne,dtos. Tm/a-se do evcc/uçAo, ciadci 

detollrccdo, do modelcc do progromoçdo de despeso corn base em CO/os tnimes Ira/s preeisto no tel n9 4.320/64, nov art. 47a 50: 

li's. 17 lcccc'cicccccccccc'rcic' ci, cc/c It /ci'ciidddc/c,rccc ci,, c/cc /.c'c c/c' / )c'pcicccc'ccc,ct-,'c,cci /itccc' ccccc /ccrcccc', cccl,, /c.y,rciccc, cc /'ccc/c'c' I, c',, cc/cd',, c i/cc4ii c ii c j dccci c/i/cicld'cic/c'c dc/li, /,'cccc,'scc'c,cd /cic/c's/cc'ccc c/ccc' c c/c/cd 

rccicc/cccic'idc'pccccr,'iaccc'ccc/ic -ccccicdcic-i:cic/cc cc c,//li:,cr 

lc'/, 4.'. . I fcc'ccc -c'c, dccc ,,,/ccc cc c/ic,' cc' i-C/err' diccr/igcc ccci/c'd'cccr ,d/c'icc/c'd'ci ci,cccc'gccici/ c'ccclr/,'/cc'ccs' 

ccc ccsc,'i(icc'c/d' chs ccccicicrcic'c ci/'p'ccrdcc'cii,cc'/,cs, cc/c cc-Icr/ri 6cc/cc c,cccccc c/c' c'c'c'ccrcr,c crc'c'c's dccc',,,, c' ,cc/cc cedric's cc cicc - //icic' c- icc icçc'ci c/c, cc'cc /cmcicjc'ccccccc cccccccrl , I,' cc-,c!cc,1/ic, 

1,4 crc;crii,'c c/ccrcccd/c' cc cc' ('cc icc,,, Ccc, ccrc-c/ccicc c/cc pc/scud'1 rc c-cjccili/c,'cci ('cc(ct',, rccc'c/ch c/cr,', ccc/ccc/cc ccc c/c'c/cc'c,c rc-,,Ii:cc,/cc c/c' ccc,cc/,i cc c'c'c/c;ir c/cc cccicccccccc ,'c ,'ccccccccc c/cd cc/cc 'em ',cc ,  c/c' 

,lr/ ./',i.  .1 /cc'rcc,rrc  c/i/cc p'c'cid c/cc c/c's/cc' ccc icc-p (ccccc'cr/d c-icr. pccccs f,'c/cc c/cc cicc/ccc</cc cc,, c/C/u/cd cdcidc'r/ccil l,'r',crcj c/ri c'dccr/cc ccc c'c',c/c/c'c ,c,/i, -ccccccccc c',cs cc/cc -C,cl .d( , 	 cc 

'Ic-/ '1/ 	IS cd//US cc'cccrc'ccrccdc /icdcl,'/'c'ccdic'r cr//c-rccciccc c/ccc'ccc,cc' cc co,'c'c - jc'ccc. ci/csc'c'c'c ctl,cs,, Iccrcc/,' c/cc c/cc/cip'('i,d ,' cccci//i/'.ci'/cccccc'cicci Icc c'c','I'cc/'cicd cd/cc didcc'ii/c,d'ccc 

P0, frm, o autor conclui quo A nova requ/açdo do LI/F obarcdono normotuvomento 0 obrigotorcedade do sistemo do f/co p5o do colas tc'imestrocs (emboc-o nôo es/cIa c/b/ce a 
que a tOO regule a pnogramoçclo corn base noise mesnco mode/a), may as objetic<os do progc-amaç6o permonecem, no exsencio, 03 rvcesmos descrilos no tel p/  4320/64: ocsequror is 

unidados orçomentOrios, em tempo dPI a soma de recursos c,ecessárcos e sufuccentos a mel/i.e execciçcio do sea pro promo onua/ do /rabalho; man/er, dc,rocclr' o exercicio, no rriedido do 
passivel o equilibrco entre a rececto ac'recododo 0 0 despexa c'eolczoda, de cicodo a eeduzic' ao minima eventuais insuflcidnccas do tesourOecO. 

Fnqcionto no tel nO 4.320/64 a equilibria entre receito e despesa era vista coma mcnimizoçào do in/uficiêricios do cacxa, no LI/F, no pi'citica, a o/ijetivo cecitrol do 

pro gromoçäo do despeso, n6o espresso mas real, é ode goeantir a ccimpc'imento do meto do resultado pr/marco, median/c controlo dos pagomecstos o dos encpenlios. 

Nesse cnturto, o art. 86 da lei Distrital no  5.695. do 3 de agosto de 2016 (Lou do Ocretrites Orçamentarcas — 2017(, que regularnenta o art. 80 da tRF determcna que 

-Ic-i. "6 I) l',cdlc'c' I',.s'c', cc/i c',c ,lc'd'c c' c/ccicc'/c'c'c'r cc,'cccgc'cccrcccc ,'ccc /ccrcccrc'c'//'c/ 4/cc,' ,d,'cii'cccici c/c cci/c/rrcciic'cc/dc c/cc, flic'/cdc lidccdcc c'5/cdlcc'/,','cic iS i/c's /cc I el. 	ccc icc, cd/f '4 ' c/cc I 	: - cc 
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Dc acordo corn a Secietaria do Tesouro Naciønaf, a 'pi'ograrnaç3o financeira cOrnpreende urn conjunto de atividades corn 
0 objeflvo de ajustar o ritmo de enecuç8o do 

orcarnento acs fluxo provavcl de recursos financeiros, assegurando a euecuçdo dos programas anuais de trabatho" 

A,nda, segundo Weder de Olrve,ra, 
extubelecer a pro promo cáo fsnonceiro sigrufica estabelecer urn con/unto de repros sobre a execuçdo financeiro ($01ic,taçdo, puor,za cáo, 

crOtroi!rarna (áo e uperar,ono!izoçöo dos pogomentos), quando serdo considerodos, atdm dos dernondas dos drgdos do 4dmin;stroção, a prey/são do arrecoda 
cáo, as despesas 

obagotogios as vriCu1oç5es cons tltuc,ono,s e legois dos d,versos ,rot,grezas ,'ie ,ece,to o açôes especificas, as sozonalidodes de algurnas despesas, as prioriciades defin,dos pelo ,juvemo e, 
princpa!,nen(y as thretrizes e metas do politico fiscal. 0 cr000 promo rnensol de desemba/so é a exphc,taç6o quonbtatlea e tern porn! do resu/tado do ap/icoç6o dessos repros Pode-se, 
ponranro. d,zer que o cronopci,mae, de Ce,!, modo, parse do progomocãof,,,once,ya 

o auto, destaca que a LRF conseteu urn erro de ternsinologia no art. 82 ao eupircitar apenas a necessidade de se estabelecer a programaçSo hnance,ra, pois para a 
adrninistraçao dan despesas páblican do estado is indispensável o estabelecimento da programaçao orcamentdria e da prograrnaçao financeira. Nesse sent,do, dispOe 

0 Decreto n° 
37.093 de 28 de janeiro de 2016. do Pode, Exeutivo do D,str,to federal, que trata da programaç3o orcarnentäria e financeira e estabelece o cronograrna rner,sal de desembolso do Poder 
f,xecut,vo para 0 t'veic,c,o de 20162 da Out,as provrddncias. 

Ass,,,,, ver,fica.se  que a pr020sito de estabelecer-se a programaçäo orcarnentár,a e financeira anual e cornpatibrlrrar a realuzacáo das despesas do estado, bern (0010 seu 
desernbolso hnancer,o, coo, a efet,va arrecadaç3o, para garannr o cumprirnento da rneta fiscal do exerciclo Portanto, a estipulaç8o de urn cronograrna não Se traduz, inicialmente, em 
restrlção de despesas, man no ajuste do flux, temporal da realizaç8o das despesas 8 realidade fiscal. 

Todavia, 0 
aconipanlsarnento dos metas birnestra,s de arrecadac8o, a estipulaçäo da prograrnaç8o orcamenta,,a e financeira e a flnaçSo do crorrograrna mensal de 

dexembolso i/o se traduzens coma un,cos instrurnentos para o gerencian,erqo fiscal das receitas e despesas pdbIscs 

A 181 incluru nova rnecan,srno de gerenc,arnento fiscal ao introduzir a figura da lirnitaç8o de empenho e movirnentaç3o financeira, coloqu,almente denorninoda de 
contlngenclansento, coriforn,e se observa no art. 92 da rnencionada let. 

-li 9'' "c i'erifit gig/it, an/in,,! dc grin hisi,rstrc'. qg,,' ii reahzaç'd,, ,h, retell,, jiiithrd han c'Innp,irtar (I c'iI,?lprimg'ntn) duo intttly 1/c' rtysu!ltid,, /rr,iihir,trt,,, Iiiliiitiki/ , roOt/i', 5/OS tin lit Ut ii,' itt/sb, r /rrn,irnl e,,io, poe au, pi opt-ni v ii,,, ,,in,,r,n,g,', tn','i',car,o, lint irriirirt/otsrihreq,n',,i, /imituf,io i/C c'flh/ien/tt, (' flhr,I'/lflc'hjfl ht Si 

	

	 /inwn','jr,g. ),'ii!id, as ,'ritc'ri,g', 1/rather pelts hi i/c' ,lirc'trjc's orçtu,rt'nt/rig,s. 

I" S itt,ir(t, /,'' 5J/5•/,, lii,, it/i, i/ti ii" tOt 't i/i/H nih/c, i/li,' ,snt'i,,f ii t5'i'tfln/,Ivlçsi,i liii t#tliig'it,'i cit/to c'nip,'gihits Inr'i,n loin/ad,,, i/at ,,,.,, di Airing, pgsr/i,rrc'i,rno/ it 

ci,, .xt'rth, oh/en? de F/ni/ni cut, in n/,'.spc',s,,,, que cun.s'Iuu (I,,, Obriffil rues c',,ns'flru,'jo,n,iv C /e'uj,v do elite, Iti,'/,,s,rc 'itit'lac iIL'iUgg,g, lit, ,vi /'i1cLt/iic'iIi) 1,, srri'r raft, ,/rt'/gi C U re.S',u/t',,,/,,,,-  ,ri'hs 1,1 gte ,/jrc'Iri:g's itrç'ir,nenstirj,,s' I'll/ti 

Ass,rn, a drsposinvo relro tra,isc,,lo estalselece que, caso on relator,os de acornpanharnento das receitas demonstrern frustaç8o na arrecadaçlo (apaz de corr,prorneter 
0 

alingumento das melon hscais f,xadas na Let de Diretr,zes Orcarnentarias IDO, as entes publicos ficarn obrigados a proceder 8 lirnitaç8o de empenho e movimentaçäo financeira, que se 
traduz em i mpor rextriçdes para empenho e pagamento de novas despesas, de acordo comas regras finadas na 100 de cada exercicro 

ii;, I ri I >Oliiial n 	5! I. tIc 3 ik .i$isl,i tIc 2,115. I cidc' l),rclr,,cs ()rcairieruar,as - I 1)0-2011, disciplrncsu a aplicsçdri rIo cIsiitniipcncrtiIIsegl(c) ralSo eserc,c,,t de 2016 ito sctzitii,tc lUri,,,t 

que gnu, , anywrlo ni'flrfl/x'/rirc'in(t i/gig mi-hit I, "i's it/gut/ti fii'irn,Jrtir Oit gitiggggi,g/ ,'i,,,h,'/,',-g,/,,, ,i,t a,Sig, u/u' iit,'/,tL 
I/ill, rti/ist.'I/iL,'flh., /cintfigl't'gut,/e,'girf ,,'gi/,ne ittti',tii,'ii/iq ,'tit /unui,i,-,',,',, tic iItFi/,,g ,ISu', iit'I,gt l,',irr,,,,5,t is i/i't/'i'iiis i/ui' ,,',,,,,S/itt&'/gi 'iii ther c',icici'i ,"xhrig/tr,'rongtis fig /(''Iflt i/i' c'fl',ltçi'i;i. i/c' itt - ito/ri i',,iii,ti rCC,tit,hc'i  

Ii 

'%r' .1' I',, tug, ta In lift,., iii,, /ira, eg/jn:c'gg(,m /iret',.tlter nit cu,' rig, u.s t/ntuç'áe.s' g!ev,'/giig,/gg.s' rio uleiug/ftigc'ngg, do c'riggn ca ,' gIgt ,gg/,,!e.s',','gpe, he,,, c',,,,u, on vu Idituh,v in vent/to no Fri itrctg,,,c' IS/ti Tt1 Omit! fitrr c'tnt'tmg/,g prgn/rim,',,ltmr, ,/c'gitr,, i//ri i'tul,,r,'s g'.strghe/eei,/,g', pc/i, ( 'okgiii i/c'  /.idenc's u,t process,) de c/al,,,rnç'rh, or1',, ,,uenni rid, ,' is,,' ittpicv i/u s'.si/uc'u,/tuv cuing, oIgri.tgt,jriggs de curd! en t'qt/i%ljhggL'ggi,g/ ii,, /c'gru/, il,'i'i/iI no hIt, 

Asi,,i fica n,ttdo que a ,,secanisnso da ltmitaçlo de empenho e rnovimentaçlo hnanceira consfltu,-se em se estabelecer restriçlo para a execução integral das dotaçOes 
autornzadas na Ic, OrçarnentSria Anual - bA. Dessa farina, a autornzac/o para a execuclo das despesas ficard restr,ta a receita efetsvarnente arrecadada e ao atersdurnento do meld de 
iCsc,Itado fiscal f,xada no 100 

Esse iisstituto em r,ada se co,stunde corn 0 estabelec,,,,ento do progmamaçlo orcarnentar,a e financeira, por inlernsed,o do fsxaçSo de colas orcarnensáiias 2 de urn 
croriograma de desernbolso. Ou seja, na prograrnaçao orçamentaria e financeira, fisam-se cotas non montantes autorizados na bA, IS a limitaçAo de empenho e movlmentagao 
financeira representa urn comIc dos montantes de despesas autorizados no LOA". 

Nesse ,entido, zatifica-se que as procedirner,tos adotados no ârnbito da execuçâo dos programaçoes que compöem 
0 FOCA, n3o sofrerarn o contingenciamento 

decorrente de eventual fruxtraçbo das receitas de fontes nba condicionadas, previsto no art. gv da Len Complernentar riO 101, de 04 de rnaio de 2000- 1110, 
0 que pode ser identificado observa,rdose a evento',i utitizado para bloqueio no sixterna informatizado SIGGO. 

ORAMENTO DO FDCA - ANO 2016 
DEZEMBRO FECHAOO 

txtrn SIGGO em Z'r/t19/21111 
Conting, Por 	Contlng.por Bloqueio ' para 

Ftc 
Dotaáe Ootacao Frustraqbo do 	Control. do Fl uxo Control. da 

LiquidadT--  
- 	, 

lnic,al 
' 

Autou,zada 
' 

Reccita lEvento: 	do Calva (Evente: Exocuçao do EP 
Ernpcnhade 

, 
rnponivol 

200075) 	 200075) (Evento: 200069) 
7 	 0 6921 '750 	5114,556 S8.920 909 

13112 9 21o419 29.715.415 0 	 0 C' 6252.C'pg 4.756,816 22551 316 175' 

- f 	1(97.529 1005251 0 0 0 0 0 100029 
1'S '] 1(14562 - 131-1062 0 0 0 1) Cl 

0 55757 
5514562 

0 0 0 0 0 - 	320 0 11.265004 0 0 0 

______ 

572219 4h400 l06'735 
370 0 SShSn77 , 	0 0 0 117.667 73.5o?J 7o i'll,  

.1 LIis.s ' 	- 4s,8,4744 0 . 0 0 &92L985 5.314.386... .925,SSQ 

uO 

51901. FUNDO DOS DIREITOS DA 

F
DIIANCA E DO ADOLESCENTE DOO

STRITO FEDERAL FDCA 

- 	TOTAL 

0 que ocorreu, no 'jertlade, foi a estabelec,r,sento do prograrnaç/o orcamentaria e financeira, cam a flxaclo de colas para a esecucbo orçarnentaria, que abrangeu todos as 
org8os e ei,t,dades grin complie o orçaisento do DDE. 

No caso especifsco cia arconsento do cr,arsça e do adolescente, toda a dotaçbo prevista Ia, disponibilizada para enecuç/o pela Un,dade Nesse sent,do, nba se entende que 
lenlsa liavido infringOncia ao dispasto no artlgo 269-A do LODF. 
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Cabe ainda euclarecer que, par urna questlo de nomenclatura, no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, estritamente par IirnitaçOes do sistema, Frio se tap a 
segregaçlo entre as contar contabers oriundas do fixaçbo de "cotas" e o "contingersciamento" pela frustraçbo de receltas. 

Essas duas intorrnaçOes distintas acabam sendo agrupadas e dernonstradas no reterido quadra era uma dnica coluna denominada "conhlngenciarnento", sern espelbar as 
duos situaçôes especificas. 

Essa deficténcia do sisterna tern gerado equivocos na analise das inforrnaçOes orcarnentdrias dos órgbos e entidarles, motivo pelo qual esta Secretaria ja solicitou a 
alteracbo do 51600, corn a intuito do fornecer informaçOes mais transparentes. 

Par tim, pode-se afirmar, pela andlise dos ndrneros acirna apresentados, que esse bloqueio nba gerou qualguer prejuizo a execucbo das despesas do FDCA, que se nianteve 
bern abaixo do dotaçbo disponivel. 

Quanto ao exerciclo atual, reatirroamos a comprornisso para atender as norrnas que regem a execucbo do Fundo nos termas da decisbo n9 490/2017, tanto para a alocaçlo 
dos recursos, bern coma pela auséncia de contingenciamento. 

Ohs cira. Vieder de. Ciirso de rcsponsabiltdadc liscal: durcilo, orçaiuueolo c lioanças piiblicas 

hOp: wwss.'.tesoliro.ta7elida.gos.lsrproprainacars tinaiiceira.luidex.asp 

I ('onsuderanda que as despesas pubhicas possucnt trés fases: cmpcnluo. Iiquidaçbo e pagameolo. torna-se iuccessdrio se eslahiciccer controles Icnipnrais siibrc a assiinçao de i)tirioaç0c 
(crnpcnhio) e a sen pagauilcnlo 

I A piopni,u LRF returrça a carater 311101 1/alIvo dos nrçaindotos pubhicos. na nicdida cm que coodicicma a cxecuçao da despcsa ao iligrcsso da TcccuI;i -\'.siiii. ii I'odci Pélihico ciii 
di set icionariedade para as aliar a coils coicocia e oporlunidadc do quc dci c Oil iSo ser c.'scculado. Essa pnsiçbo csla ciii cinoSoiia!iclzi enrol as dcci s.'ics do Supreinis I j1hunal I edci II. CiiiitO[iIiC 
Rr'cursni Fxtraorduiiario ii 3.1.581-DR rel, \hin (V'sh)hD1J NioTrA, c pulrlicado cur RI 282 859. ne node se Id 

"Orcamento — ('onceito — natureza de Iei formal on do quase-Ici — ordenaçbo financeira do pessoa de direito puiblio — Ineisténeia do obrigrutoriodaule 005 seus dispositisos — 
cardier do aworizaçiko outorgada pelo I'odcr I.egisla(iso. 

I Fvcnlo 200075. 

I)nncuiiicoto assinado elctron,ca,ncnte par IhIlA(.O ROCERIO ('oNDE; - 

ejl
t 1 

SIrufr.Ø187361-X. Suh)secretdrk,(a) de Orçarnento l'uiIaIio. cm 2509:2017. ñs 

I t 	0 conlonne art 6". do Dccrcto it 36 756. de hr de Scicinhro lIe 2015 

publicado no I )iaiio Olicial do 1)islruio Federal n' 180. quiuiun.fcira. 17 dc scicmhro 

-----------_______ 

.\ niircoiicidadc do docoinenlo pode ncr ccrriferida no site litip sei.dI'ginv.br 

set eootroladorexicrnin.phip'acao docoincoto conlerir& 

ti ornlani aCCSSi3 e\tdiilin I) 

scri licanlor 2467845 côdigo CRC A45A061)('. 

"llrasulia - h'alriinôoio Cultural (Ia I huuoianulailc' 

I'rruca do Iturun - Aneso do l'alacio do ISoriti, 10" ,\odar. Sam 1.000 - ('II' 70075-901) - 1)1 

7966-6151 

12-000093882017-I2 	 -. 	Doe. 

Criado por thiago.conde, versbo 10 por thiago.conde em 25/09/2017 19:45:27. 

Dsuunrnnlo assinado e)el,00,sar000to cur 10)490 8066810 CONDE - Matr.0187361-X, 
Subcretd,io(a) do Orçamento Pdblico, no 16/09/2017, us I?: iS. noi,Ii,,,'rn art 6", do ))mreio 
n 36756, do 16 de Seiornbro do 1615, pubIon)o no Diunno 0fOnI do Distido Fedn,.nI on iso, 01
. 

qointa-leira, 17 do sotennibro do 7015 

A autenhicidade do dor.unnrentn pode ion ronlerida no silo hup-//sei.dl.p,00br 
lien!mnlrolador enterno pInp?araodocumPnto._(onlcurr&id,.orgao 0(0550 eoteinn,O 
son ilisador" 247283456dto CRC 60113686 

BIaSnha' Patnimôn,o Cutiun.ii do iiuman,dade' 

Pnaç. do uunnli - Aneno do Saloon do Burt,, 300  Andlu, Solo I (cia. etc 7C075.'100. OF 

3966 6151 

03002-0<1009300/2017 12 	 Dos 5(1/GOt 2471814 

('ruado par .J':,',, versdo 3 par '.. I .-' cm 200912017 12:14.00. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO DO DISTRITO 

FEDERAL 

Assessoria Especial 

Nota Técnica SEI-GDF n.2  27/2017 - SEPLAG/SUGEP/ASSESP 	 BrasIlia-DF, 11 de setembro de 2017 

Senhora Subsecretária, 

Trata-se de manifestação acerca da versäo preliminar do Relatório AnalItico das 

Contas do Governo do Distrito Federal referente ao exercIcio de 2016 2156516, acompanhada das 

consideraçöes apresentadas pelo Ministério Püblico junto ao TCDF 2156812. 

E apresentada uma redução no total da forca de trabalho em 6,2% e indevido 

crescimento de 5,2% dos cargos comissionados, o que releva um contrassenso. Na retificação que 

foi enviada ao TCDF pela Nota Técnica SEI 1871675, a reduco do total da força de trabalho foi de 9% 

e reduço de cargos comissionados de 20,84%. 

Após esclarecimentos oferecidos pela SEPLAG ao TCDF sobre a mudanca de 

contabilizacão, não restou diividas sobre o aumento erroneamente registrado. 

No caso das contas de 2016, o que se observa é que nào h6 mais Os fatos que 

marcaram o inIcio do governo em 2015. 0 governo já teve tempo suficiente para organizar as contas, 

regularizar o pagamento de fornecedores, servidores e funcionários terceirizados. 

111.3.1.1 - Quantitativo de Pessoal 

A força de trabalho do GDF, contudo, não obstante a reduçäo de 1,8% entre 2015 e 

2016, e de 10,7% em relaçäo a 2014, mostrou crescimento de 3,6% no total de servidores corn cargo 

em comissão no Ultimo biênio. Em relaco aos servidores sem vInculo corn a Administraço, o 

crescimento foi de 9,5%, muito embora tenha registrado queda em 2015 e 2016 em relacäo a 2014 

(18% do total e 32,5%, respectivamente). 

0 nümero de cargos em comissão revelou leve aumento em 2016 frente a 2015, e o 

nümero de servidores sem cargo comissionado em 2016 (192.399) regrediu, arrefecendo a trajetória 

de queda vista entre 2015 (192.590) e 2014 (198.269). 

Enquanto o contingente de lnativos e pensionistas ao final de 2016 é 3,9% malor do 

que em 2015. Aposentados, reformados e pensionistas civis e militares, no biênio, eram 72,6 mil, em 

2015, sendo, ao final de 2016, 75,5 mil beneficirios. 

No exercIcio em anMise, em relação ao Poder Legislativo, o total de servidores chegou 

a 2,4 mil, corn aumento de 7,6% em relação ao exercIcio anterior. 

Em relacäo a parcela (50%) de cargos em comisso preenchidos por servidores corn 

vInculo corn a Administraçäo Püblica (inciso V do art. 19 da Lei Orgânica do DF), cabe anotar que o 

tema é objeto do Processo n2  Processo - TCDF n2  20690/06, sobrestado pela Decisão - TCDF n 

5.534/15, no aguardo do trânsito em julgado da ADI n2  2012.00.2.016845-4, do TJDFT. 
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SFlGDF - 2237272 - Nota Técnica 
visuali1 

A despeito da indefinição sabre a matéria ao final de 2016, verificou-se 5,1 mu 

servidores sem vInculo ocupantes de cargos em comissäo, em 76 unidades, perfazendo 40,4% do 
total de cargos. 

Em 52 dessas unidades, contudo, a proporção desses servidores era major que 

metade do total de cargos ocupados, tais como as Secretarias de Estado do Esporte, Turismo e Lazer 

do DF (85,88%), a Governadorja (83,48%). Em especial, nas Administraçoes Regionais, que chegam a 

ter 95,56% dos cargos comissionados ocupados por servidor sem vInculo. 

Respeitosamente, 

GILCE SANTANNA TELES 

Chefe da Assessoria Especial 

Documento assinado eletronicamente por GILCE SANT ANNA TELES - Matr.0271297-0, 
Assessor(a) Especial, em 11/09/2017, as 20:32, conforme art. 62, do Decreto n° 36.756, de 16 

de Setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de 
setembro de 2015. 

4 3 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  
£Ei. 	 /sei/controlador_externo.php?acaodocumentocoflferjr&jdorgaoacessoexterno=O 

verificador= 2237272 código CRC= 7A453EAB. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

k SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO DO DISTR ITO 

92! 	
FEDERAL 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 

Despacho SEI-GDF SEPLAG/SUGEP 	 BrasIlia-DF, 11 de setembro de 2017 

Senhor Secretrio Adj unto, 

Em atenco a Circular 76 (2187691), esta SUGEP informa que as alteraçoes devidas 
nas Contas de 2016 foram encaminhadas ao TCDF, em 21 de agosto de 2017, conforme documento 

1925266. This informaçoes, inclusive, já foram consideradas no relatório preliminar, ora em exame. 

Respeitosamente, 

SIMONE GAMA ANDRADE 

Subsecretrja de Gestào de Pessoas 

Documento assinado eletronicamente por SIMONE GAMA ANDRADE - Matr. 0271248-2, 

seP j 	Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas, em 11/09/2017, as 20:59, conforme art. 6, do Decreto 
asslnu'a 	 n° 36.756'  de 16 de Setembro de 2015 publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9  180 ?etrônIca  
- 	 quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  

/se i/controlador_externo.php?acaodocumentoconferir&jdorgaoacessoexterno,o 

verificadorr 2241877 cOdigo CRC= C3A810A9. 
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https:'!sei.dfgov.br/sei/controladoi-.plip?acao docuniento visual i 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

j
SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN EJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO DO DISTRITO 

FEDERAL 

Subsecretaria de Gestào de Pessoas 

Despacho SEI-GDF SEPLAG/SUGEP 	 BrasIlia-DE, 25 de setembro de 2017 

Senhor Secretário Adjunto, 

Em atenço a Circular 76 (2187691), esta SUGEP, em complementaçäo ao Despacho 

SEPLAG/SUGEP 2241877, que informa que as alteraçöes devidas nas Contas de 2016 foram 

encaminhadas ao TCDF, em 21 de agosto de 2017, conforme documento 1925266, e que tais 

informaçoes, inclusive, j6 foram consideradas no relatório preliminar, destaca, sobre as 

consideraçães do MPC: 

"A força de trabaiho do GDF, contudo, no obstante a reduçäo de 1,8% entre 2015 

e 2016, e de 10,7% em relacäo a 2014, mostrou crescimento de 3,6% no total de 

servidores corn cargo em cornisso no 61timo biênio. Em relaçäo aos servidores 

sern vinculo corn a Administraçào, o crescimento foi de 9,5%, muito embora tenha 

registrado queda em 2015 e 2016 em relacào a 2014 (18% e 32,5%, 

respectivarnente). 0 nümero de cargos em comissäo revelou leve aurnento em 

2016 frente a 2015, e o niirnero de servidores sem cargo comissionado em 2016 

(192.399) regrediu, arrefecendo a trajetOria de queda vista entre 2015 (192.590) e 

2014 (198.269). 

A Circular SEI-GDF n.2  20/2017 - SEPLAG/GAB, de 17 de agosto de 2017, que 

encaminhou ao TCDF a Nota Técnica SEI-GDF n.2  18/2017 - SEPLAG/SUGEP/ASSESP, esclarece que 

"ainda, que corn parados as va/ores totals entre as anos de 2015 e 2016, a despeito do aumento de 

3,6% no nOmero de cargos, nâo houve aurnento significativo de despesa em re/a cão 00 todo, uma vez 

que mencionado aumento ocorreu a partir da transforrnacâo de cargos." Tais transformaçöes de 

cargos se fizeram necessarias para atender a demandas de manutenção da administraço püblica, 

em face dos ajustes procedidos na estrutura administrativa. 

Em relaco ao objeto da ADI n2  2012.00.2.016845-4, mencionado, in litteris: 

"Em relaço a parcela (50%) de cargos em cornissào preenchidos por servidores 

corn vInculo coma Administraço Piiblica (inciso V do art. 19 da Lei Orgânica do 

DF), cabe anotar que o terna é objeto do Processo n9 Processo - TCDF n9  

20690/06, sobrestado pela Decisào - TCDF n2 5.534/15, no aguardo do trânsito 

em julgado da ADI n2  2012.00.2.016845-4, do TJDFT. A despeito da indefinico 

sobre a matéria ao final de 2016, verificou-se 5,1 mil servidores scm vinculo 

ocupantes de cargos em comissäo, em 76 unidades, perfazendo 40,4% do total de 

cargos. Em 52 dessas unidades, contudo, a proporçào desses servidores era malor 

que metade do total de cargos ocupados, tais coma as Secretarias de Estado do 

Esporte, Turismo e Lazer do DF (85,88%), a Governadoria (83,48%). Em especial, 

nas Administracöes Regionais, que chegam a ter 95,56% dos cargos 

cornissionados ocupados por servidor scm vinculo." 

a SEPLAG, conforme Ofl'cio SEI-GDF n.2  614/2017 - SEPLAG/GAB, endereçado ao Ministério Püblico 

do Distrito Federal e TerritOrios - MPDFT, esclarece as acöes empreendidas: 
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SLI (i 1)1 - 24490.13 - Despacho 	 visuali; 

Extrai-se dos documentos precitados que a então Secretaria de Estado de Gestão 

Administrava e Desburocratizaço do Distrito Federal, por meio da Circular n2 

021/2015-GAB/SEGAD, de 02.06.2015, dirigida aos dirigentes dos árgäos e 

entidades do Governo do Distrito Federal, ressaltou a necessidade de se observar 

o disposto no inciso V, do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

No Memorando SEI-GDF n9 186/2017-SEPLAG/SUGEP, a Subsecretária de Gestào 
de Pessoas informa que ".. ye-se que em órgãos onde ainda nöofoi passivel a fiel 

corn primento do exposto no legislaçao vigente, seria necessário o provimento de 
cargos efetivos poi- meio do concurso pOblico, principalmente no correira Politicos 

POblicas e Gestâo Governomen to!, correira transversal' 

Ainda, no referido memorando a Subsecretárja da SUGEP/SEPLAG, faz menção as 

açöes de revisào do PIano Geral de Carreiras. Contudo, as restriçöes 

orçamentárias e financeiras do Governo do Distrito Federal, em especIfico em 

relaçào ao Jim ite legal das despesas de pessoal frente a disposto nos artigos 21 e 

22 da Lei Complementar n9 101, de 04.05.2000, e o contido no Decreto n2 

37.121/2016, que dispöe sobre a racionalizaco e o controle de despesas pCiblicas 

no ämbito do Governo do Distrito Federal, impedem a ampliaço da forca de 

trabalho.' 

Respeitosamente, 

SIMONE GAMA ANDRADE 

Subsecretária de Gestão de Pessoas 

Documento assinado eletronicamente por SIMONE GAMA ANDRADE - Matr. 0271248-2, 

I Subsecretário(a) de Gestâo de Pessoas, em 25/09/2017, as 10:42, conforme art. 69, do Decreto 
asitu,., 2.J 	n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9 180, 

quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

i1 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  

/sei/controlador_externo.php?acao=docurnento..conferir&idorgaoacessoexterno=o 

verificador= 2449043 código CRC= 34567D38. 
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https:'sei.dI.gov.brsci'coiitroIador.php?acao (loculilento visuali 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO DO DISTRITO 

FEDERAL 

Subsecretaria de Captacao de Recursos 

Despacho SEI-GDF SEPLAG/SUCAP 	 BrasIlia-DF, 25 de setembro de 2017 

Exm 2  Sr. Secretário Adjunto de Orcamento/SEPLAG, 

Em atenção a Circular SEI n2  76/2017 (2187691), e após leitura do relatório e 

apontamentos do Eg. Tribunal de Contas do Distrito Federal, informo sobre as contribuiçöes desta 

Subsecretaria para a confecção de resposta aos questionamentos daquele Tribunal. 

Esta Subsecretaria de Captação de Recursos desta SEPLAG contabiliza o valor total 

quando da assinatura do Contrato de cada operação. No ano de 2016 foram captadas as operaçöes 

conforme abaixo: 

1.1PRODEFAZ/PROFISCO: Valor: R$ 146,8 milhöes - Projeto financiado pelo BID, Destina-se a realizar 

investirnentos na gestão tributária e fiscal, contemplando a modernização dos instrumentos 

arrecadatórios, de modo a garantir o equilIbrio das contas püblicas do GDF. 

2.Valor: R$ 146,1 milhöes - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

recursos para realizar obras viãrias na Saida Norte de Brasilia, para as seguintes obras: 

Trevo de Triagem Norte - UN prevê a execucào de urn complexo viário composto por três grandes 

intersecçöes, corn cruzarnentos da DF-002 corn as vias W1/W3 no PIano Piloto, e de seu 

prolongamento, a DF-007, corn as vias DF-009 e DF-006. Em outras palavras, são obras que 

perrnitirão urna rnelhor fluidez no trânsito do final do Eixão Norte; Avenida das Nacöes e respectivas 

intersecães corn a Ponte do Braghetto, entrada do Lago Norte e acesso a Granja do Torto. 

A obra de Ligaço Torto-Colorado - LTC, por sua vez, envolve urn cornplexo viário que se estenderá 

entre o Balão do Torto e o Balão do Colorado, por meio da construção de pista marginal a DF 003 e 

novos acessos aos condomInios situados as suas rnargens, diminuindo os constantes 

engarrafarnentos existentes naquela via. 

3.Programa de lnfraestrutura Urbana e Social - Valor: R$ 600 milhöes - destinada a financiar 

aporte de contrapartida de recursos do tesouro distrital; infraestrutura urbana e social; e, 

desenvolvimento institucional. Os recursos vão oferecer suporte a urna série de projetos em 

andamento envolvendo mobilidade, agregando projetos de transporte püblico integrado, melhorias 

na utilização do espaço e acessibilidade; Saneamento Bsico corn a melhoria dos sisternas de 

abastecimento d'água, de esgotos sanitrios, de drenagern pluvial e de tratarnento de resIduos; 

lnfraestrutura Social corn a construção e a arnpliação dos equipamentos sociais; e, Desenvolvimento 

Institucional corn a implantação de projetos que garantam a melhoria dos sistemas de gestão e dos 

servicos a população 

4.Programa Nacional de Apoio a Gestão Fiscal dos Municipios - PNAFM - Valor R$ 30 milhöes - 

contratado corn a Caixa Econôrnica Federal, destinado a custear, no ârnbito da Secretaria de Estado 

de Fazenda, despesas corn aquisição de rnicrocomputadores e equiparnentos de informática, 
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SEl'(;[)F - 2449621 - Despacho 

aquisiçäo de Iicenças de softwares, implantaçäo e meihoria de sistemas de tecnologia da informaçao 
e treinamento de servidores. 

Nesse seritido, esta Subsecretaria auxilia na captação dos recursos na sua 

integralidade e acompanha indiretamente os desembolsos na medida em que a execuço dos 
projetos tenham sido realizados ano a ano. 

Atenciosamente, 

SUZANA TEIXEIRA BRAGA 

Subsecretrja 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA TEIXEIRA BRAGA - Matr. 0270564-8, ei
Subsecretário(a) de Captaçâo de Recursos, em 25/09/2017, as 10:38, conforme art. 6, do 
Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2 
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

A autenticidade do documerito pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  

veriflcador= 2449621 código CRC= 4DOFBE05. 
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/ 	 GOVERNO DO DISTR!TO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORQAMENTO E GESTAO 

ASSESSOR/A JURIDICO-LEGISLA TI VA 

UNIDAOEDEORçAMENTOEGESTAO 

Rela (Ono n° /201 7-GA 13/SEPLAC 

Fm atenço it Circular SEI/(i1)F n° 20/201 7-( AG/CJ (22838 10), (Ic 13 de 

setenibto de 2017, da Consuttoria JurIdica da (iovernadoria do Distrito Federal, reicrente a 
rcsposta ao OFIcio n° 30/20 I 7-GCP1'IFCE)F (2156825), do 'Frihunal de Contas do Distrito 
Federal, que apiesenta a versão preliminar do Rclatorio Analitico ((as Coiitas do (iovcrno do 

Distrito I:edcral  do excrcicio de 2016 (2156516) c do Parecer Prëvio do Ministcrio Puhitco ju1110 

ao Tribunal de Contas (215681). temos a informar: 

I. Relatorio 

o preseote documento trata da compilacio (IC notas técnicas apresentadas pelas 

areas competentes desla Sccrctaria, a saber: 

Nout 'lécnica SFI-(Y1)F n° 06/2017 	SFPIAN/SUP[AN (2366007), 

elaboiada pela Subsecretaria de Planejaincoto; 

F)espacho SE1-GF)F 	SEPLi\(i/StJGNP (2449043), da Subsecretaria de 

Gcstäo de Pessoas; 

F)cspacho SLI-.(iDF 	SEILAG/StJCA P (2449621), da Suhsccrctaria tiC 

Captaço de Rccursos; 

Nota 'I'ócnica SLI-GE)F ri° 17/20 17 - SEPLAG/SIJOP (2472834), produzida 
pcla Subsceictaria de Orçamcnto Püblico. 

U. hitrnducao: Contcxto Econôinico de 2016 

Inicialinente, lorna-se necessário relenibrar 0 COfltCXL() CC000IIHC() vi\'enciildo 

nacionalmente no decorrer do cxercicio de 2016, que reflctin sobrcmaneira no plwicjamcnto c na 

exccuço orçamentâria do Distrito Federal. 

Em marco de 2016, o Banco Central do Brash real izon uma drastica revisio na 

previsao de rettaçio do Pioduto Interim Bruto (PIB). A prcvisao anterior do l3anco Central, 
realiiada em dezembro de 2015, indicava queda tIc 1,9%, inas na revis10 icalizada cm 2016 

ilSS01.I it se (Cr expectativa (IC rctraçâo de 3,05%. 

Na mesma oportunidade, Os analistas do mercado tinanceiro estiniarain, no 
Rclatôrio de Mcrcado Focus, uma queda de 3,66% do P113, o que licou muito próximo ao quc 

ocorreu ao final do exercIcio, onde se verificou uma retiaço cttiva (Ic 3,60%. 

No ambito distrital, a rc(raçio cconômica rcpercutiu no distanciamento entre os 

valores plaiiejados e executados na Lei Orçamentaria Anual de 2016, uma VC7 quc Os indicadores 
nth lizados na cIaboiaçio das leis orçamcntrias estimavam uma ietiaçio menor na ccoiionua e, 

p01-  corisequância, uma previso mais otimista da arrecadaçäo de receita. 
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Nesse contexto, e em atcnco aos princIpios e regras de gcstio liscal respousfrvel, 
duranie a claboraçâo da Pn)gIarflaçto ()rçamentuirja Financcjra do CXCLCIC1O IQi ieali'ado, de 
1111CR). (ml Conhingdncianlento) flO valor de R$ 1,8 hilho que foi neccssário em virtude (In piora na 
peispectiva de airccadaço, somada ainda ?t necessidade de se reseivar o recurso flnanceiro para 
adiniplir us restos a pagar advindos do exercicio anterior. 

AIëm disso, as demais despesas mantiveram sen rilmo natural de crescimenlo 

vegetativo, iias a arrecadaço de reccitas no Iogrou melhorias em relacao aos anos antcrioies. 

1)essa loruia, niuttas das acôes inscridas na I ci Orcaincriu'uia /\nual de 2016 niio puderam ser 

alcançadas, em viitudc das mudanças nas projcçôes das variávcis nlacroeconômicas, em especial 
a pioJcco OlO 1>1 13. 

Ill. t'reliniina, 

Piel iiìi inirmen IC, Clinipte dcstacar wmb6m que o ju Iganiento do Reiatóri() Anailt ico 
das (ontas do (iovei'no do Distrito Fedcial para o exercIcio de 2015 lol finalizado no segundo 
senlesti e de 2017.   Poitauw, somenle no piCsen(c cxercicio Ioiam conhecidas as recoincimdaçies 
que ensejaram as ressalvas das comas de 2015. 

() M ii1isIuio P(iI)I Ico junto ao Tribunal de C'ontas do I)istrio Federal argumenta no 
Paiccer Prévio sobie as contas de 2016 que a prtica de determinadas açOes, tidas por ressaivas 
das comas de 2015, deveriam repercutir em reconhecitnento de reincidência. 

Ocorre que a reincidéncia pressupôe a existéncia de (leciso anleriormente 
pmotcmida, o que iiio 6 o caso dos autos, pois em 2016 atnola nio cram conhecidas as açOes 
consideradas como ressalvas is contas de 2015. 

Nesse sentido, esla Sccrcaria acredita que nio ha que se flilar cm reincidência 
pciamltc açOes realizadas cm momento anterior no juigamento de comas do priniciro ano de 
mandatu. 

Dessa forilia, roga-se no Tribunal de Coritas do l)istrito Federal que cotisidere a 

scguiança juridica das açöes pmaticadas anteriormnentc no conheeimeiito das iessalvas de 2015, o 
que so ocorrcu no segundo seniestre de 2017, 

lv. Ilaireja menlo, Progranaçno e Orcanientaçiio: 

a) Piano Plurianimal (PPA) 

km relaço aom Piano Plurianual (PPA), its exposiçOes constantes no RelatOrio 
Prdi minar abarcam dois l)ontos principals, it scguir stmbdivididos' 

RessaItasc que, consoanite as OiientaçOes para Elaboiaço do Piano Plurianual 2016-
2019, emitidas pela Seciclaria de Planejarnento, Onçamento e (csUo, us inidicadores de 
descnipcnhu devcnm apiesentar as .segliiiltcs, entre outras: siniplicidade 	deveni ser (IC 
t/ciI oI)tenço, consIruço e Cllteildilnefllo pelo p6hlico geral; .SCIlSibilidade - SCCIll 
capazes de reflefir tempestivainenle as mudanças decorrentes das intcrvcnçOes 
ieali,adas; e mensurabilidade capacidade de alcarice c nlcnsoiiaço quamido neccssiirio. 
(201111.00, ac anal isam o RelatOrlo de Indicadores de Desempenho pot Progianias, 
verificatam-se iiidicadoies SCm resultaclo, devido, prCcipuaincnte, a iiitndaiiças as 
csttuIomims das Secretarias, coniplexidade dos c?ilculos e alteiaçoes nos projqtOs 

RekuOio 1(1)1 (2 1565 16) SE1 00002-00009388/201 7-12 / pg 16/17. 	 (\\/ 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

/ —r— 	
ASSESSOR/A .JURIDICO-LEGISLATIVA 

: 	
uNIDADEDEORçAMENT0EGEsTAO 

envolvidos, evidenciando a tiäo obseivincia das piopriedades no mornento da 
clatoraço dos indicadorcs c a fragiiidadc dos proccdirncntos de planejarnento dos 

prograrnas c respecti vas aces orcarncntári as. 

i\pesar da consignacão de valores para 39 localidades, no exercIcio de 2016, 9 i,5% dos 
ICCUISOS previstoS destinajani-se a local iiaçio Disti'ito 1C(1cIaI, (pie conesJ)ondc a açOcs 

que atendarn a inais de nina icgi10 adiiiinistrativa. ('onsoante o Piocesso 	1(1 )l n° 
30575/16, o PPA 2012/2015 liavia previso 56,3% dos ICCLIISOS para it localidade 
1)istiiW Federal, tito quc indicava apatcntc tcndncia de meihora nesse aspecto de 
planejarnento. Todavia, consideiando it nova concentração de recursos na Iocaliiacio 
Distrito Federal, o t'I'A atual regrediu a situaçao dos }'P,\ 2004/2007 c 200812() 
(Itlatido mais (IC 90% dos reewsos cram previstos para it rcgio [)istiito Federal. 
Por mcio da l)eciso n°  6.1 83/16. esta (oitc recoinendou ao GDF que envide eslorços 
no sentido de dar cumprinlento ao art. 149, § 2, da 1.01)1, coin a elitiva regionalizacao 
dos dirctrizes, objelivos c inetas estabelecidas no PPA. 

a.1) In(Itca(Iores de Desempetiho por Programas 

No Locante ao ponto relacionado aos indicadores de desenipenho p01 prograrnas, a 
rea Lécoica cornpctente pela preparacâo do Piano Piurianual (PPA), Subsecictaria de 

Planejamento. infornia que a claboracao do PPA 2016-2019 segulit a metodologia j titilliada 
para compor o PPA 2012/2015, que foi inspirada no rnc(odologia aplicada na esftra redctI COin 

adaptayTSes ao ordenarnento juridico distrital (2366007). 

I )a Nota lécoica cia Subsccrctaria de Plancjaincnto (2366007), cxtraem-se ainda 
as scguintcs infhrrnaçOes de carálcr relevante: 

0 PPA 2016-2019 foi estruturado em conformidade corn o Planejarnento 
kstratcgico do Governo do 1)istrito Federal, que prior7a três grandes en(rcgas, a saber, a 
melhoria da qualidadc de vida e a rcduçao dos desiguakiades sociais, a COnquiSta da coiifiança da 
populaçao no Govetno e it instiuiicao de projeto modelo de cidade susten(avcl para I3rasItia. 

Pata concre6711ço dos polIticas de governo foram delinidos cixos estratigicos que 
sc subdividem cm programas lem5i icos c prograutas de gestio, rnatiutençao e scrviços ao I stado. 

Os plogramas leniá(icos refietem as polIticas pthlicas e se alinham aos atributos 
CStratgicoS (10 Govetiio, ja Os programas de gestao, manutençio C serviços 00 Lsta(lo conslitucin 
a atividadc administrativa quc ampara a realii.açao dos progranias teniaticos 

Lssa estrutura (em por objetivo 0 monitoraniento C it avaliaçao de resultados dos 
polIticos pihlicas, hem como a iritegraçao da cxecuço dos polUicas Corn OS deinais insirumentos 
de p lanejamen to governamenta I. 

No morncnto da eIahoiaçio do PPA, as unidades rcsponsáveis pela execuçao dos 
politicos publicas setoriais fotam orientadas por esta Secretaria it clahorar Ufli FOICiFO que 
contextuali,assc a órca tematica, aboidando aspectos CO() OS coalornos da pol ilica, it 
transtormaciio do realidade, OS desafios rcfrcntcs it objetivos especIficos. 
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Paia cada objetivo especifico foram defluidas metas. açOes orçamernárias e nan 
orciIncntanas e instiluldos indicadores corn o objetivo de monitorar os puograrnas de governo C i f  
reahzaço das polIticas p6blicas. 

Issas tcriicas perrnitiiarn a moderiìizaçao c cstrii(uraço do sisteina (IC 
planejainciflo governarnental e capacttaçio das equipes técnicas dos órgos seloriais, 
lCSI)OflSVeis pela execuçao das politicas pul)Iicas. 

Nesse sentido, busca-se a conscicntizaçâo dos gestores p(iblicos sohie a 
irnpoiUincia do planejarnento Icado na definiço (IC prioridades, racionaflzaço dos gastos 
jtihlicos c rnensuiaço dos resultados alcançados pela aço do Fsado na CXCctição de potiticas 
p(iblicas voltadas its nccessidades da popu1aço. 

Quanto zl ausencia do resultados Cm determinados indicadoies, observou-se quc 
alguus indicadores pOSsuern periodicidade de apuraço bianual. Portanto, acabam por uio 
contemplat autohliaticamente as recslruturaçOes administrativas c altcraçOes lcgisLativas que 
intert'crern nas inediçOcs, conloirne razôes apoutadas pelo pióprio TCI)F. Dentre esses 
udicadoics constnm os objetos do Rcviso do PPA. 

lodavia, it evoIuçio é perceptivel, especiahuente na intcraçâo do Planejainento 
corn os demais Orgiios setorinis, corn a sociedade civil c corn os 6rg5os do controle, para quo se 

possa apresentar indicadotes quo scjarn cada vez mais capazes de dernonstrar o desempenho dos 
objetivos CsJ)ccIhCOs. piogramas Ott poilticas p(ihlicas, bern como perillitarn avaliar OS 
resu liados dos progiarnas (IC goveino 

a.2) Regionalizaçio das Acôes Orçamentarias 

No tocanle a rcgionalizaçAo das açöes orçatnentáuias, cumpie ressaltat que o 
l)istrito Fcderal possw urna esUututa quo o difere dos dernais entes da ledcraçao, urna vez quo 
o status de Municipio se alterna corn o do istado Membro a depender da IegisIaco, podendo 
inclusive se eumular quando independenics enire Si, como para a tributaçio. 

No tocantc a iegionalizaço das açOes orçarnentãrias, Cumprc ressaltar que o 
I )istrito Federal possu i wna es(rutu ra que 0 di fore dos deniajs cotes da Fedetacio, urna vC/. quc 
0 status de Municipio se aUcina corn o do Esado Membro a depender da legislaço, podenclo 
inclusive sc cuwular quando independentes entie Si, conio ë 0 CaSO da atividade tributãiia 

Nesse sentido, é importante dcstacar quc a lógica (IC iegionalizaçao de açöes 
oiçamentárias por Rcgiao Administrativa nein SCIUprC ofèrece l)aSe adequada pant se atérir o 
esfhrço do Governo em disseminar as polIticas p(iblicas de forma a ieduzir as difcrenças socials 
e tegionais do l)istiito Federal, urna vez que deveni ser considerados os diversos critérios pain a 
regional izaçüo do gasto p(ibl ico. 

bin raino da complexidade da a(uaçao estatal, nern seniprc é possIvel adotar o 
niestiio ctitério pain urn deteimitiado tipi) do açäo, o que torna complexa a regionalizaçao (hIS 
açOcs oiçaliIehltarias. 

Nni retaçâo a metodologia do regional izacao adotada no PPA 20 I 6/20 I 9. a 
significativa coulcen tração das acOes orça men tä rias na localidade DisI rito Federal deco rre 
(Ia alteraço do alocaçao das despesas do pessoal, adotandosc por critéiio de distrihiuicao a 
populaçao it set bcneticiada e nio sornenle da localizaçao territorial efetiva dii execuça (In 
despesa 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

. 	ASSESSOR/A JURIDICOLEG/SLAT/VA 

UN/DADE DE ORAMENTO E GES TAO 

A lém disso, a localidade J.)istrito Federal amda abarca as acSes e atividades que 

tenharn abrangencta cm várias Rcgioes Adm inistra(ivas, promovendo aço transversal do Poder 

Piblico em diversas RA's de caracterIsticas semeihanies, moiivo pelo qual ha grande 

concet1tracio de açöcs nessa localidade. 

b) Lci de J)irctrizes Orçamentáris (LDO) 

Quanto a 1.6 de l)irclrizcs Orçamentarias (I flO), colacioriani-se os seguintes 

tiechos do RelatOrio Preliminar do TCD172  c do Parecer Prévio do Miniséi'io 1'(thlico de Contas3: 

Quanto as du'ctri?cs orcamcutiiias, a LDO/20164 (1,ci no 5.514/15) Ioi dcmasiadamcntc 
alterada (I.cis n° 5.597/15, 5.718/16 e 5.776/16), cujos cft(os toram resuiiiidos na tabela 
colacionada abaixo, c icti'ocedeu cm Iclack) as anterRwcs, cxcluin(1O o anexo 

"Estimativa da Marem de hxpansão this Despesas (.)brigaiOrias Coiistitucioinis on 

Legais de Caráter Continuado" como componente do PLOA. 
A 1.1)0/16 nao previu o ancxo espccifico da Estiivativa da Margem de Expanso das 
Despesas ObrigatOrias Constitucionais ou l.egais de Caratcr (ontiniado COUlO 
conipOnente do Ii .(M. Por mcio da 1)ecis10 u° 6. 183/16, o 1'('1)F dctci'minou ao (DF 
que regularize essa impropriedade nas próximas I 

Para meihor Comprcensao do tema tratado, o assurno scrii subdivido con forme 

abordagein da Suhsccretaria (IC Oicaincnto 11'6hIico (St JOP), nos termos da Now 'h.cnica n° 
17/2017 SEPLAG/SUOP (2472834): 

b.1) Alter açôes i Lei de Diretrizes Orçamentãrias (LDO) 

Corn relacâo as altciacocs na l.ei no 5.514, 03 (Ic agosto 2015, (1,1)O/2016). cahe 
esclai-cccr. prcliminarmciitc, (luc cssa faculdade jã vem estabelecida na prOpria LIX), pcio tab (10 

legislador entender que pode haver situaçOes, pilneipalniente de ordem econômica c liscal, qtic 

tenham impacto sobre o Projeto de Ici Orçamcntária Anna! - l>L( )i\ ou sobre as inctas tixadas na 

propria LDO, con forme a seguir deserito: 

Art. 30  As melas liscais estabciccidas ncsta Lel podem ser ajustadas quando do 
encarninhamento do projeto de Ici orçainentáiia anna!, se verilicadas altcraçOcs no 
compoilanienbo das variaveis macrocconômicas c da exccuço das reccitas e dcspcsas, 
apresentadas em anexo especihco, e acornpanhadns de justilicalivas kcnicas c 
rcspectivas memórias e mebodologias de cálculo. 

Assirn, considerando a relcvância da matéria objeto (IC cada projeto de Ici, as 

ahei'acOcs na ici de diretrizes orçanien(árias tDranl encaminhadas ?i (imama I egislativa. quc, cm 

aniIise de mërito, entenden de fato ser a alteracao meritória c nccessaria, aprovan(Io OS projeboS 
de lei encaminhades. 

Relatôrio '1'CDF (2156516) SF1 00002-00009388/2017-12 / pg. 368. 
RelatOrio Manifeslaço MI'C (2156812) SF1 00002-00009388/20 17-12 / pg. 5/6. 
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No SC 1)ode esquecer o cenärio cconôinico por que passava 0 pals no Cxercicio de 
20 16, corn retraço que chcgou a 3,60 % do Produ(o Interno Hruto, e o impacto que essa retraçño 
repercutiu sobre as reccitas do Disirito Federal. 

1,.2) Anexo de Esiniati'a da Margem de Expaiisio das Despesas Obrigatórias 
('oristitucionais ou Legais (IC Cnráter Coiitinuada 

Sobre essc quesito, cabe esclaicccr quc o reicrido anexo, ate 2015, constava tanto 
na LIX), em atendiincnto ao disposto no all. 40, 

§ 2°, inciso V, da Lei Compicmeniar a° 101, 04 
de male de 2000 (Lci de Rcsponsabiiidade Fiscal), quanto no Projeto de Lei Orcarncntãria Anual 
(PLOA.). 

FnLieLanto, a inserço do anexo ao PLOA causava conflito de informaçôcs, uma 
"CL que os valores apresentados na LDO cram dilerentes dos apresentados no PLOA. 

isso acoflccia jorqtie o processo de eiaboraço do PL[X) C finalizado Clii 111uiO, 
corn as prcvisöcs de icceita e de despesa bascadas nos valores realizados ate marco. 

Por SULI ve/, lit) PLOA, as previsOes apontavarn para urn CCIIFjO fiscal 1)iais 
próximo do periodo a que se rcI'ere, corn os dados ajustados a cxccuç do 30 

bimestre. Portanto, 
it coinpati hi Iizaçao das informaçOcs constantes no PLOA e na LDO scinpre requeria a altcração 
da LDO. 

AlCni disso, durante a exccuçio orçalnentria, cram promovidas alteraçôes na 

l.( )A c as inlbrivaçOes do anexo flcavam desatualizadas, requerendo rnudanças continuas para 
corupati hi I i/açâo dos hIlStWfllCIltOS legais. 

Por melo da Dccisio n° 6.183/16, o TCI)F dctcrminou ao Governo (10 1)istrito 

Federal quc tizcsse constar nas próXimas cdiçes da LDO a previsto de anexo a integrar OS 
fuiuius P1 .OA. Fm atençào l)eciso cm ref erencia, fol incluido o Anexo XXIX - kstiinativa (ia 
Maigeni de Nxpanso das Despesas OhrigatOrias Constitucionais ou Legais de Caiáter 
('ontirivado no PLOA- 2018. 

10) 1)isposilivo da 1,1010 objeto de Aco Direta de LflCOUStitUCiOflaIida(Ie 

( ) rY1flIStClIO Publico jt.hh1Lo ao I'CI)F argumenta sobre a inconstitucionalidade de 
dispositivo da 11)0/2016, nos seguintes termos: 

I)csde de 2015 C inscrido nas Leis de Diretrizes Orçanicntáiias dispositivo que ationtava 
o art. 18, § I" da 1.RF, noladainente 0 revogado § 2° do all. 53 da 11)0/16 (J.ci n° 
5.51 4/ 1 5): 

Art. 53. () disposto no all. 18, § 1°, da LRF, aplica-se para fins de caiccilo tie limite da 
despesa total coin pessoal. [ ... J § 2 NIo se considetam come tctcciiiaç10 de mao de 
ohia, para eletto do caput dese artigo, as despesas contratadas mnediante participaca() 
complenientar (Ia iniciativa privada na prestaçâo (los scrviços de saude I)Ibl lea, mm lorma 
da Lei Federal n° 8.080, de 1990. 

iá duranie a tramitaçao do Projeto de I el de I)ireirizes Orcanientárias para 2017 (P1. ii" 
1107/2016) na Camara I egislativa do 1)istrito Federal - CLI )F, 0 MinistCrio Pubhco 
alertava9 ao i'oder Legislative local a mCspeito da valiciade constitucionaf da norma, aso 
aprovada ribs temnos do § 2° do all. 49 do P1.1)0/2017, cm virtude da almonta o § I '\do 
ait. 18 da LR!. 

(\V 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSOR/A JUR1DICO.LEGISLATIVA 

UN/DADE OF ORçAMENT0EGEsTAO 

Editada a I.D0/1 7, Lei n° 5.695/16, scm altcraçào no disposilivo em comento 
(transioi'mado no ati. SI ), o M PI)FT, o M PT, o M PF e 0 M I'C/DF solicitaiaui an 

Procurador Geral de Jus(iça do Distrito Federal e Tcrritórios c no Procurador (ieral da 
Rcp6hlica o aj0i7amcnto de Açio Direta de lnconstitucionalidade, ('0111 pc(lido (IC 

cautelar, Comm o rcfcrido dispositivo que invade a competencia constilucional federal. 
A soIiciIaçio conjunta culniinou no AD! n° 2016.00.2.037009-6 10 . proposta pela 

Pi'ocuuadoma-Gci'al de Justiça do 1)istrito Federal c lcI'litolios, contra i) altigo SI , e 

i-cspcctivos paragralos 1° c2° do id distrital 5.695, de 3 (Ic agosto de 201(i (1.1)0/201 7), 
e o ortigo 53 e respcctivos )argrafos 10  C  20  da i.ci distrital 5.514, de I de agosto de 

2015, (IJ)O/2016). 
Eni seguida viu-se a revogac10 dos dispositivos pela Lei 11°  5.718, (Ic 29.09.16. Fm 

31.01.2017 0 TJ1)FT julgon prejudicada c suspeiidcu a acao att o julgameoto (In ADI 

5598/I )F no Supremo Tribunal Federal. 

(...) 
Ocone que, a despeito das citadas açOes de inconstitucionalidadc e da tevoaçiio dos 
disposilivos pela I .ci distrital n°  5.718, de 29.09. 16, ye-se novamcntc 0 rncsmo 

dispositivo figurar na LDO/18, art 51 do Lei 0  5•950, de 03.08.2017. (ncgritci). 

Nesse ponto, cumpte esclarecer que no constou no Projeto de Lei de 1)itctrizcs 

0rçamcithi'ias pam 2018, convertido na Lei n°  5.950, de 02 de agosto de 2017, dispositivo 

similar no objcto das Al)! n°  2016.00.2.037009-6 e Aol 5598, conlimc apontad() pelo 

Ministérin PihIico de Contas. 

Na oportunidadc, transcreve-se o dispositivo citado pelo MPC: 

Art. 51. 0 órgio central (IC gesto de pessoas deve uniticar c consolidar as informaçOes 

relativas as despesas de pessoal c ericargos sociais (10 Poder Executivo c pLIl)Icar 

rclaiOrio sernesiral contcndo sua discrirninacâo detalhada por carreira, (IC iiiodo a 

cvidcnciar Os valores despcndidos corn vencimentos C valitagens hxas, despesas 
variávcis, encargos cOrn inalivos, perisionistas c encargos sociais para as seguintes 
categorias: 
I - pessoal civil da administ iaçio di rein; 
II - pessoal ml litar; 

Ill -. scividores das autarquias; 
IV - scrvidoics das fundaçOes; 
V - cinpregados de enipresas publicas que intcgrcm OS orçamenlos Iisc<iI e da 

seguridade social: 
VI - (lespesas corn cargos em cOifliSSilO C !iinçñcs de conlianca, discii minadas 1)01  01-g3o. 
l'aragrath Onico. Os órgos do Poder Legislativo e a DPDF devem encaminhar, em meio 
ck'trômco, no orgio mcncionado ncste ailigo. informaçOes acferentcs no quantitativo (Ic 
sc1vi(IoreS e despesas de pessoal e encargos .sociais, COrn n dctalhallleuto constante dos 
iI1CISOS I a VI deste artigo. 

Verilica-se qiie o dispositivo em coniento nio trata do matCria suscitada pelo 

Mtnistcrio P6blico, que reston regulamentada pelo art. 53 da Lei n°  5.950/2017, cuja ediçao Ioi 

inspirada no regmamcnto federal instittildo no l)ccrcto Federal n° 2271, de 7 de julho (Ic 1997, e 
encon(ra-sc Conlorule redacao abaixo: 

(V 
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Art. 53. 0 disposto no art. 18, §10, da LRF, aplica-se para fins de cálculo do limite da 
(ICSpcsa total corn pessoal. 
§ 10 

No se considerarn corno substituiço de sezvidores e empregados p(iblicos, para 
cfito do captit, OS contratos de terceiri7aç5o relativos a execuçâo indirela de atividades 
(Iue, si inultanearnentc: 

I - sejam acessórias, instnrnentais on complernentares aos assuntos que constitucrn area 
de competncia legal do Orgo on entklade; 
Ii - atenda a pelo menos uina dos seguintes situaçes: 

nio se ictitarn a categotias muncionais abrangidas por piano do cargos do quadro de 
pessoal do órgo on entidade, salvo expressa disposico legal cm contrñrio; 

se retiiaui a cargo on categoria extinta, total on pavc)ali000te; 
lenha sua desnecessidade dcclarada por nieio de ato adminisuativo. 

l)csSa loima, cntende-se que a norma constante na LDO/20 18 cstã cm consonñricia 

corn o ordenamento juridico nacional. Sendo assim, não ha que se falar cm quaisqucr even(uais 
VICIOS (IC incoflstj[ticit>nal idade. 

c) 	Lei Orça 'nentaria An ual (I OA): 

0 (iltimo tóplco refcrcnte 00 ponto Planejamento, Programaçiio e Orçamcntaço 
tratou da I ci Oiçarnentária Antial (L()A), us destaques se apresentam nos seguintes teimos: 

Por (iltirno, a iinprccisâo nos legisros oicamentários e contbeis represcuta fiulha giavc. 
As discrepIncias entie Os registios no Siggo c o tcxlo (c anexos) do I.OA/2016 
publicados no [X)I)F (do cerca de R$ 180,0 milhöes entre as eskias tiscal e .seguridade 
social) coml)ionletein gravernente a Correço C cxatidIo de que devern estar reve.stidos 
os procedimentos de naturcia orçaincntria, tinanceira, patiintonial c contáhil retic,itcs 
s contas prestadas. De outra, comprometein as atividades de controie externo C 

ernbaiaçam sobrcinuieira o controle social, 
l)iante disso, entende-se (Jt1c Os ttos podem enscjar irtegularidades as contas em apreço, 
tendo ciii vista o (IU prescreve 0 )aiagiat'O tifliCO do art. 223 do RI dcstc Tribi111a1.1  

A dilèrcnça do R$180.419.866 na cornposiçao dos Orcamentos Fiscal - OF' c do 
Seguridade Social - OSS, scm alteraçao do valor total do orçainento, deve-se a inovimentaçao de 
recursos operada no ambito do Poder I egislativo Por rneio de emetidas parlarncntarcs. ao longo 
da tiamitaçio do Projeto da I .OA 2016. 

C) Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo a Cmara Legislativa (10 
I )istiito lcdcral aptesentava valor de R$ 19.674.627.424 para o OF c R$ 12.93 1 .301.469  para a 
OSS. Entreanto, durante o processo de apreciação do Projeto de Lei pelo Poder Legislativo, 

Ibrain tealivadas cmendas parlamentares que realocarani recursos (10 OSS para o OF, de trnia 

que o OF passou a set R$ 19.85504731() c o OSS R$ 12.750.881.583, conforrnc demonstra a 
tabela ahaixo: 

Retaório Mauiksiaco MPC (2156812) SEt 0000200009388/20 17-12 I pg. 9 
' litse 2 110 sisterna Sl(IGO. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETAR1A DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSOR/A JURIDICO-LEG/SLATIVA 

UN/DADE DE ORAMENTO E GESTAO 

LOA 2016 - Valores (R$)  

ESFFRA 
FASE2 

(PROJETO DE LEI) 

FASE3 

(LEI SANCIONADA) 

1-FISCAL 19.674.627.424 19.855.047.3 10 

2-SFOURII)ADF SOCIAl, 12.931.301.469 I2,750.8813 

TOTAL 32.605.928.893 32.605.928.893 

Ocorie que a redaço do texto do Projeto de Lei no Ii alicrada e, por 
conscquéncia, no reIlctiu a mudança ocorrida durante a processo de aprccaçao, aprovaç5o e 
publicaco no Diáiio da Câmara Legislativa do Disrito Federal. 

No entanto, a prograniaço orcariicntria C os Icspcctivos anexos da I .ei retlet lam a 

distribuicäo de vatores nos termos aprovados no plenário da Cãmaia e sancionados pelo 

Governador, que correspondem ans valores constantes no Sisteina Integrado de Gcstio 
Governamental (SIGGO). 

Dessa ftrma, como o Poder Fxecutivo no tern a oportuntdadc de Ilizer qualqucr 
alteraçao ao (exto aprovado peta Crnara Legistativa, salvo para propor veto integral ou parcal, a 
i uconsiStencia perinaneccu no texto sancionado c puhl icado no 1)01) F. 

V. Gestão Orça nient tin e Finn nceira: 

a) 	Al teraçöes Orça mentarias: 

Quanto As altcraçes orcainentarias, os segu in(es I'on(os merecem destaquc: 

a. 1) Abet turn (IC créditos suplenientares inediante (lecrelo pam snI)tituk)s novos: 

Nos tcrinos do Rclatorio Preliminar do 'l'ribunal de Contas do Distrito Federal: 

Constatoi-sc abertuma de créditos suplcmcntares para subtItulos nOV05, por iflCiO dos 
Decielos n° 37.777, 37.812 e 37.856. todos de 2016, cm favor da Sccretaria this ('idades 
c Fundaço de Amparo no Trahaihador Prcso, nos valores de R$ 378,2 nill e R 61,6 
mu, respectivamente, descumprindo o alt. 41, I, da t.ci fderaI n° 4.320/64, que I1'cv 
(luC os ct'tditos suplementares se (lestinani a rcfoi'co de (1Otaç5o orçameruái'ia.". 

0 Decrcto 37.625, (Ic 15 de setcrnbro de 2016, (JUC dispoc sobre a estrutura 
admiiiistmativa da Secretaria de [stado (las Cidades do lI)isrito Federal, estabclecc que as 

Relaiório i('l)F (2156516) SEt 00002-00009388/2017-12 / pg. 370. 
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dotaçOes orcamentárias nccessãrias ao exeicicio de suas competências decorreriam de 
trnsposicño dos reeursos7. 

Em atenço ao comando legal, c cousiderando que tanto a Ll)() de 2016 q LiantO a 
LOA do tespectivo exercIclo traziam autorizaçio para it realizaço de transposiço das dotaçöes, 
lot editado o [)ccreto n° 37.704, de II de outubro (Ic 2016. 

Lei n°5.60I, de 30 de dezembro de20I5LOA-2QiO) 
Art. 80 Excetuadas as dotaçOes consignadas as unidades orcanicnlãrias da Ciünaia 
Legislativa c do Tribunal de Contas e Os subtitutos niscridos nesta Lei por ewenda 
parlamentar, no seu IWOCCSSO de elaboraçao, flea o Podet Exectitivo autorizado a abrit 
créditos supicuicutates, mcd lante ala propiio: 

cOin o ObjCtiV() (IC tlaflSI)Oi, iemancjar c tiausIrir dotaçoes (Ic tuna unidade 
oicarnen1Sria 	outra, nOs casos (IC tiaflsforrnacOes organicas na estrulura 
adininistrativa do Governo do [)islrio Federal, licando ajustado o limite de que trata o 
inciso I deste artigo: (inciso corn a icdaçao da Lei n° 5.793,de 22/1 2/2016); 

lki N° 5.514, DF, 03 DE AGOSTO DE 2015_(U)O-20) 
A,t. 58. 0 Poder Execu(jvo flea autotizado a, mediante decieto, transpor, remanejat, 
translrii, total ou parcialincote, as dotacOes aprovadas na tel Orcamcntaria pata 0 
CxCrcICio de 2016 e em seus créditos adicionais, em decorrëncja de extincao, 
transformaçio, tianstëincias, incorporacto ou desmembramento de órgãos e enlidades, 
bern como de alteiaçOes de suas conipet6ncias ou air ibuiçOes, mantida a cstrtutura 
prograiniIica, cxpressa por caegoria de prograunaçäo, inclusive os tiiiulos, descuitores, 
melas e objetivos, assim como o respectivo (Ictaihamento por esfi.ra orçamentria, grupt 
de natureza (In despesa, fonte de recursos, rnodalidadc de aplicaçao e identificador de 
tiso. 

Quando da operacionalizaçao da Nota de Cued ito Ad Ic lona I, equ ivocadamente 
utilizou-sc o eveno de credito 3 108 ao invts (10 evento 915 I, o que resultou na criaço (IC UlU 
subtitulo novo - Ressarcimentos, RestituicOes e Indenizaçoes, vinculaclo A aço 9050. 

Assim, devido it urn euro knmal, a transposição acabou por ser classificada e 
implemeniada como crédito supleinentar dando a entender que teria sido criado novo piano (IC 
trabaiho por essc cued Ito. 

No cuitanto, embora tenha havido ton euro de Inrna quanto a classi ticaç?io do 
creduto, inatcrialrnente o que Sc obscrva 6 a transposiçao das dotaçOes orçamentárias da Secretaria 
de Estatlo de (iestao (10 'Ieriitório e I labiaçao pain a rcctni-criada Secretaria tie Estado das 
cidades, inatciialtzado pelt) 1)ecreto 37.777, e postcruoutncnte pelo Decreto 37.856. 

Cahe destacar que, em nenhurn caso houve acuCscimo das dotaçOes orçamentárias 
destinadas para a nova Secretaria, inns sim a recepço de dotaçOes que loram tiansportadas em 
decorrtncia da aUeraçâo da estrutura admninistrativa. 

No entanto, cabe flisar que devido it restriçOes constantes do SIGGO iiao ha 
possul)ilidade de se manter dais subtitutos iguals em IJnidades Orçamcntárias dilèientcs, pot isso 
0 prOprio sisleina automnaticaniente cnn urn novo subtitulo. 

Att. r - A Secretaria de Estado de Planejamento, Orcanicuto e (iesto do Disiito Federal adotar as pros'i(lér

l

llccess(Irias a transposiçio this dotaçUcs orcanient&ias.  

D 
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1k 	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

/ 	
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSOR/A JURIDICO-LEGISLATIVA 

UN/DADE DE ORAMENTO E GESTAO 

No que Lange ao I)ccreto 37.812, de 02 de dezembro de 2016, a impiopriedade 

apontada decorre (IC iCS(ricaO (10 SIGGO, quc no pernhlte a utilizaço de (tin meSmO sublitulo em 

un idades orçamcnUrias - I JOs d isti ntas. 

A UO dc origcni do crédito utilizava o Subtitulo 9725, todavia foi supicmcntado o 

subtululo 9724 an UO de destino, porérn corn a tiienia finalidade de custear 0 paganicnto (IC 

E3cne Ucios aoS Servidores. 

As tiilhas oia apontadas no visaram, cut hipótesc alguma, huriar a norma vigente 

de restiiçäo para a inserção (IC progmamas dc trabaiho por norma infra legal. Pelo contririo, se 

cnicrideu quc como a tinalidade do etédito, expressa pelo tultiI() da açio, hem conio os valores a 

elas reIreiites maiitivcraiii-SC Ilitegros, a reStriçO do SIGGO nio acarrctaria qualqiici 

impedimento para a real izaco da tiansposico. 

Materiahnentc, no houve aumdnto das despesas autorizadas para as unidades 

eflV()lVidaS, 0 que SC tei., foi dam continuidade na execuco das despesas já previslas na I OA que, 

domavante, seriam de competéncia das Unidades OrçamcnESrias relacionadas. 

('abc ressaltar que se encontrani ciii fase dc estudos propostas (IC meihoria do 

SIGGO on de altcraço da IcgisIaco para permitir a inclusio de novo cOdigo de subtitulo 

traiispos(o, considemadas as restriçöcs existentes no sIG(;o. 

a.2) ti(ilização (IC créditos ((C superávit acima do a1)(Ido 110 balaiiço (IC 2015: 

Nos tcrmos do Rclatório Prcliminar do TCDF: 

Dc acordo corn o ait. 43, § 10,  I, da Lei Federal a° 4.320/64, os créditos adicionais 
abertos corn base no supetavit finaucciro devem rcspcitar o itmite do saldo aputado no 

F3alanço Pattimonial do CXCICICIO iincdialarnente anterior. lodavia, forarn identi tica(ios 
créditos adiciotiais abertos corn base nessa foiite, no cxcrcicio (Ic 2016. cm valor 
superior no saldo aputado no halanço de 2015. Em icu11i6o corn ieptesentantc (In 

Subsecretaria de Contahilidade da Secretaria de Estado de Fazenda do [)istrito Fcdcral, 
fbi iniormado que h atualizacöcs do superavit Iinancciio, 110 decoircr do cxetcício, cm 

1a7o de cancelanientos de Restos a Pagar eletivados ao longo do arm, Os quais sciveui 
de base para ahcrtura de ctéditos adicionais. 
A titulo (IC exeinpio, foram abertos créditos pot superavit financciro no niontartic de R 
212,2 milhcses na Iontc 335 - Opeiacñcs de Crcdito Internas, embora o supeiavit 
financciro do cxercIcio anterior dessa fonte tertha sornado R$ 201,3 rnilhOcs, Nesse caso, 
a difercnça 101 coberta por saldos registiados na conia Disponibilidade por Ajuste ou 
Cancelamento de ObtigaçOes do ExercIcio Anterior, que consiglia vak)Ics tic 

cancelamentos de Rcstos a Pagar e ajustcs dc passivos firianceitos para fins de 
reapuraco dc superavit firianceiro duratite 0 CXCICtC!O. Ressalte-se (ILJC CSSC 
procedimento iio possui previso legal expiessa. 

0 piocesso de ahertura de créditos adicionais que utIli7.c como Ionic (IC 

financiamento 0 S(ipet'lVit financeiro apurado em balanço patrimonial dc exercicios anEcrioles 

RcIatOro i('[)F (2156516) SEt 00002-00009338120 17-12 / pg 32. 
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possut illo especifico, conPirme dispôc o art. 24 do Decreto n° 32.598, de IS de dczc,nbro 
(IC 2010, in ve,f,js: 

Art. 24. A utilizaçto de rccuisos de superávit fThaiicciro apiirado em balanço patrimonaI 
(icpcndcri de parecer prévio do orgo central de contabiiida(Ie. 

§ I A sohcitaçao de supelvjt tinanceizo deverã ser Rita por melo de prOcesso conletido 
OS scgtiinles documentos: 

- denionsuaco do ciJculo do supervit por fbne 
(IC recursos C rcspectivas VUiCuIaçOes; 

1 - balanço patitinonjal, quarido for o caso; 
I I I -- demonstrativo da execuço da despesa pot 	de recursos; 
IV 	

dctnonslra(jv() attial de transfenncja ou repasse a iccebet, refi,ente a testos a pagar, corn posiçio attlal, relatjvos ao CXCICICIC) a,iIeijoi' 
V 	(fcrnonsuatjvo (IC valorcs a pagar 1)01' fcmte dc recuisos; 
VI - dccIaiaço de saldo on extrato bancário referente ao rns de dcy.ernbio do exeiciclo 
anterior, por conta-correute e api !caçOes tinaucciras; 

VII - conciliacao bancAria por conta-corieiite e apIicaçes finaiiccii'as referente ao més 
(IC dezetabro do exercjcio anterior; 

VIII - termo de contèrncja de caixa, pain as unidades que Possi.ieni tesouraria; 
LX 	Ilota de crédito adicional; 
X -- pcdklo (IC abeilura de crédito adicional leito pelo tituiai do órgito; 
XI 	denioiist,atjyo (IC supeiAvit linanceiro extraido do SIAC/SIGGo. 

Nesse senlido, verilica-se que a utiIiaço (los Iecurso.s de sul)er?Ivil depende (IC 
paiceer previo do órgAo central de contahilidade, que deve analisar o demoustratjvo de cálculo do 
stipciAvit 1)01 fonte tie recursos, incluldo nesse (Iocwnent() 0 (ICiflOflstraljvo tie transleiêncja Ott 
repasse a receber teferente a restos it pagar. 

ao procedjfl)eflt() (IC contirmaço do saklo de supetAvit Jinancejz) por tome (IC 
recurso, compete a csta Seerctarja de Planejaniento, Orcamento e (lestAo a 

StIJ)Iel)leiitaçAc) do orcanicnto. 

Observa-se que o procedirnento tram un pelas Areas contAbeis C orcamentAriis, 
objetivaudo consolidar as t'orrnas de controle c 0 pOSicionamenlc) tbvorAvI A util izaçâo dos 
ICCUCSOS decorrentes de cailcelamejito de restos it pagar de cxercIcios anteriores para Compoi () sa Ido (10 SLI PelA vi t. 

Segundo a Area contAhil da Secretaija tic istado de J"azenda, 
it no reapuraçâo (10 

supci nyu liflailCeito tesultatA na impossihjljdade de utiiizaço de recursos durante o excicIcio. 
IaI sittiaço sinaliza, piiticipaltneiite, que Os recursos das FortIes vinculatIas ) .saude e A educaçiio 
flcarA() Ciltesoutados no longo do eXerciclo. 

sse cenutrio prejudicara sobremanejra it ieapIicaçio Orcamentatja desses recursos, 
em algumas situaçOe.s SLIS respectivas restituuçOes, no caso, tic recursos vinculados a convênios 
on OJ)eraçOes (IC cred Ito. 

Ante o exposto, vislumbrain-se PiOblemas no que lange no CAI.JC e ('ADIN, quc pO(ICiA0 
impactar em COtitiataçôes tic OpCtaço de crédito e recebiniento tic ttanstrêncjas 

\'() IIIii tail as. 

a.3) AIIeiaçci tin estrutura prograrnAtica na transposicño (IC (Iotaçôes: 

Fol descunipiudo o nit. 58 'in LDO/I6 nas liansposiçOes de crédito etetivaclas p 
inlei:ndio dos l)ecretos n° 37.148, 37.156, 37.181, 37182, 37.192, 37.382 c 3O\ 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSORIA JURID/Co-LEGISLATIVA 

UN/DADE DE ORAMENTO E GESTAO 

todos de 2016, quc acabaram por alterar a estrutura programiitica da dotacio 
orçamcnlaria (IC orugem. Alérn disso, OS (lois ültimos decretos também altciaiam a 
inodalidade de aplicaço dos cr6ditos9. 

Quanto it questao da alteraço da estrutura programatica durante a tiansposcao dc 

dotaçOcs, cumpre esclarecer quc o Sistcma Sl(i(IO itho admite a nianutenç5o de mesnio codigo 
de subtitulo em unidades orçaniciitIrias clistintas, sendo iiccessria a criaço de flUV() suhtltuk) na 
unidacic otçamcntñuia de destino, inantendo-se a estrutura programática inicial, bern COIflO as 
naturezas (IC despesa c saldos oicamentarios (IiSpOfl 1VCiS. 

No quo tango aos ajustes nos programas, forarn realiiados cm litnçio de it nova 

Sccrclaria cstar vinculada it outro programa de gestO. Nessc SCfltRlO, o cOd go do programa iou 
alterado de 6001 para 6002. 

Assim, as alteraçocs na estrutura prograniatica oia qiicstioiiada, visavam garant ir a 
conlormidade da programacao transposta a classificaço lwcional c it cs(riiRira programatca 

atual. Em nenhum dos casos citados houve attcraçäo do valor on da hnalidade das despesas, esta 
expressa pelo tItulo da aço, considetando quc o subtitulo é urn detaihainento da aco qiic visa 
prccipuaincntc especificar a ucgionalizacao do gasto. 

Nesse sentido, yen ii con-sc a ncccssidadc dc apcnlcicoar 0 regraniduto constante na 

legis1aco, e se introduziu novo parágralb na LDO- 2018, coniorme seguc: 

Art. 58. C) Poder Exccuti vo fica autonizado it transpor, renianejar, tiansterir, total on 
paictalmenite, as dotacöes aprovadas na LOA 2018 c em setis créditos adicionais, 
mediante decrcto, em decoi rência de cxlinco, tiasfoninaciu, taiisleiencias, 

incoii)oracao on (lcslnenlbralnento de órgitos e entidades, Mn conio de a!teracOcs de 
suas competencias on atnibuicOes, mantida a estrutura programática, expiessa pur 
categoria de piograinaco, inclusive os tilulos, de.scritoies, inCtaS C ObjCtiVOS, 3SSIIfl 

coino o respectivo detalhamento por esfera oiçamentäria, gnipo de riatureza da despesa, 
fonte dc recuisos inodalidade de apIicaço c I Dl ISO. 
Pargrafo unico. A liansposico, a transferência on o remanejamento no podeia resultar 
em altcraçto dos 'aloics das progialnaes apto'adas na I ci Orçainciitaria de 2037 ou 

em ciëditos adicionais, podendo haven, excepcionalmenle, adequacâo da cIassiflcaço 
funcional c do Progiarna de Gcsto, Manutençiio e Serviço an Nstado ao novo organ. 

Faz-se necessOnio ainda esciareccu, que embota tenha havido alteiaçOcs 
decorrentes das niétnicas utilizadas no SIGGO ou do ajustes na estrutura progianiãtica, nan houve 
mA46 por parte do Poder Executivo, nem mesmo houve exccucio do uccursos em montantc maior 
do quo o autonitado pclo Poder I .cgislativo. 

Por urn, cabe fnisar qUC esta Secretaria vem enividando esforcos para it melhoria 
dos sistemas, especialmente a atualizaço on inodcrni7.aço do SIG(i() c dc ajustes na IcgisIaç'io 
quc peninitam maior aderéncia as classificaçöes orçanieithirias para a uti!izaçao da preirogativa 
de transposiçäo. 

RelatOrio 'iCt)I (2156516) SIl 00002-00009388/2017-12 I pg 170. 
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a.4) Caiicelarnezito por decreto de (lothção clii perceiltual maior (39%) (10 que a a t 	)rizaço J)rëvia (25%) cozItiil na LOA/1 6 (art. 8°, inciso I). 

I louve caucelainento, por decreto, de 39% da dotaço iniciaf do Sceretaria de Scgurança 
I'üblica e da Paz Social, descumprinclo o art. 80, I, da l.OA/16, que autoriza o Poder 
Executivo a alterar por ato pióprio ale o limite de 25% do valor total tie cada unidade orçameutatia I0  

Quanto ñ afirmaçao de que o Poder Ixccutivo editou decietos aciina dos I imites 
estahelecidos no I OA. curnpre esciarecer que ncm todos os créditos suplementaics autorizados na LOA se sujeitani no limite de 25%. 

Como se pode observat no texto da LOA, parcela relevaute das despesas (los 
orgos poderia ser suplcnien(aja sern limitaço, confoimc incisos If, Ill, IV e V do ca,mi c o § 1" do art. 8° da LOA, in verbis: 

Art. 80 Fxccluadas asdolaçOes consignadas as unidades orcamen(órjas da ('iinaia 
Lcgistativa e do tribunal de Contas e OS sublilulos inseridos nesla Lei rxr emenda 
parlaineniar, no sen processo de eIaboraçio, lica o Poder I.xecutivo autoiiyado it abrir 
cieditos Supleniciitares, inedlaute ate pióprio: 

- corn a finalidade de atcndcr insulicincias nas dotaçOes orcanicntarias, ate o limite de 
25% do valor total de cada unidade olcaInefltija, nos Orçanie,uios Fiscal, da Seguridade 

Social e de Jnvcsiiinento das empresas estatais, median(c a utilizaco de iectiisoc 
provei Ii elites: 

da aiiulaço parcial on total de dotacOes orcarnenlárias autorizadas pela Lei Orcarneiitiiria 
Anual (LOA), nos tennos do art. 43 § 10, da I.ci federal n0  4.320, de 17 de urniço de 1964; 

de excesso de arrecadaço, nos termos do alt 43, § 1°, II, da tel federal 04.320, de 1964; 
II - paia lucorporar i LOA, por excesso de arrecadaço, os reclirsos rcfèrcnies is 
iiaiisfezênclas concedidas pela Unito, oriundos de COflVfliOS, opeiaçôes de credito internas e 
externas e de eventuals resuJtados de aplicaçOes fluanceiras vinctiladas, duiante 0 exerciclo Iinancciro, no plevistos On iflsUlicicnIeite estirnados no orcarnento, respeitados os 
valores e a destinaço progranlãtica; 
III - Corn 0 objetivo do transpoi, rcrnunejai C transterir clotaçôcs (IC Liiiia iitiidade 
orcalnentauia pata outra, nos cases de transf'orrnaçoes orgthiicas na estrutura administrativa 
do (ioveruo do Distrito Fe(Ieral, tcando ajustado o limite de que trata o inciso I deste attigo: 
0ci50 corn a rcdaço da tel n° 5793,dc 22/1 2/2016) 
1V - para incorpoiaço de recursos ciecorrentes (IC: 

superávil linancciro apurado cm balanço patrimonial do exercicie aiileiioi, lies termos do 
ait. 43, § I, I, da Lei federal n° 4.320, tIc 1964, observados os respectivos saldos 
orcainefllijos e suns viucuIaçes, sc Imouver; 

doaçöes 

V - pat-a adequar as dotaçOes orcamenlrias das areas de cducaçiio c sa(ide custeudas coin 
recursos de tiaiisfcincias da Unito, por meio do luu(lo ConstitticjonaJ do I)islrito Federal. 
§ 10 

Flea o Poder Executivo autorizado a rclnancjar, por mdc de decreto, sern a incidéncia 
do limile de que trata o inciso I, as dotacOes: 
I - constantes desta Lei, para: 

suprir insuticiéncjas rias dotacOes oicainentarias corn pessoal e encargoc socials; 
cobrir despesas de concesso (IC beneficios it seividores; 
atender despesas obiigatOrias de carãtei continuado, constantes do Anew XIX; 

II - da leserva de conhingência. 

H 
 Relatñrin 1(1)1' (2156516) SEl00002-O000988/2OI7l2 / pg. 370. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSOR/A JURID1CO-LEGISLATIVA 

UN/DADE DE ORAMENTO E GES TAO 

No caso apontado no questionamento, verifica-se quc, cm consulta ?t (cIa de 

entrada de dados PSIOE020 do SIGGO, nâo fbi cxtrapolado o (mute fixado na LOA, sendo que 
foi caticclado o montante de R$ 5 .276.1 (4,53. confbrmc quadro ahaixo, cm tipc) de ci'édito qiie 

afta o limite de 25%, de acordo corn o art. 8°  da LOA. 

As demais movimcntaçôcs vcrificadas se derarn cm outros tipos de crédito quc sao 

cxcluIdas do cômputo de 25%, conio a supIerncntaço no GNI) Of 	Pessoal e F.ncargos, oti a 

suplementaçao cm Dcspcsas OhrigatOrias de Caráter Continuado, conlorme § ° do art. 80  da 

LOA 2016. 

Supleinciilaçäo por Siiplcmcntaco por 
1.10 Tll'() Cancclamcnro 

Superavit AntiIac 

24 01  

RS 0,00 (50 _ 1(5 0.00 1100 

2103 1(50.0(1 1(5 2.1.840.20) 

1(5 I) 

RS 000 

It 	0,00 2105 RS 0,00 

2108 -R5 SI 276.111 57  its 0 1(5 33.007.728.00 

3108 -KS (.5() ,.,l6i.0l3 KS (I KS 5.380231.01) 

4108 - K 	11I LOU)) (10 KS 0 - 	KS 300.0(i.00 

R.S 196.298.268,48 9151 160.00 RSO 

l'OTAI. I Vs 5 	10.075.57 KS 23.840.201 KS 234.986.227I8 

Tipos 2)03 - - Crédita Supicincifiar Supervi1 Financeiro: 2108 - Urdito Suplcrncnlar Aiitikic10 (k 

I)otaces: 3)08.. Crédilo Supknicutnr por Pt. - AiiuIaco de I)o)acOcs: 4 108 -- Crédilo Ipccia1 - Asitilaco 

dc DotaçOcs: c 9151 	1ntnsp<sic)0 de I)otaç?es. 

Vale csclarcccr que Os moi'itantes que foram transposto.s iiio Se enquadrain no 

lii'nite de 25% acima citado, tima vcz que o meiso III, do art. 8° na redaçao da I ,ci n°  5.793, de 

22/12/2016, excluiu a limitacâo de 25% que era imposta na redaçio aprovada originariamcntc na 

LOA. 

Quanto it utilizacao equivocada de tipo (IC credito que deveria ser identilicado 

COfllO "suplemeutar - Dect'eto" e fbi identilicado corno "suplementar - Projeto de I .ci", ctimpi'c 

csclarcccr que esa rnctodoiogia foi adotada em funço (IC no tel' sido criaclo urn tipo de crédito 
suplemciutar que con(cmplassc as autorizaçOes orcamentanas que 100 Sc sujeitam ao I unite de 

25%, previsto no irtciso I do art. 8 da LOA. Poi'tanto, o mccanismo utilizado foi o tipo (IC ci'cdito 

suplcn'ientar por PL, tendo em vista que a esse, por simi laridadc. no se aplicava qualqucr I unite. 

Rcssalte-se que a S JOP/SEPLA(I csti adotando a niedidas neCessariaS pai'a 
promover os alustes  no SIGGO, a urn dc garantir maioi' ader6ncia (los tipos de credito editados e 

corn Os tipos registrados no SIGGO. 

Ncssc scntido, ainda em 2017, estudam-se as melhoi-es aiternativas para 
implcmentacäo das incdidas corretivas que deveni ser efetivadas a partir de 2018. 

Nesse ponto, é Impoliante destacar a iniciativa de apertcicoamcnto c 
I1U)dcrfli'/açio dos sistcmas corporativos relacionados ft cIahoraçio e ao acompanhamento tan to 
do orçamcnto quanto do Piano Plurianual, por mew do Programa PROF1SCO. 

Isse programa envolve o apoi'tc de recursos do E3anco Interamericano d 
I)cscnvolvimento (B II)) pal-a o desenvolviniento de novas feirainentas no anihito do Sistem'\ -, 
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SIGGO, sendo todo 0 processo aconipazthado pelo corpo técnico dcsse agente linanceiro 
inteinacioiial. 

0 resultado esperado o (lesenvo$vimeflto (10 Sistema SIGGO (IC modo a atender 
necessida(lc de agi I idade urn claboraçiio (los atos Orcamentaiios, flex ibi I idade do aconipanharneiito 
gerenc Ia I, abrangncia dos instrurnentos de controle. 

b) Receitas 

Quanto ao assunto cm iefti-ôjicia, cumpre destacar as questOes apt esenladas pelo 
° Rt)F finarn suhdividas a seguir, mas respondidas em colijunto pela 6rea técnica conipelente, 
Subsecretaija dc Orçamcnto PibI ico. 

h. I) Diflrciiças 110S indices (IC arrecadaço 

A dcspeito das pcqucnas ditcrenças observadas lies indices de arrecac1açio, o ccnärio 
evidenciou a n.conência da grande disciepáncia cane a expectativa de anecadacao c 

aquilo quc adentron os cotles p(iblicos. A instifici6icia de airecadaço da oidcm de urn 
quirno (los OFSS evidencia verdadeira t'afha de plancjamento. Em 2016, foram R$ 7,1 
hilhOes de rcceila estirnada --- quc lizerani frente As lespectivas autoriiaçôes de despesa 
- que näo se CotiVeilciani cm efetivo ingiesso de receita, quando desconsideuadas as 
reecitas intraorcamentrjas oriundas da contribuiçao paironal apcnas na leccita iealizada 
Issc valor JCdUZ para R$ 5,3 bllhOes (tJandO tetnadas as teccilas intraorcamentauus

.  

rcferentes a contuibuiçio patronal tambáni da leceita estimada. 

I)esscs R$ 5,3 bilhOes de insuticiëncia de aiiecadaçao, R$ 2,2 hilliocsocorueram no 
üinbito dos recursos iassados por tcrceiros, que mdcl receitastais corno de eonvnios, 

operçes de eidi10 e transfeiêncjas do Sistema linico_de Sa6de: e os (Icillais R$ 3,1 
hilh3es forum ftiustiaçOcs de IccursojOprios. a cxtiiplodas rcceitas trlbutLirias, de 
contri huiçOcs, corn alienacOes de bens c outras II (Sublinhel). 

b.2) Receita de Capital - OFSS. 

(..)A eXccçao (Ins recuisos obtidos corn aI1iouiizaçlo de cnipiéstimo, lodos os denials 
aprcsentaiam baixo Indice de airccadaçao. Destacaram-se negativainente as operaçOes 
de crédito c as dlicnaçOes de bens, cujas anecadaçoes coriespouideram, icspectivarncnle. 
a 6,8/o e 2,5% da cstimativa aivaliyada. 

Houve rcduçäo de 20,4% na pievisâo inicial clas receitas de capital, Ciii valoics 
aniali/ados, rtotadarncnte de Operaçôes de Crédito e de Iransferéuicias (IC Capital, cujas 
previsOcs iniciajs de ingressos reduziram-se em 31,8% e 66,8%, lespectivainente 
I)esaque-se, ainda, a cxpcctativa (IC icalizaço de receitas (IC alienaçao (IC bens imóveis, 
quase dez vezes iflaior qe no ano anterior. . 

liiicialnienlc, cabe esclarecer que a estimativa da receita total pata o cxercicio é 
urna variavel exOgcna ao contiole (lesic Orgio central de orçamento ou mesmo do Governo do 
l)istiito Federal e diretamente ligada ao iivel de atividade CCOnOniica. 

Relatói jo rcDF (2 I 56516) SF! 00002-00009388/2017-12 I pg 35. 
t&elatório TCDF (2156516) SF! 00002-00009388/201 7-12 / pg 47. 
RcItOijo 1CJW (2156516) SF1 00002-00009388/2017-12 / pg. 369. 	
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSORIA JURIDICO-LEGISLAT!VA 

UNIDADE DE ORcAMENTO E GESTAO 

As previsOes de origern trihutñria so fornecidas pcla Secretaria de Fazenda. 

cotilrnic metodologia peculiar para cada tipo (Ic reccita, as quais constani de aT1CXO espccihco fl() 

mOdulo "Mensageiri" quc acompanha o P1 .OA. 0 referido docurnento contempla pro jeçöes para 

3 arms, Will da evoluço das ieccitas realizadas nosultirnos 3 anos, Segundo aqucla unidade, o 

ancxo 6 elaborado de acordo corn a orientaco constante da I)cciso n° 2.679/2008-I C[)F. 

A previso das dernais receitas, corno propnaS. corivnios, Ii nstcr3cicias C outias 

vinculadas, esLá a cargo das rcspectivas unidades orcarncntiirias, rncdianle o preenchiincnto de 
forrnulario próprio para a metodologia da receita no sis(eina SIGGO. l)c posse  dessas 

inforniaçôcs, o órgäo central de orçarncnto procede ?i avaliacio Corn base nas rccci(as arrecadadas 

nos ultirnos três anus c da icceita estiniada para ci cxercicio em referenda na 1,1)0. 

No tocanle aS receitas iciativas a operaçocs de Cre(li(o, intcinas C externaS, a cargo 
da SU1ES/SEF (contratadas) e da S1JCAP/SFPIAG (a contratar), sio consideradas it pacttiacio, 

o cronograrna de desembolso e as particulariclades dc cada nina. A incluso no orçarnento 

dcpcnde da sinaliiaço positiva do (ioverno Federal de autorizar novos emprcstinmsunto ii 

cointiiiidadc financeira no exterior on no pais (BID, BIRD, CAF, BNDFS, CAIXA e F3anco do 

Urasil). 

Dc acordo corn essas unidades, Os rnontaiitcs this operacScs dc cr6dito Sau 

calculados a partir da expectativa de liberaço de operaçcs de crédito contratadas c a contratar. 
As operaçöes de crédi(o contratadas sio aquclas quc jã cstilo assinadas, podendo estar em 
processo de liberacäo de recursos ou no, enquanto as it contratar so aquelas cuja ncgociaçio já 

se iniciou corn o credor (agcnte financeiro), mas ainda no houve assinatura. 

Os agcntes linanceiros exigcrn quc Os PrOiCtOs estejam incluldos nos orçamcntos 
dos Entes (l,D0 c [0A) para atiulise do pleito, confornie de(crrnina o art. 32 da [ci 
Complenientar n° 101, dc 4 de malo de 2000. F urn i'equisito para o Enquadrarnento da 0peraço, 

pois mostra a maturidade do projeto C 0 conipromisso do Governo em exccut'i-lo. () Manual cic 

Instrucão de Pleitos - MI P da Secictaria do 'lesouro Nacional - SIN exige quc sejam indicadas 
no Parecer Jutidico as açôcs orçarnentrias dos empreendirnentos quc scro ior  eta analisados. 

'lambérn, 6 solicitado pela Cãrnara I egislativa do I)istrito Federal - CI ,DF, na aiilisc do Piojew 

de [ci Autorizativa, a pI'evisäo orcarnentaria do piojcto a ser viabilizado. 

As Operaçöes Nacionais levani cerca de urn aim c mew para a contratacao c as 
lntcrnacionais cerca dc tiCs aims, no levando cm considcraço possiveis complementacOcs c 

alListes no decorrei' do desenvolviincnto da opciaçäo, como pot cxeinplo: ajustes na eIahoraço de 
('arta-Consulta, Parecer TCcnico, Parecer Juridico, Projeto Básico e Fxccutivo, Dcclai'açñes. 

(tcntre outros documentos iicccss,'ios a eventual contrataço. 

Pane dos programas constantes no Programa (IC Ajtistc Fiscal - PA F da S...N SO 

prograrnas previstos na [DO e IOA. Corn o desenvolvimento dos instrurnentos de contiole, as 
instituiç'Ses tiiiaucciras C OS Orgios cuvolvidos no processo de atitonizacio this opccaçOes (IC 

ci'Cdito criam condicioiiantcs para enquadraniento dos pleitos (cxislCncia de proictOs  1)tsicoS C 

executivos, tel aulorizativa, ctc), para assinatui'a dos contratos e para a I ibei'aço dos recursos. 

Quanto as operacOes de crédito contratadas pelo I)istnito Federal, dos 4 I contiatos\ 
\'igcntcs em 2016 (33 - divida iiiterna, 6 - (livida cxtcrna c 2 	parcetamcntos) em 23 houvc 

7\ 
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Iibei'aço. Cada contrato possul urna unidade gcstora responsável p01' sua cxccuçâo, sendo essa 
unidade icspoust'el p01 inflirmar 0 valor que scr liberado cm cada cxcrcIcio, em conjunto corn 
a credor da operaçio. 

No cntant.o, podern ocorrer irnpI'cvistos que altcrim 0 cronogrania J)rCVlmeIl[e 
esabelecido, tais como: atrasos no processo Izcitalorio, queslionainentosjtidjcjajs ou cxccuço da 
obra, entre outros, o que acarrela ditèrença entre as valores previstos no Orçalflento 

C OS ebctivanlentc realizados. 

No 	que diz respeito as operaçôes de crédito a contratar, con lorme (litO 
anteriorinente ho necessidade de sua inclusao na LOA. Corno esse processo porte deniorar 

aR 
aiguns anos, principalmente no caso (IC operaçöes de crédito CXterna, (al Ititor pode impactar para 
que it previsao na LOA nio seja executada conforme o planejado. 

Dessa Ibrma, it discrepãncia eiitre os valores coiistan[cs da LOA C OS valores 
exceutados decorie da neCessidade de Qizer constar da LOA valores quo potlern VII a frustrat, mas 
que, cao nao constassem, poderiaru atrapaihar a contraaco on a execuçâo (lOS cOutratos Vigentcs. 

Nesse scutido, convéin rcssaltar que a previsão inicial do recursos de operaço de 
credito, ciesde 2015, so vern reduzincto, justamcnte em razao da oricnlaçio (lCSta tin dade central 
do orcamcnto que se trabalhe o cronograma (que geralmente excede diveisos exercicios) corn 
valores uicnores para a t'ano, do Lorma a garantir a incltisio da pi'ogiarnaçao (IC lorma integral e 
a pai'Ln' da elettvaçào da OC e do ingresso se laça OS acrScirnos. 

Nota-se, corn re1açio A pi'evisão inicial da LOA, ao comparar OS cxeICIcIoS de 
2015e2016, que a discrepOncia se destaca especialmente corn relaçao a outras receitas correntes, 
Outras receitas do capital c receitas do al icnaçao. 

LOA 2015 

14.255(33354Q 

LOA 201JJ' 

5,26% 

j_AUZADJjtj0,j5 
13 155.461 (110 14 395 15099. 15.W3.694.303 

3.682 637,175 2.484 243 6/6, 47.621A 1 794 672 330 1674 440.52) 
403.152.718 IW,12/A5,9 96j4% 716811 554 188.956.2(4 

4-4S0 17.3( 111,75% 11827 10251 
6864 II 463 68.73% I 6163,4/4 2 109 106 

475.784.546 572903.453 20,3536 4j 468.992 4/9 656 525 
9./66166.346 8.936.343 860 8,501A 9/07758 343 9206665515 

586913803 1.461.23)143 88.61% 1.161 111333 1 C.J5/ 859 
l,931.3/50)4 1.425,536.443 '25,81% 590./15 728 16*0 146 148 

56667 654 589097689 939,6636 546833 14737.492 
78.167.600 46701.535 3.25% 5115.4.750 140 352 597 

1336097597 '397.479,733 b3,WA 5834914/ 149352438 
363.107799 10300% 53 2378.155 172 531.5.33 

31. -1613,332% 
25/117.517 1.167,647 377 513,4 1806.35.4.4fl *69910) 141 
26023.303 35.938./57 38.01% 11.017.707 2683.4 539 

3550962 5675692 9984% 11.158.235 11710.833 

0,02% 38758 128 
7.000 (03 2 969 546 -57.58% 320.506 

603% 433413 98/854 
1.621.455 357 . 	L?93.039.493 1.56% 1836.986014 1.933 334 697 

29 465.104.119 37.605.941.893 27.767.617.410 27.992.496.474 

LSP[CIUCAçAO 
l.cIrrIlJ#. 113I8014F1I9 

.R CC 0 11. 31 (ONlRI8u:çôrs 

3 61(111/, i'ATCIMCNIAI, 	- - - 

3461(11 IA Ac,R'Pc.UAMA 

15-IILCIIIA IIIOUSTRIAL 

k. 811J,IA(6 StfwlçCIS 

17-19fi7151 ift1N''6, (043/INTEl 

II OUIRAI REL4I lAS CORREN 325 

ll.OPEFIAçOT S Dl (R0IT0 

6195 

13AM0RTI?AçOES 3)3' m,ppesilmo f FINANOAMWO 
24-1KANSFrRMOASIDE (API IAL 

75 QUIRAS 86(61 lAS Il CAll TAL 

/1-P.LCI3TA 168013$/A 3/313/A ORcAMENYARIA 

72-611.411/, IN3RA.(J AW(NTARJt,5 09 cornsrnulçO4s 
7&-86(€I1A INTRAOS6AM(NTApJAs 09 5(Rvlco5 

71-1P.ANS158NCIAS ?NTRA-ORIAMF,4TARIAS CURR(NIIS 

79 00 13/AS 1161,0 lAS INI$A-DRcAME/314.PIAS (08611111$ 

84 LA1ILPAS NTRA.0€cAMPNTARIAS DI CAPITAL 

34(16 04392(3 I/A 81(33 IA DC VIlIDAS I Sk6Vlços 

95 L)(DU(ADPARA P03/MAco 04310/343(9 

Tc/3aI 

Outias Receitas Con-entes: Nesse grupo o item que mais inlluenciou para nina 
previsflu aCilna do habitual ti)) a inclusâo da reccita (to fonte condicionada no niontnntc (Ic R$ 915 
milhOes. As fontes coudicionadas conslaram do orçainento do Distrito Federal pela prirneira vez 
cm 20 10, seguindo I)lOdCl() ja adotado mi Unio ao tango de anos. Re1ridas fontes, con1o'q 
pi -Oprio noinc sugere, podem ser utilizadas na estimativa de receita do respectivo Projeto do tei\ 
Or'caitleultria Anual - P1 .(')A e conseguinteniente da LOA em cada exercicio linancci )...\ 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSORA JURIDICO-LEGISLATIVA 

UN/DAOEDEORçAMENTOEGESTAO 

contbrme piopostas de alteraço legislativa das iespectivas icccitas. Serido assim, embora 
condicionadas 'I apmvaço das respectivas leis de ciiaço c/on a1tcraço dessas receitas, so 
estimadas de igual modo que as (lCfllaiS fontes de recursos integrantes do Orçamento. Entictanto, 

nern todas as altcraçôes lcgisla(ivas fbram aprovadas, 0 quc gcrou trusthço na aiiccadaço. 

Outras Receitas de Capital: Em razao da pretrogativa dada pelo disposto na I ,C 

FEDERAL.. N° 15 1/2015, que possibi IILOU 8()S Estados ? utili/.açao de paitc dos recursos relativos 

aos depósitos judiciais, classiticada corn foote de rccurso 178, ciija expectativa era de R$ 363,1 

in ii hOes c se real izou R$ 160,4 ml IhOes. 

Rcccita de Alienacio de Bcns: A discrepIncia decorre da expectativa de alicnaçiio 

de iniOveis advindo do processo de liquidaçiio da Sociedade de Abas(eciniento de Brasilia - SM) 

e (IC outras alicnaçOcs, confoime dispOern os Projetos de [ci n° 646/2015, convertido na I ci n" 

5.565/2015 C 110  738/2015 ainda em apreciaco na CIi)l'. Desta foirna, a previsto de 16 520 

rnilhOes integrou o PLOA 2016 a titulo de reccitas condicionadas (foote 907). 

Fm relaco a receita de contribuiçOes soclais, é irnportantc csclarcccr que, (IC tito, 

na eslimativa do 111,1)0/2016 e replicado no PLOA daquele exercicin, a previso elahorada corn 

base na projeco da foiha de paganlcnto, base março/2016, trouxe urn cquIvoco Clii sua 

conccpciio, cujo incrcmento em relacao an exercicio de 2015 se nios(rou cxprcssivo. alcançando 

47,62%. Esse ciio mctodológico passon a ser descartado nas estimativas supeivenientes, c 

passamos a considerar a a(uaIizaço das contribuiçOcs sociais pelo sen coinportamento natural, no 
rnIninio pelo crescimento vegetativo. Note-se que sua icaIizaco tern Sc mantido no palaniar de 

R$ 1,7bilhio. 

Também, inlluciiciou na frustiaçio dessa origem dos recursos o acréscimo no 

('ontribuiço para o Custelo do Serviço (IC lluminaço PibIica - CIP, no valor de R 38 rnilhOcs, 

a titulo (IC foote coridicionada (934). A aItcraco na alIquota fol pleiteada em 2015, porérn o PL 
correspoiidente Ioi rejeitado pelo Legislativo, no importando, portanto, em efctiva reaIi7açlo da 

receita. 

km ieIaço a Reccita Patrimonial os maiores aclésCiIiiOS mais CXpICSSIVOS 

ocorreiarn em relaçao a expectativa de recehimento de Juros Sobre Capital Pióprio - .ICI' dos 
empresas em que o Distrito Federal participa coin (tireito a vow 'I'aI expectativa seria efetivada if 

partir (IC cslbiços para o iccebimento de K.T.J 	F)cvido as dificuldades operaci000is das emprcsas 
tal receita iiao tern 11(10 o ingresso desejado. 

Outro item da receita patrimonial, objeto (IC !iustraço, foi a cobrança pelo uso do 

orla do I ago Paranoá, no montantc de R$ 70 milhOcs, sendo classificado COlilO foote 
condicionada, pois sua cobiança, em 2016, dependeiia da aprovacio do Projeto de I .ci 
Complernentar 0  35/2015 pela Câniara LegislatIva. Ocorre, entretanto, quc tat Projeto (IC Lei loi 
rejeitado pelo Poder Legislativo. 
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c) t)espesas 

Fm urna V1S0 gcral, em relaçäo a reaIiação da despesa no Orçamento 2016, 
pode-se observar a baixa execuçIo cm algumas açes orcamcntaiias, 0 que pi'ecisa SCI 
COfllJ)iCCf)djdo CZfl [liii cOlitexto inais amplo. 

0 que pode, em urn piimeiro olhar, indicar urn processo (IC elaboraçio 
equivocado oii uin COfltCXto (IC baixa capacidade (IC implementar Os gastos inicialrnei-,te 
planejados, na vet dade Will a vcr corn nina forte acäo de gesto fiscal, em obediéncia aos ditames 
da I ci de Responsabilidade Fiscal. 

0 baixo deseinpenho da atividadc cconôinica durante o aim de 2016 gerou guaiide 
tliistraço na reccia prevista e it efetivanientc ariecadada e, consequcfltenicnc, confbrine prev 0 art. 90  da I .RF, (Ol necesstSiio resiringir a despesa, proporcionaliie,ite a f'rustraço, levando 'i 
baixa execuçao das despesas. 

A bUSCa da boa gesto fiscal 6 obrigaçâo do poder piiblico. A gcstao iesponsñvel 
exige que, em urna situaçäo de thistraço de receitas, baja a reduçäo proporcional na execuçiio 
das despesas. Desse niodo, o l>odcr Fxccutivo foi fiscalmente responsável ao no pcimitir que as 
despesas tossem rcali7adas scm amparo das receitas que jã se vislumbrava nâo niais sereni 
ariecadaclas. 

No caso do orcarncn(o de investiinento das estatais, as empresas ligadas ½ essa 
parcela (Ic orçainenu) tern autonomia para claborai c executar seus pianos de investirnentos, c 
elas nio dependem de piojeçOes, autorizaçôes, liheraçôes On con(ençöes feitas pelo f'odei 
Fxccutivo. Nan obstante, a (lesaccleraco econOmica, que intcrUeriu lorternente nas contas do 
(;ovclno ('eniral distrital, tanibéni atingiu as Iinancas clas empresas estatais levando-as a reduç10 
do volume (IC investimento executado cm i'claçio ao planejado. 

Quanto a cxecuçao de despesas, destacani-se as seguintes consideraçoes do 'lCDF: 

A cxccuçao da despesa do I)F tern aprcsenuido considciável (lifCiença entre 0 valor 
icaliado e a dotaçâo iriicialrncnte piograrnada, revelando deflcincias na elaboraço das 
Jci.s oronlenNinas anuais c neccssidadc de aprinoraiiicnto dos piocedimernos (IC 
plariejamento. 

Con forme anterioiuncntc cxplicitado, o Cenário econôinico nacional e 

conSequentemente o distiital, corn a retraçao econOrnica de 3,6% do Produto interim liruto, linde 
expl icar a major divergéncia entre as despesas prevista c a realizada. 

A cxceçao da Irustiaçao de rcccita, que se caracteriza como a principal rnotivacao 
para a iricxecuçao da despesa, ao exigir que Os gestores piblicos rcsponsáveis iniponhani a 
iimitaçuio de empenho do orcamcnto autorizado, a cxccuçao orçarnentáiia pode ser impacada cm 
dccoriéneia de d iversos fatores, dentre OS (Iuais podemos citar: 

I ) cm funçio de elevado volume de RAP, que comproniete o tinanceiro do CXCFCICiO 
corn despesa do exerciclo anterior; 

dc certa foinia o DIiA, ao comprometer a execuço da programaçao do excicIcio; 
pela ncccssidade de adequaçao da exccuço ao fluxo hnanceiro (IC Caixa, contorme a 

disponi bi I idade por quadrimcstre; 
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSOR/A JURIDICO-LEG/SLATIVA 

UN/DADEDEORçAMENTOEGESTAO 

'I) cm ti.tncio do comando dado pelo alt 32, § 40 da LDO/2016, que estaheicce que a 
cxccuç5o oiçamenIiuia dos subtittilos inscridos na I .ei Orçamcntâria por emenda 
individual fica condcionada a comunicaco formal, pelo autol; 

devido ao clevado montante de vinculaço de rcccitas a dcspcsas on a iiiiidadcs 
especiticas, cia capacidadc de cxecuçIo estA aquáin do que Ihe é orçado; 

era Iitnção da necessidacie de pievisâo de detenninadas progral1lac6cs, a titulo de 
garantias e comprovaçäo, indcpendentes da coucretiiacao das formalidades comb 0 

casoja citado clas operaçOes de crédito e convênios; 
acrescenta-se, airmda, alguinas icstnçes mCiCflicS ao processo de Iicitaçio, 

burocracias C aII(IamCfltO de otras e servicos. 

Dc toda IOFnIO, it meihoria dos processos de eIaboraco e (IC cxccuco (to 

orcamento constitui uma campanha continua desic orgao central dc plancjamcnto e orçamento, no 
intuito (IC Sc etevar a eficiäncia c a euiccia da gesto c alocaçao dos recursos pt'ihlicos. 

Logicamenle, qualqucr pFOCCSSO de mcihoria requer csfiicos tic todos us atores 

envolvidos. Iara ilustrar, cotisideratido que haa rnaior cStabilida(1c 00 ccnau 	I) o CCOOilliCO. a 

proposta orçarnentaria para o exercIcio de 20 18 revela signilicativas mudanças que abrangeni cm 
especial uma pievisio de leccita inais adci'cnlc corn as previsOes cconomicas para o proximo ano. 

Quanto ao aprimoramenlo da previsao (IC despesas, para 2018, as principais açöcs 

orçamciitárias foiarn detaihadas em: I - Obrigatórias, 2 	Pessoat e Lncargos Sociais; 3 

l3encflcios a Servidores; 4 - Scutencas Judiciais; 5 Amortizaçöcs, Juros c Fncargos da DR'ida: 7 
- Consei'vaçao do Patrimônio Püblico; c 9 Disciicionrias, con forme modelo ji adotado pela 

IJni5o Federal. 

Apesar de a inovaço ainda nao constar do sistenia SIGGO, essa metodologia Iöi 

utilizada na distrihuicao dos tetos orcameutarios c sciviu de balita para a conteréncia dos valores 

alocados nas correspondentes progi'amacOes oiçamentárias insetidas pelas tin idades seloriuis. 

Coin isso, espela-se que a alocacao de rccursos em açöes obrigatorias e essenciais 

seja mais realista e transparente e que haja rcduçao na abertura de creditos adicionais 

Fm reIaco is emendas I)arkIllierl(at'es, 6 digno tic mençào ctic a execuçao total 
observada nos programas de (rahaiho por clas inscrido.s foi da ordcni de R$ 134,1 niilhOcs, em 
termos de empenho registrado. 

c.1) J)espcsas corn pessoal 

No tocante as despesas corn pessoal, pnnleiramente, merecem dcstaque as 
considcraçOcs da Subsccrctaria de Gcstao (IC I'cssoas, aprcsen(adas no documento SF1 n° 
2449043: 

A Circular SEI-GDF ii." 20/2017 - SrPLA( i/(iAI3, de 17 de agoslo de 2017, que 
encaminhon 	ao 	ICDF 	it Nota 	'l'cnica 	SEiI-GDF a.° 	I 8/2017 	- 
SF.PLAGIStJGFPIASSFSP, eselarece que "aincin, ct:e coJnJ)arados us m'ala,es lolais 

eu/re us duos de 20/5 e 2016, a despeilo clv awnenlo c/c 3,6% no nz'unero dc'nos, nüo 
home aumplenlo Sigflh/ICC1!iVO (It' (Ie.V/)eS(F em relaç:io ao bib, lUflO VCZ queIISCIfli0/1a( 

7\\/ 
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awnento OCO1TCU a partir (*1 transforinaçao de Cargos. Tais transformacocs de cargos se 1i?crarn flCCCSSFiaS para a(ender a dewandas de n1anutciiço da administraçth 
publica, cm lace (los ajustes piocedidos mia estrutura administrativa. 

Nesse sen(ido, vcilica-sc quc o aurnento do n(Imero de cargos em commssao 

(lecoI'reu da translormaço de cargos piblicos para o atendimejito (las demandas (los óriios 
Setoriams. Jssa açio se fez ncceSsâm'ja cm virtude das alteracôcs na estrutura das a(lminislraçocs 
(IUC forum consideradas indispemisiveis ao atendimento das politicas p(iblicas imprcscindIveis 

ii 
cxecuçio das politicas instituidas pelos órgos Setorials, em respeito a E)ecls?io n° 1.1 I 1/2015 (10 I imbunal de Conlas do [)istmjto Federal. 

Aftni disso, merece desiaque a infornmço o n(Imero de servidores scm cargo 
comiSSionad( ciii 2016 (192.399) regrediu, confirmando a trajetória de queda vista cntre 2015 (192.590) C 2014 (198.269). 

Outro ponto do Parecer Prelimninar que deve ser destacado, é a melodologia 
aplicada 	vciificaçio do percenlual dos cargos em COIII1SSiI0 preench 	 rn idos por servidores co v Inca 	lo corn a Adrn i nistraço Pmbl ica. 

Quanto ao ponto, argumeflta o Ministério Publico de Contas: 

En) relacao a parcela (50%) de cargos CIII comissilo preemichidos p01-  servidores 
corn viuculo corn a Administraco P(iblica (inciso V do ait. 19 da l.ei Oi'ginica 
do 1)1"), cube anotar quc o tema é objcto do Pi'ocesso n° Processo TCDF ii" 
20690/06, sobmestado pela Deciso - TCI)F n° 5.534/I 5, no aguam'do do 1riisito 
emii julgado da Al)! n° 2012.00.2.016845-4, do 'FiDEl'. 
A dcspcito (Ia indefiniçao sobre a matéria ao Ilna! de 2016, vcrificou-se 5,1 mu 
servidores scm vmncu!o ocupantes de cargos em coin issio, em 76 unidades, 
peitazendo 40,4% do total de cargos. 

Fin 52 dessas unidades, conludo, a proporço desses servidores cia major quc 
include do tolal (IC CuI'gOS ocupados, tais comno as Secietamias de Estado do 
Espomie, Iw'IsmnO c l.azem (10 1)1 (85,88%), a Govcrnadorja (83,48%), Em 
especial, nas Adminisiiaçoes Regionais, qUC chegam a 1cm 95,56% (los cargos
comnissionados octipados por SCIVIdOm' SCII) Viuculo. 

Fm I'esposta, esta Secretaria aguarda a (Ieciso releremite it ADI n 
2012.00.2.0168454 	!'JDF'l' pura implementar as medidas administratjvas correlatas A dccisño 
judicial. 

Ademais, con Ibm-me a Subseci'etaria de Gesto (IC l'cssoas, caso a deeisi() seja no 
sentido de que o (7umprimcnto da lei seja reterente a individuaIizaço do pci'cen(ual de octipaçao 
(IC CiiI guS Cl)) couhissijo pain cada Orgio, cabe infbrmnar que deverao ser obsci-vadas as restriçOcs 
orçamemitim'ias c linanceiras (10 (]ovemmio do I)jstrito Federal, cm especitico em relaçao ao limite 
legal das despesas 1e pessoal ircnc a disposto flOS ar(igos 21 e 22 da Lci Complementam 110  10112000, e o contido no I)ecreto no  37.121/20 16, que dispOe sobre it m'acionali -zaçao e o controic (IC 

despesas publicas no imbito do (iovenlo do Distrito Federal, impedemn a ampliaço da foi'ça 
de trabalbo. 
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L- 	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

/ 	 ASSESSOR/A JURIDICO-LEGISLA TIVA 

uNIDAOEDE0RçAMENT0EGEsTA0 

(1) 	J iinites Constitucionais 

d. 1) Nio aplicaçIo (JO lunite IlililitilO HO Fu 11(10 (los Dircitos da C riança e do 

Adolescen te 

. 	NOS termos do Parecer no MinisRrio PibIico de Contas: 

A LOA/I6 alocou ao FDCA/I)F dotaço oiçamcuttia final de R 29,3 milliOcs, 

considerado apenas a foote (IC recurso Oidinrio Nio Vinculado. I)essa forma, o 

inontante disponihiliiado ficou abaixo (97,1%) da dotacIo minima dc 0.3% da reccila 
tributiia liquida esflpulada pela LOUF, coiisiderandosc OS cvciltuais cfcitos da EU 0 

93/16 (R$ 30,1 inilhöcs). Dc outra, da mesma forma consignada nas Contas de 

(overno de 2015, Processo 	35688/I 5, cia 	o assulilo fbi OhjCIo de ressal vas por 

pane da Colic (IC Contas. 

C) lto, p01 rcpncsentar ,cincidcnte dcscumpnmento da I .Ol)F c da LDO/20 16 (alt. 72, 

§8°) que veda o contingenciamento desses recunsos, pO(IC enscjan irregularidades ñs 
ContaS em aprcco. 

l5  

Confoniiw disposiço do Tribunal de Contas do I)istrito Federal: 

A Lci Coinplementar no  I 51/98, cm scu alligo 7°, parágrafb /HiCO, veda qualquer tipo 

(IC conhingcncianicnto sobre os recursos do 1i,ndo. A I .ODF, it paul r da I mcnd;m a° 

76/14, aIm do realininar a vedaco de contiugenciar ou remanejar Os lecumsos 

destinados ao FI)CA/I)F, dcstinou-lhc (lotaçSo minima anual de 0,3% da leccila 
ttibutaiii I iquida. 

A Emenda Constitucional if 93/16, par seu tuino, acrcsccu 0 arEigo 76-A ao ADCT da 

CF/88 que, se aplicado ao contexto, icduziria em 30% it dotaço minima anmmal 
obnigatotia. 

Eni 2016, o GDF arrecadou RS 14,4 bilIies a titulo (IC meccila trihutaria, cm Icnijios 

liquidos. Signilica diiei que o peiccatual de 0.3% rcsultou cm RS 43,1 milhOes. Sc 

fbsse aplicada a ieduçfo cm 30% ,cfcicntc a EC 93/16, obterse-la o miriinio (IC R$ 30,1 
inilhöcs a serem dcstinados ao FDCAIDF I)elo governo (listrital. 

Conquanto a dotaco orcanientania final alocada no FDCA/I)F no ãmbiio (los OFSS 

lentia alcançado a monta de R$ 45,8 inilhOcs, 36,1% (IdeS (nram recunsos prOprios, quc 
nZIO ConipOem 0 minifflO cstatiiIdo pela I .ODF. 

Dessa Icita, os RS 29,3 milhOes de dotaço final alc)cados ao H)CA/DF na tbnte 

Ordinnio No Vinculado rcprcscntanam 97, % do exigido pela Lel Orgãnica c/c a I 

if 93/16, di fcrcnte do exelcIcio financeimo anterior, quando a dotaçiio do hindu 
atcmidcu a norma. Nessa classificaçao onçamcntiia, houve reducao, cm valores 

atualiiados, (IC 65,3% na dotacao final disponivel cntic 2015 e 2016, ou RS 15,6 
milhOcs a menos. 
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Ainda, as dotaçoes orcamcnuiias do Fundo foram Contingcnciadas ao longo do 
Cxcrcicio de 2016. No rnés de tëvcieiro, o órgo central contingenciou R$ 21 
milhOes, sendo R$ I miIho das dotaçôes custeadas corn recursos prOpi-ios e lCmuneraço de depOsitos bancáiios. Esses valores foram progressivamente 
desbioqucados nos !flCSCS de rnaio (R$ 10,7 niilhOes), setembro (R$ 2,8 i ill es) c uovembio (R$ 8 in I hOes). 

I louve, poilanto, duplo dcscumpri,nento dos mandamentos legais, eis quc neni a 
dolaco minima fbi devidamentc alocada ao tundo, tampouco fbi obedecida a ve(laço 
de conlingenciar os recuisos do FDCA/DF, conforme dispOc a LODF cm sea arligo 269-A. 

Nesse coulexto. linporta inencionar que esta Coiie de Contas jfi aIeiou o G1)1, p01 
melo da Decisth n° 2408/14, que a ausncia de realizaco de despesas ou piática de 
abs (IC natureza orcan1ennria, Iinanceiia, contabil on patrimonial, vista ciii pane 
relevante dos fundos cspeciais integrantes dos OFSS, configuia afronta aos aspectos de 
eflccia, cIicincia, econoinicidade, cletividade c legalidade da gesto, além de 
caracterizat possivcl descuinpniineino dos objetivos para os quais foram concebidos." 

Quanto A questao da aIocaçio (IC reCui•SOs orcamcntiinios para 0 FI)CA cm valoics, 
ciii tese, 

rncnores que os lixados na LODF, cumpre esciarecer que foi a F)ccjsAo n° 490/201 7, do 
Tribunal de Contas do l)istnjto Federal, exarada cm 14 (Ic leverciro de 2017, que pacificon as 
inteipretaçoes sobie a que comporia a "reccita tributãria liquida" para fins de computo do minima do Fundo. 

Poitanto, M6 0 encerramento do exercIcio de 2016, ainda no havia interpi'etaçuio 
final sobre o que poderia Coupon a "reccita trihulória lIquida", IflOtivo pelo qual, ate cntAo, csta Secretai'ia IIAO vislumbrava impedimentos de ordem legal para incluli t'ontes de reccitas próprias 
00 fllIi)iili() do 1:(I)A. 

No entanto, após a decisth) acima, 0 governo vein adotando as providências para 
implementar integralmente o que fbi deliberado, motivo pelo qual a programaçzio (10 FI)CA 
conStante (10 Piojcto de Lei Orcamentria para 2018 já estS adcquada aos terrnos da rekrida 
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSOR/A JURIDICO-LEGISLA TI VA 

uNIDADEDE0RcAMENTOEGEsTA0 

Por outlo lado, quanlo a observacao de qite fbi aplicado contingenciarnento aos 
rccursos do FDCA, cumpre ohservar que, urn dos mecan ismos uti lizados no apnrnoiarnento da 

gcsto fiscal do estado relaciona-se a necessidade (Ic acompanharnento pei'iOdico (las receitas c 
despesas ao longo de todo cxercicio uinaricciro. Nesse senticlo, a LRF deternuna quc: 

4,1. 13. No /,ra:o /)I'CViS/() 110 (iii. ES', (Lc lccCiI(Is file VISItIS ,WiàO (IL'S(/O/ll(l(I(i.%, /)e1() f'O(lt!? 

Evecufi'o, ein mnelas birnesi,ais de airecadczçilo, coin a e.vpeci/Icação. em seiaradu. 
(/I?ando cubI'e1, dos nzedida.s de comnbale a erasao e a somzegaçtio, (fa q iian(u/cu/c r vuloics 
de (Icl3es (iJluzada.c /1010 cobrança do uvula amn'a. /,,;z ('0010 (/0 t'voluçuo do 11100/c Jnh' 
dos crédilos (ributôrios passIveis (IC cob, ança ac/nil,: js(la(iva, 

0 dispositivo retro transcrito explicita a iicccssidadc de os Fntcs I- ederati\'os 
cstabcteccrcrn rnctas birnesirais (IC anccadaçao, corn o intuito (IC bayer urn acornpanharneiito 1,0/i 

pass,, catre a receita prevista c a efetivarnente ariccadada. Corn base nessas esi irnativas de 
ai'rccadaçuio, OS entes publicos dcvern tixar, I1OS (CflflOS do au. 8° infla citado, a prograrnacio 
oiçarnentiria e financeira do exercIcio: 

,ht 801W inn/a dais opds a pub//cacao dos oicarnenlos. nos (Cr1005 eni que dispuer a tel 
c/c threinizes orçam7ll'nlárias c obscivado a dispostu no a/Inca c (10 111(150 / (1(1 (III. 4o, o 

Poder Evecuii'o esialielecera a progrcnnaçao finance/va C C) cronogicirna de L'xccuçäo 
,iie:i.sal Sc clese,n/rnlso. 

Segundo Veder de Oliveira 17
,no Ira/ar (/0 progrwnaçao i1a despesa, a LRF 

nao cwweilua nen esiabelece o can/coda desses inslrwncnlos. Tm/ct-se ele ci'oluçao, nw/n 

dekilliada. do mode/u c/c programacão de dc.spe.sa  CO/i) hose em colas Iriniesi/ais pie u',sfo no Lei 
ii"  4.320/64, nos art. 47 (1 50: 

4,1. 47. Imt'diciiamnenii' apOs a p,oin:dgacc7o do Lc'i de ()rçarnc',llo C coin hose nos I/in/k's 
ucla fixados, 0 Pc'1d4'r 1'xec:lIn'o (iJ)iO'0Ia urn quadra (It' colas iniincsiiais do despesa quc 
Coda lll1l(/(K/L' o,camnemiioriafica cuulonizadu a milhliza, 
iii,. /8 ,l /Ivaçdo dos colas (1 (f tie se ieft'ic () (ziiigri (iIlIt'IiO,' ciic,ideiá (W.V .V('gI(IiIiCs 
olyeliI'os: 

a) aSSCguiia? its l(lii(fQdeS ()IcaIneu?iárias, dO ieIfl/X) liii! (I 5010(1 di! I€'CUISOS iit'cessáiios C 
szificiellles a inc/hoc exccu(do (/0 Sell /)1O? a/na aliiia/ de hobo/ho, 

h) ill(lIl/Cl, duianic o exeacic,o 1W CIC(/id(I do /WVSIrC/ 1) equi/ihii() ciii), it ICCC1/(i 

(Ilmecadada e a despeca ieim/izoda, de ,,,odo a medsizir (1() mini/rn) Ct'eIl(l(ai.S i11311/iCiClIC ((IS 
c/c leSoitlaiici. 

,t,'t. /9. 4 pmogucmmilacize: (Ia despe.va (ncwneniánia, /)ala ft'i(o do disposlo no ailigo 
aliteliol, Ievamá CI?) C 0111(1 05 cue C/i/Os (IdiCiOlk ils C as (i/)L'i(icI)lS v.vI1a-0lçwl:ent(i1ia.r. 
A,!. 50. ifs colas 1iirnCSlraj( podciâo sec alierada.r du,mit' o evem eu.:,,, o/Jscltoc/os 0 
limnile do data cl/u e 0 con:poitau:ieuilo dci c.vecmiçào ouçaii:e#;iória. 

Pot fi in. 0 au tor cone I ui q tie A ,,ova ieg:ilaç'do do 1,RF cthandona innnuihivanwiiie it 
obrigciiumjedcmde do Sislema (IC fi.Vtlç(i0  de colas Irilncsliv/s (enibora Ill/C) CS/SIC: obice Ci (f 1W a /1)0 mcgii/e a 

17  Olivcira, \\'eder de. Curso (IC icsponsabilidade fiscal; dircilo, orcainenlo C (inaicas p/ihhcas. 

JI-Z 
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pogiwnr,çâo CO/fl hose iwsse ,nesn,o ,nock'lo), max os objein'os (/0 progrwiaçâo pelliulliecem 110 SSC1lCW, (IX 
I)ICSU?OS (/L',\Cj 1(0.1 0(1 Lei„ ”  4320/6/: OS.VC((/cl/ (iS upudades O1c(l/fl(JfltdrUj%, em lempo it// (I 501)1(1 (IC ICCII/SOX 
Ilect'Ssa,Jo.s C SI/fIcienie.v ci melhor execi:ção do seu progrwna amwl ik I1a/)oll?o,-  loonier, dz,,a,e 0 eyc,cjejo. /a 
p,zed/c/, do f)ossiI'e/ a equl/l/,,io en/re a reed/a wrecadada e a despesa lealiZco/a, de inodo a ,edu:ir ao Ininiun, 
eventuais /usI,/eeieIlcias Sc tevoura,u.z 

Enquanto no Lei 11°  1320164 a equi/i/,rio en/re ieceiia e dexpesa cia vivo coma minimi:oçäo 
de  jlsu/jc/ntjas Sc caiva, no LRF mi 1iiá/lca (I o/jeliio CC/i/ITS do p'ogwnaçào Sc despesa. 1110) t'xplesso may 
meal, ë o c/c 	(Infir a c11mnpminie110 do useia de reotliado pimário, inedianie controk dos pogwnemI(os e c/os 
em?mpen/?os. 

Nesse irituito, o alt. 86 da ici Distrital a°  5.695, (Ic 3 de agosto (IC 2016 (Lei de 
1)iretrics Oicarneiitárjas - 2017), que rcgularnenta o au. 89  da LRF determina que; 

Ait. 86. () Podei I:xccutivo dcvc cstabclecei a prOgialnaço flnanceira que gaianta o 
curnprirncnto thiS nuetas uiscais estabelecidas nesa Lei, observado o disposlo no au. 8°  
da LRF, at6 trinta dias apóS a publ icacão (Ia I ,OA. 

Dc acoido Corn a Sccrctaria do lesouro Nacionat, it "puograrnaço uinanceira 

compreende urn conJIluto de alividades corn o objetivo de ajustar o ritmo de CXCCUçäo (Jo 

oiçaincnto ao fluxo )!ováveI de recursos financeiros, assegurando a cxccuço dos programas 
anuais (IC rabalho". 

A inda, segundo Weder (IC 0! lydia. estabelecer a /nogranzaçth finwuccna v/gui/lea 
Cs Ia/,e/c, 111/! (0?//luiIO Sr leglas so/ire (1 cxecuçt'lo /1 fib? ice//a (vo/iciiaçio. j)iiori:açâo. C/O/wg/a1?lação C 
('pci)lcio//alizaç(io (/05 /fflgw/le/1IOX.) quwdci serf/a co/isk/eradas, aléni dos (/Cn1(//l(laX dos óigãos do AdmimzixiraçJo, 
O /J/cliSão da a//ecathzçäci. as dc'spe.vas ohiigaiOiias, as s'iIwu/açi3ex COPL1/I1lWiO,aiS C /('0iS (1(15 doersas nc,i,i,eciy 
de , t'cezta a aç'ôes espeelIlcas, as sazoiza/idades de algusnas despesas, as piioridade.s c/c finulas pelo gore,m) C. 
,w lIlcI/)alIne/,/e. as dnt'(rtev C nzeIcLc (In poliIw • /7sco/. 0 CIOsIUgIWncI inensal Sc dsnho/so é a cvplicilaçilo 
qua/zulaIn'I dl 1C/)//)Olal (1(1 5 e.ruliad/o (/0 ajslica(ao dCSs(is iegias. Pode-se, portanlo, di:er (/1/C V cionograma e, Sc 
cesI) SUOLIG, /)W ic c/a /)rogsol,laç'th)fmnwlc'Eira 

0 alltor destaca quc a LRF cometeu urn eno de Ieiininologia nO art. 80 lO 
explicitar apenas a ncccssidade de Sc estahelecer a prograniaço linanceira, f)ois para a 
a(Imitlistracão (las despesas pibIicas do estado é iiidispensveI o estabelecimeuito tia 
program açao orça mcii t na e da progra maço fnia lICCit•I. Nesse sent ido, d ispöe o Decreto 110  

37.093 de 28 de janeiro de 2016, do Pocici Executivo do Distrito i'ederal, que trata da 

progiamaçao orçarnentâria e linanceiia e estabelece o cI'onograma inensal de desembolso do 
Poder Executivo para o cxercico de 2016 c dá outras providéncias. 

ASSInI. verifica-se (Iuc o piopOsito de estabelecci-se a prograrnaçâo 
oiçarnentaiia 1  e financeira anual é compatibili'i.ar a t'eali7aç0 das dCSpCSaS do estado, bern COiflO 
seu descinbolso linanceiro, COfl) a cictiva ari'ccadaçio, para gararitir 0 cumpnimento da nueta 
fiscal do excrcIcio. Portanlo, a estipulaçäo de urn cronograma nüo Sc traduz, iiiicialrnei,te, 
em re.stniçio de despesas, iiias 110 ajuste (JO fluxo temporal da reatiLaçäo this despesas a 
rcali(Iade fiscal. 

lodavia, o acornpanhamcnto thus niclas birnesuais de airccadaço, a estipuIaço 
da pu.ogtamaço oiçaruenttria e linanceira e a flxaçlo do cronograrna nuensal de desenibolso no 

se traduieni corno i,in icos instrurnentos para o gcicnciamcnto fiscal das leccitas e despesas 
pub! icas. 

i 
hiLI);/!www3tesL1roia/euldagwbr/proglnacaoJjJ)ancelJifldex5p 	 I " ( onsuderando que as despesas p/zhhcos possucin tus Iluses: einpenfuo, liquidaço e pagamento, br na-se nece4ãril 

se estabelecer controles tenuporais sabre a assunçio de obiigacoes (eunpenito) eo sen pagauuleubo. 	 - 
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSORIA JURIDICO-LEGISLATIVA 

UNIDADEDEORçAMENTOEGESTAO 

A LRF inclulu novo mecanismo (IC gcrcnciamento fiscal ao inti'oduzir a fgui'a 
da limitaçao dc cmpcnho C rnovirncnLaçio linanceira, coloquialincntee denorninada de 
contingenciarnento, coritornic sc observa 110 art. 9° da mencionada ci: 

Ait. 9Q Sc veruficado, 	final (IC urn bimestre, q ne a rcaIizaço da receita poden 
iiio colnportar o cuinprirnento das metas de rcstil(ado prim ìno unl noniiiial 
estabeJecidas no Anexo de Metas Jiscais, os Podcrcs c o Ministiio P(iblico 
promover1o, por ato prOpruo e nos nlonlantcs flCCCSSri0s. nos Irinta clia 
suhscqucntes, IiIlli(açIo (IC enipcnlio e rnovinlelltaçao financeira, segundo os 
ciitrios f'ixados pela lei de direttizes orçanientirias. 
§ 	1 ° No caso de restabeiccimento da icccita prevista, ainda que parciat, a 

recomposiçlo das dotaçôcs cujos empenlios Foiam linHiados (lar-sc-a de forina 
piopurcional As icdiiçcs efetivadas. 

§ 20 N10 serão 01)jeto (IC Iirnitac%o as (lespesas que conslitLIarn obrigacOes 
constitucionais e legais do cute, inclusive aquclas destinadas (to pagalnento (In 
seiviço da dividu, e as ressnivadas pcla lei (IC dirctri.es  orcaiuen(irias.(gu k 
ilosso) 

Assim. o dispositivo retto tianscrito estahelece que, caso os rclatorios de 
aconipanhaneuito das reccilas demonstiem (iustaço na ariecadaço Capaz de compruincter 0 
alingiunerdo das metas tiscais fixadas na Lei de I )irctrizcs Orçamentarias 	LD( ), os entes 
püblicos ticam obrigados a proceder a lirnitaço de cmpenbo e movimentaçio Iinanccira, que sc 
tiaduz em impor restriçöes para enipenho C pagamento de novas despesas, (IC acordo corn as 
regras fixadas na I 1)0 de cada CXCICIcio. 

0 aut. 72 da Lei Di.strital n° 5.514, de 3 de agosto (Ic 2015, Lei de l)iretrites 
Orçamentaiias 	LD0/20 16 disciplinou a aplicação do contingeaciamento para o exetcicio (IC 
2016 da seguinte fornia: 

An. 72. Se, aof ,nai de coda bimestie, a realizaçlio do reecho denionslia, (file non 
COfl1/)OJ1(.1 0 CU/i 1/flifllCflt() this int'l (IS (IC rCSI/IlthI() pr i,nth in on no/ninal 
e,rt(thefec,dos no anexo de metas/iscais, os Pot/',es C a i)e/i;soiia I'uhlwa (Iet'tm 
/)I01?701'Ci. 1)01 (ill) f).'O/)rio I' 111)5 1ii()1JlaIilCs ?1CCC,',S(fljO'i, Pins 111111(1 (11(15 
.vubscqiiciites, Iinii(açao (IC wiijieiilzo C l?lflL'i/flCfl(aç'UO fu?anLeua, ctcliijdns u.s 
recursos destinados (IS despesas que Se coilsliluem em nbrit,'acOes COizv/iflleianai.r 
oil legais Ic' cxecuçao. 1/C acoido coin us scguink's pJ0cC/wIenlo.r obwso: 
1...) 
§ 	8" Flcani exclz,idos (/lls pro ceill,ne,,tos pre I/slav no cajiul as data ç4')e.s 
tles(i;saa'as 1W (ilendilige,i(o (Ill crumc(, C ((0 tido/scei,i'. i)t'W CO/Ill) or siibttlu/os 
iiiserldos not (ci orçm,ie,,idria an 1w! par e,nenda par/amen tar, (len Ira dos 
I'alorcs eslabelecidos pelo Co/ègio de L (deres no pro a's so (IC eluihoiaçao 
orçwnenlária, e as acöe,s clas.sifIcadas ('01110 ohiigaôria,c de earilter 
cwlslitucwnj,f oil legal. giif6 no.cso,.1 

Assiin, fica 11 Itido tJUC 0 niecanismo cia lirnitaçiio (IC ClilpCtlllO C I0vin1cnIaçii 
financeita constitui-sc cm Sc estabelecer restrição para a excctuço integral das dotacocfs 

(\v 
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autorjzadas na Lei Orcamcntárja Annal - LOA. Dessa t'oinia, a aiilorização para a cxccuca 
das despcsas Iicari restrita a rcceta eFctivanicntc arrecadada c ao atendimetilo da nicta de 
rcsu Itado fiscal ii xada na LDO. 

Lsse inSliluto em miada Sc COflt'un(Ie COrn 0 estabetccimimento da progmanmçio 
orçarnentórma e financeira, pot intcmrndio da fixaçao de cotas orcarncntârias c de urn cronograrna 
(IC descmnbolso. (hi scja, na prograrnaçio orçam entiria e rinamiceira, fixarn-se cotas lbs 
montaiitcs autorizados na 1.0A, já a Iirnitaço (IC enipenho e IflOVitflc)itacño fiiianceira 
repi'eseitta II In Corte (los mnoiita utes (IC (ICSJ)CSIS atmiorizados na L0A20. 

Nesse sentido, ratifica-se que Os procediineiitos adotudos no amhit() (hi 
execuçao (las prograniaçOcs pie COHlpöern o FDCA, nao sofreramn o contingenciainen(o 
decorrente de eventual frustraco das receitas de foiitcs não condicionadas, previsto no art. 
9° da Lei Complernentar 110  101 , de 04 de rnaio (IC 2000 LRF, o que pode ser idcutificado 
observando-se o evento2 ' utilizado para bloqueio no sisterna informatizado SICGO. 

0RcAMENTO DO FDCA - ANO 2016 
OEZEMBRO FECHADO 
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0 pie ocorreu, na verdade, foi o estabeleejmnemito da J)rogralnaçäo 
orçanientñrja e liii nccii-a, corn a fixação de cotas para a execuçäo orcaiueiitãria, quc 
abrangen (odes os Orgos e en ti(Iades que compöe 0 orcamnento (10 CI)F. 

No caso especilico (JO orçarnento da ciança c (10 adoiescente, toda a dotaço 
previsla Ibi disponibili/ada para execuçâo pela Unidade. Nesse sentido, näo se entende que Lemiha 
havido int'ring6ncia ao disposto no artigo 269-A da I .ODF. 

Cahe ainda eselarceer quc, por nina qucstäo (IC nornenclatura, no Quadro de 
l)etalharnento da Despesa 	QDD, estritamnente por IimitaçOcs (10 sistema, nio Sc liiz a 
segregaçio entre as contas coiutheis ortundas da tixaço de "cotas" e o "contingenciarnento" peRt 
Iiimstraçlo de rcccitas. 

A piOpria I ,RF reförca 0 calatci ahltorizalivo dos orçameutos piNicos, na medida cia que condiciona a exeeuçal 
da despesa ao inresso da receita. Assitu, o Poder Pubtico tern discricionatiethide paia avatiar a colweniélicia e 
opotiousidade do quc dcve Oil iio ser exechitado. kssa postço esta elli COliS01113C6 Will as dciOes (10 Siiprcino 
Tribunal Federal, conforme Rccurs() lxtraoidinirjo n° 34.58 I -DF, ret. Miii. CANDIDO MOTTA, e publica(lo cia 
R I 282/859, (IC QuIte SC Ic: 

Orçaiiieuilo - Conecito - nature,a de tel foinial Oil (le qi,ase-ki - orciclii6ço fiflliflCClI:i (Ii) J300SOI) ( to (lilCitu) puiblicø - 
IIle\istIlcia de obrigatoriedade 1105 sells ulisposilivos - carIer de autoriiaço oiilorgada pelo Potter legistativo. 1l 	

'CJ)lO 206075. 
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/ 	
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

	

/ 	
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO 

ASSESSORIA JURIDICO-LEGISLAT/VA 

UN/DADE DE ORAMENTO E GES TAO 

Essas duas inf'ormaçOcs distintas acabai'n scndo agrupadas e demonstradas no 

relci'ido (liladrO ciii urna iuica coluna denominada "cittingenciamenlo", scm espeihar as duas 
situaçöes especIflcas. 

Essa deticiência do sistema Lent gerado equlvocos na amilise das inl'ormacOes 
orcait)entarias dos nrgios C enhidades, motivo pelo qua! csta Secretaria Will huscado promover 
altcraçOcs no S1(iGO. corn o inluUo de lornecet inlorinaçöcs mais transparentes 

Por tint, jiode-se alirmar, pela amilise dos ii6nieros acima apresentados, quc 
csse hloqueio ii10 gciou qualqucr prcjuiio a execuco das dcspcsas do FDCA, que Sc mantcvc 
bern abaixo da dotaçio disponIvel. 

Quanto ao exercIcio atual, realirinamos 0 COilipiOiiiisso de atcndci as noinias 
que regent a execucao do Fundo nos termos da deciso n° 490/2017, tanlo para a alocaçao dos 
recursos, hem corno pela auséncia de contingenciarnento. 

Cestho Fiscal 

No tocante it Avaliaçio do Cumprimento de Metas Fiscais, ressalte.sc  que a 
veriuicaço do cumprinienlo de metas relativas ao exercicto de 2016 fbi objeto da I)ccisio n° 
2.610/I 7 pro1rida no bojo do F'roccsso n° 6109/201 6-.TCI)F, que considerou Climpridas, corn 

rcssalvas, as metas de Resultado Nominal e de Resultado Printitrio estabelecidas na 1 ci de 
F)ircirizes Orçamcntarias de 2016. 

Concluio 

São as infoimaçôcs que subnicto A considcração Superior pain resposta ao OfIcio 
no 30/20 I 7-(ICl'T/FCDF, aconipanhada dos docuinentos técnicos julgados ncccssãrios. 

Por oportuiio, dada a giavidade da aIegaco de reincidência suscitada pclo 
Minist&io PtThlico de Contas, sugere-se o reforço a ('onsultoria JurIdica da Goveinadoria que 
rogue ao Tribunal de ('ontas do Distiito Federal quc considcre a segurança juridica das ac(Ses 
praticadas anteriorrnentc no conhecintento das ressalvas de 2015   ,krqe so ocrreu no Segundo 
semestie (Ic 2017.  

C. ell 

Secretarto de Adjunto de Plarteparnento e Orçamento 
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S[l'GDF - 2451368 - Oficio 
	

https:!!sei.df.gov.br/sei/coritrolador.php?acao=docuiiientoinipriin i 

GOVERNO DO DISTR ITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Gabinete do Secretrio 

Offcio SEI-GDF n.2  687/2017 - SEF/GAB 	 Brasilia-DF, 25 de setembro de 2017 

Senhora Chefe-Adjunta, 

Por meio do OfIcio n2  624/2017 - SEF/GAB (2217702), esta Pasta encaminhou a Vossa 

Senhoria posicionamento sobre o andamento das providências visando a automatizaco da 

Demonstraco das Mutaçöes do Patrimônio Liquido - DMPL, em atendimento a apontamentos 

constantes do Relatório AnalItico e Parecer Prévio das Contas do Governo do Distrito Federal - 

ExercIcio de 2016, objeto da Decisao ng 4367/2017, do Tribunal de Contas do Distrito Federal 

(2156516, 2156812 e 2156825). 

Tendo em vista a prorrogaço do prazo para consolidaço da manifestaço do GDF a 

respeito do referido Relatório, conforme comunicado na Circular n2  419 - GAG/CH (2289330), 

encaminho informaçào complementar prestada pela Subsecretaria de Contabilidade, na forma 

do Memorando n2  95/2017 - SEF/SUCON (2415742), capeado pelo Despacho SEF/GAB/UCI 

n2  2436915, da Unidade de Controle Interno da Secretaria de Estado de Fazenda. 

Os esclarecimentos ora oferecidos tern enfoque nas Demonstracöes Contábeis, 

analisadas as fis. 390/393 do mencionado Relatório. 

Ate nciosa me nte, 

WILSON JOSÉ DE PAULA 

Secretário 

A Sua Senhoria a Senhora 

CATIA MIHO TAKAHASHI DE AQUINO CARVALHO 

Chefe Adjunta de Gabinete da Governadoria 

Nesta 

- 	Documento assinado eletronicamente por WILSON JOSE DE PAULA - Matr.0046214-4, 

Secretário de Fazenda do Distrito Federal, em 26/09/2017, as 12:30, conforme art. 69, do 
twnitued 	 Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diana OflciaI do Distrito Federal n9  
ct•corna 

180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

I de 2 	 26 01) 20) 7 I 
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.1 G[)F - 2451 368 - OIICi() 	 https:sci.df1gov.hrfseJJconti.oladorphp?c10 documento imprimi 

I ~ M W A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  

verificadorz 2451368 codigo CRC= 115BB3C2 

BrasIlia - Patrimônjo Cultural da Humanidade' 
Setor Bancário Norte, Ed. Vale do Rio Doce, 132 andar. - Bairro ASA NORTE - CEP 70040-909 - DF 

33 12-82 38 

00002 -00009 388/2 0 17- 12 	
Doc. SEI/GDF 2451368 

-) de - 	

- 	 2609 2017 I 
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SFICiDF - 2174688 - Circular 	 https:sci.dL gov.br'scicontrolador.php?acao -documcn10 'isiiali. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 

Chefia de Gabinete 

Circular SEI-GDF n.2  374/2017 - GAG/CH 	 Brasilia-DF, 05 de setembro de 2017 

PARA: Secretaria de Estado de Planejamento, Orcamento e Gestho do Distrito Federal e Secretaria de 

Estado de Fazenda do Distrito Federal 

URGEN 

Referência: OfIcio n2  030/2017 - GCPT 

Prezados Senhores, 

Sirvo-me do presente para enviar, para ciência e manifestaçào a Consultoria JurIdica 

da Governadoria do Distrito Federal, o Ofi'cio n2  030/2017 - GCPT (2156825), procedente do Tribunal 

de Contas do Distrito Federal, por meio do qual encaminha a versäo preliminar do Relatório 

AnalItico das Contas do Governo do Distrito Federal referentes ao exercIcio de 2016 (2156516), 

acompanhada das consideraçöes apresentadas pelo Ministério Püblico junto ao TCDF (2156812), 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias üteis para a apresentacão de eventual manifestacào. 

Nesse sentido, solicito que as consideraçöes sejam encaminhadas a Consultoria 

JurIdica ate o dia 11/9/2017, possibilitando tempo hábil para a consolidacao e envio das 

informaçöes ao Tribunal de Contas. 

Ate n ciosa m ente, 

CATIA MIHO TAKAHASHI DE AQUINO CARVALHO 

Chefe Adjunta de Gabinete da Governadoria 

Documento assinado eletronicamerite por CATIA MIHO TAKAHASHI DE AQUINO CARVALHO, 

Chefe Adjunto de Gabinete, em 05/09/2017, as 16:50, conforme art. 6, do Decreto n' 36.756, 

ica 
	 de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9 180, quinta-feira, 

17 de setembro de 2015. 

1 dc 2 	 26;0920I7 1 

e-DOC 80E3803F-c
Proc 36964/2016-e

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=80E3803F
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=36964&filter[anoproc]=2016


SEI/GDF - 2174688  - Circular 	
visual I; 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  
: 

verificador= 2174688 código CRC= 689E0814. 
. 

BrasIlia - PatrimOnio Cultural da Humanidade 

Praca do Buriti, Palãcio do Buriti, 12 andar, Sala P-il - Bairro Zona Civico-Adminjstratjva - CEP 70075-900 - DF 

	

00002-00009388/2017-12 	
Doc. SEI/GDF 2174688 

	

Criado por LL I (('i7? 	versâo 4 por fl'() I W772 	em 05/09/2017 16:39:44. 

2 dc 2 	
26/09/20 17 1' 
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RELATO RIO ANALITIc0 SOBREAS 

CONTAS DO GOVERNO DO DIsTRIT0 FEDERAL 

(VERsA 0 PRELIMINAR,) 

ExERcIcIo DE 2016 
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SE I '(IDE-' - 2197054  - Memorando 
	

Iittps:'!sei.df.gov.br!sei/conlrolador.pIip?acao-- dOClIIllCF)tO istiaIi 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

L 	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 
Laid 

Subscretaria de Contabilidade 

Memorando SEI-GDF n.2  82/2017 - SEF/SUCON 	 BrasIIia-DF, 06 de setembro de 2017 

I'ARA 	: Unidade de Controle Interno - UCl/SEF 

ASSUNTO: Manifestação da SUCON quanto ao teor da versão preliminar do Relatório AnalItico 
sobre as Contas do Governo do Distrito Federal - exercIcio 2016. 

Em atendimento a solicitaço formulada pela Unidade de Controle Interno - UCl/SEF, 

(2179203) , a qual faz referência ao Oficio 030/2017 - GCPT - TCDF (2156825), esta Subsecretaria de 

Contabilidade - SUCON/SEF informa que a Demonstraçào das Mutaçöes do Patrimônio LIquido - 

DMPL ainda se encontra em fase de homologação, conforme cOpias do modelo da DMPL (2198144) e 

do DOD (2198390) anexos. Cabe ressaltar que o modelo ora mencionado foi desenvoivido de acordo 

corn a estrutura constante no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Ptblico - MCASP. 

Atenciosamente, 

HELVIO FERREIRA 

Suhsecretário de Contahilidade 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO - Matr.0026019-3, J
-eh J., 	Auditor(a) de Controle Interno, em 06/09/2017, as 16:51, conforme art. 69, do Decreto n° 

36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, 
ckironic 

quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

I dc2 	 26'09'2017 I 
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SEt/Cl DF - 2 197054 - Memorando 	 https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=docurnento  visual i 

jj 	j 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  
J I 	/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&idorgaoacessoexternoo 

venficador= 2197054 código CRC= 4D6EEDA3. 

"BrasIlia - Patrimônio Cultural da Humanidade" 

PARQUE CIDADE CORPORATE, SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9, LOTE C, BLOCO B - 59 andar - CEP 70308200 - DF 

00002-00009388/2017-12 	 Doc. SEI/GDF 2197054 

Criado por micinouri, verso 5 por [emourJ em 06/09/2017 16:41:21. 

2de2 	 26/09/2017 I 
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GOVENO DO DISTRTO FEDERAL 
	

Exercicio 2017 

4_.. DEM0NsTRAcA0 DAS MuTAcOEs DO PATRIMONIO LQUIDO 
	

Corn Intra 

PosçAo em:0510912017 As 14:50:29 

Mes do ReforOncia 	Selenibro 

Unidade Gestora 	200204 
	

COMPANI-IPA DO METROPOLITANO Door - METRO-OF 

C,ast4n 	 20204 
	

COMPANHIA DO METROP(O DO DSTRITO FEDERAL 

Pat.SecIal / 
I 	AdlenUmonto 
I 	Future Reset-va 

I 
I 	A2UStOS 0f 

I 	 I 

Reervas I 	Demals 

1 
I 	Resultados I 	Acoes / I 	 I 

 I 
FSPECIFICACA Capital I Aumento do do Capital I 	Avatlacao de Lucros Reserves Acumulados 

I 	Cotas em 
Tesouraria 

I 	TOTAL 	I 
Social 

I 
Capital (AFAC) Patrimonial 

Saidos iniciais 2793.742 766,28 0.00 0.00 0,00 1 210 661,03 0.00 - 654.088.405.16 0.00 2140.865.022.15 

AjeSteS do 000rnicios 4OteriOreS 0,80 0 00 0,00 000 0 CO 000 05564005 0 CO 05840.65 

Amneoto do 5891081 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 500 

Rosgetc$Roorres2O boom eCotas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 II CO 

Juros sabre s8pltet propels 8.00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 0 CO 

Reseltade do 0000ciclo 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 000 

Ajoste do 8s8tucOe p8trieroorat 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 000 

Constlulc8o I RoveniOo do roservas 0,00 0.00 8.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000 

Dividondos 8 distriboir 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 000 000 000 000 

Saldos finals 2.793.742.766.28 0.00 0.00 0.00 1.210.661.03 0.00 -653.732.786.51 0.00 2.141.220.670.80 

POgina: 1 	 Emitido per: HOMOLDANIEL 	 Eniitido am: 06.09:2017 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Balancete Contábil 	
PSIAGOOI 

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRO-DF 	
Exercicio: 2017 

Gesto 	 20204 COMPANHIA DO METROPOL DO DSTRITO FEDERAL 
Més Referéncta 09- Setembro 	

Posjcao em: 07/06/2017 2310.42 
Conta Contábj! 230000000 

Conta Contábil Saldo tnciaI Movimento no Més Movimento Ate Mes Saldo 
230000000 PATRIMONIOLIQIjIDO 

2.1408&,022j5C 000 365.648,65C 2.141.220670.80C 
231000000 PATRIMQNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 2 793 742 76628 C 000 000 
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO 

2 	766 28C 

231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO 
2 753 742 76628 C 0.00 0,00 2 793 742 766 28C 
2793 742 766.28 C 0,00 0,00 2.793 742 766.28C 

231210100 = CAPITAL SOCIAL SIJESCRITO 
2 793 742 766.28 C 000 0.00 2793 742 766 28C 235000000 RESERVAS DE LUCROS 1210.661,030 0.00 

235400000 RESERVA 06 INCENTIVOS FISCAIS 
000 1210661,030 

235410000 FIESERVA 06 INCENTIVOS FISCAIS - CONsOuDAcAO 

1 210661 03C 000 000 1210 661,030 
1 210 661,03 C 0.00 0,00 1 210 661,03C 235410100 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS 1 210661.03 C 0.00 000 

237000000 RESIJL FADO ACUMULADO 
1 210 661 030 

237100000 SUPERAVITS 01.1 DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQIJIAS, FuNDAcOE 

654088405.160 

000 

0.00 350 648 650 653 732 756.510 

237110000 SUPERAVJTS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA(;AO 
000 35564865 C 355 648 650 

237110300 AJUSTES DE EXERCICIOSANTERJORES 
0,00 000 355648.65 C 355 648.65C 
000 0100 355 648;5C 355 648,65C 237110302 AJUSTES DO PASSIVO IPROVISOES) 0,00 000 

237110303 AJUS1 ES DO ATIVO (DIREITOS RiO FINANCEIROS) 
48807040 C 488 070 40C 

0,00 0,00 132421,750 132 421 71)0 
237200000 LUCROS 6 PREJUIZOS ACIJMULADOS - EMPRESAS 654.088405,160 0.00 
237210000 LUCROS 6 PREJUIZOS ACUMULADOS- CONSOLIDAcA0 877810826.320 000 

0.00 654 066405160 

237210200 RESULTADO ACUMULADO 
0,00 877810826320 

877810.826.320 0.00 000 877 810 826 320 
237220000 LUCROS E PREJUIZOS ACIJMULAOOS - INTRA-OFSS 23790402700 C 000 000 237 904 027 09C 
237220200 RESULTADOACUMIJLADO 237904027090 0.00 0.00 237904027,090 237230000 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS.INTER 14 181665,930 0.00 
237230200 RESUI.TAOO ACUMULADO 

0.00 14 181 605930 
14 181 605,930 000 000 14 181 605930 

303000000 VARIAcAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 000 000 
310000000 PESSOAL 0 ENCARGOS 

161 897900,690 161 897 900 690 
000 000 73711 515000 73711 515000 

311000000 REMUNERAcAOA PESSOAL 
0,00 000 54711664.590 54711884.500 

311100000 REMUNERAcAO A PESSOAL ATIVO CIVIL. RPPS 0.00 000 
311110000 REMIJNERAçAO A P1-SSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOUDAcAO 

56059960 56059.960 

311110100 VONCIMENTOS E VANTAGENS ElMS. PESSOAL CIVIL RPPS 
000 000 56 05996 0 56059960 
0,00 000 00878020 50878020 

Emitido em: 	06109/2011 14:53:23 
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it 	 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

J. 	 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE 

c00RDENAcA0 DE PROCEDIMENTOS E DE CONTROLE 

DE SISTEMAS CONTABEIS 

DOCUMENT() 11W oFIclALlzAçAo DE l)EMANI)A 

N° 02/2017 	 COd. do Pré-proj. SIS- IS 

ldentificação da Area Requisitante 

Coordenaçao de 
Unidade/Setor/Depto.: Procedimentos e de Controle 

Data: 	04/01/2017 
de Sisternas Contábeis - 
COPROC 

Nome do Pré-Projeto: NOVA DEMONSTRAcAO DAS MuTAçOEs NO 
PATRIMONIO LIQUIDO-DMPL 

Responsável pela 	Daniel da Silva Mello 	 190.483-3 
MatrIcula: 

Demanda: 

E-mail do Responsãvel: 	 Telefone: 	3312.5108 

Fonte de Recursos: 

2 - Equipe envolvida corn o pré-projeto 

Integrante 	
Alisson Lira da Rocha 	MatrIcula: 

190.047 
Requisitante: 

E-mail do Integrante 
Requisitante: 	

alrochaaIazenda.d Lov.hr 	Telefone: 	33 12.5083 

Integrante Técnico: 	 Matricu Ia: 

E-mail do Integrante 
Telefone: 

Técnico:  

Integrante 	
MatrIcula: 

190.483-3 
 

Administrativo: 	Daniel da Silva Mello 

E-mail do Integrante 
Administrativo: 	

11ov. hr 	Telefone: 	33 12.5094 
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3 - Alinliamento corn os instrumentos (10 )Ianejarnento (Ia SEF 

Id OBJETIVOESTRATEGICO 
Id NECESSIDADES/OPORTUNIDADES 

INovo padro contahil S1GGO. Padronizar os conceitos, as regras e os 
Atendimento das necessidades procedirnentos 	relativos 	as 
priorizadas no Pré-Projeto: SIS- demonstraçOes contábeis do setor piblico 
15. do PI)l'i. a serem observados pela 

União, 	Estados, 	Distrito 	Federal 	e 

1 	MunicIpios, permitindo a evidenciaçao e 
a consolidação das contas piiblicas em 
ãrnbito nacional, em consonãncia corn os 
procedirnentos 	do 	Piano 	de 
ContasAplicado 	ao 	Setor 	PiThlico 
(PCASP) 	e 	Decisäo 	N° 	6155/2016- 
TCDF. 

2 

4 - Espccificaçao detaihada ((los requisitos) para Sc desenvolver 0 l)'0iCt0 

4.1 I)EMONsTRAçAO 1)AS MuTA('OEs NO PATRIMONI() L!QUIDO 

/\ E)cnionstraço (hs Mutaçoes no I'atrirnonic) LIq uido (DIVIPL) demonstrará a e\'0iLiço (10 
patriinôruo 1k1 uido da ent kiade. Dciii i•e OS itens demonstrados. podernos citar: 

a. Os ajustes de exercicios anteriores: 

ft as iransaçOes de capital corn OS SC1OS. por exemplo: 0 aUiiiento (Ic capital, a aquisiçâo 
on vcnda dc acOcs em lesouraria C OS jUl'05 sobre capital prOprio: 
C. 0 Superav ii ou deficit patrimonial: 

Cl. a destinaço do resuitado, por exemplo: transf'erCncias para reservas e a distribuiçao de 
(liVideIi(los: c 

e. outras mutaçOes (.10 pairillionjo liquido. 

A l)N1Pl. compicinenta 0 Anexo de Melas Fiscais (ArviF). integranic do Projeto de I .ei (IC 
Diretrizcs Orçamentirias ( L1)O). 

A i)MPL e obrigatoria para as empresas estatais dependentes, desde que constituidas sob a forma 
de sociedades anOnimas. e tiicuitativa para os demais orgios c entidades dos entes da iederaço. 

A [)MPI. C ohrigatôria para as empresas estatais dependentes, desde que constituidas sob a lbrrna 
dc sociedades anOn i mas. c ütcultat iva para OS demais Orgâos e entidades dos cntes da Federaço. 

DMPL será eIal)orada Ut ii izando -se 0 grupo 3 (patrimO nio I iq uido) da C lasse 2 (passivo) do 
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O preenchimento de cada célula do quadro devera conjugar OS criterios inlormados nas coiwias 
(C) corn os critérios intbrrnados iias linhas (L). Os dados dos pal-es de lançarnenios desses 

critérios poderäo ser extraldos através de contas de controle. atritiutos de contas. inlbrrnaçOes 
complementares ou outra fbrrna delinida pelo ente. 

Nas colunas. são aprcscntadas as contas contábeis (las qUalS os dados devern ser exiraidos. 
cnquant() as linhas delimitam o par de lançarncnto de tais contas. Por exenlplo. supoiido urn 
aumento de capital em dinheiro, o preenchimento da coluna "Patrirnônio Social / Capital Social" 
e da liriha "Aurnento de Capital" deverá extrair os dados do respectivo par de lançamcntos corn 
as contas l . 1 . 1.0.0.00.00 - Caixa e [quivalerites de Caixa 
'c "2.3.1.0.0.00.00 - Patrirnônio Social e Capital Social. 

4.1.1 Estrutura: 

EN1E DA FEDERAçAO 

OEMONSTPAcA0 DAS MuTAcOES DO P PMôO LIQUOO 

Enpr.co 20P 

ESPE CII tCAAO 

Saldos inidoi 

e.e,C,~,05 dIte,,VeS 

A,,,enlo de eawtal 

lpgate / Spe.o de Aç6eS p Cota 

ia'os sobre capilal propro 

Pesultado do exercico 

Apisles PP avaliacSo patrrPon,a 

Cotiturçào / Reverso oe rese'ses 

Oroderdos a ditnba' 155 no, aço) 

Saldos linais 

Pat. 
Social/ 	,anmenb0 	

Ajustes de 	 Acdes / 

	

para Futu,o 	Reseiva Pr 	 - 	Rese,va. de 	Demais 	Resuiltaclos 
Capital 	 Asalu,çuio 	 Colas ens 	10545 

Aumenlo de 	Capital 	 Lurros 	Rrseuv,s 	Autumulados 
Soluat 	

Capital () 	
Patuurnonual 	 Tespuira, a 

0 fbrmato do cabeçalho e rodapé deverá seguir o que là está sendo aplicado nos outros balanços. 

5 - Motivaçao / Justificativa e problemas a resolver 

Padi-onizar os conceitos. as i-egras e os procediiiieiitos relativos as demonstraçOes contàheis do 
setor pCiblico a set-em observados pela Uniao. Estados, Distrito Federal e Municipios. permitindo 
a cvidenciaçào e a consolidacão das contas ptihlicas em ãmbiio nacional. em consonancia corn os 
procedimentos do PIano de Contas Aplicado ao Setor Pàhlico (PC'ASP). 

6 - Indicação (IC soluçao 

Cr- iação de urn novo layout pal-a a Dernonstração das MutacOes no PatrimOnio I iquido-DMPI.. 
na 	funcionalidade PSI AG550-Balanços. devendo ser pararnetrizado por me to da lunçao 
PSIAT050-Atualiza Equacào de Balanço. pal-a o exei-cIcio de 2016 do SIAC/SIGGO. 
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7- Resultados a serem produzidos 

Prodi,zir miormaçöes de materializaçio 110 110V0 Demonstraçao das Mutaçöes no Patrimônio 
Liquklo de acordo corn as novas regras de Contabilidade Internacional c PCASI - Piano de 
Contas Aplicado ao Setor PcibIico, utilizado corno Ièrramcnta para tornada de decisOes dOS 
geslores p(ihlicos. 

8 - Beiieficiados ou I nteressados (internos/extertios) 

lodas as uiiidades gestoras. os órgäos de controle interno c externo e a socicdade em geraI. 

9 - Metas (e respectivas niétricas) a serern alcançadas em urn dado prazo 

- Denionstraçio das MutaçOes no Patrimônio LIquido em funcionarnento ate o primeiro 
sernestre do ano de 2017. 

Encaminharnento 

[111 conforuiidade corn as regras (Ic pianejamento da SEF, conlorme disposto no 

encarninha-se ao CoinitC de TI para: 

- decidir motivadarnente sobre 0 pre-propeto e respectiva prioridade inediante aplicacäo da 

inetodo logia (I UT-A: 

II - indicar os integrantes envolvidos corn o proccsso de planejarnento e execuço da dernanda 

on desenvoivirnento do pre-projeto cm questäo; e 

iii - submeter a aprovaçao do ('OGF;T-CTIC. 

	

Area Requisitante 	 SUTIC 

Daniel da Silva Meilo 

	

Matricula: 190.483-3 	
MatrIcula: 

BrasIlia-DF, 04 de janeiro de 2017. 
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Aprovacäo 

Aprovado o prosseguimento do atendimento da demanda/pré-projeto, considerando sua 

releváncia e oportunidade em reiaçào aos objetivos estratégicos, questOes de ordem legal-

normativa e técnicas, tendo em vista as reais e justificadas necessidades da Area Requisitante. 

Observaçao: as demandas ou pré-projetos nào aprovados farão parte de repositório de dernandas 

ou pré-projetos não prioritários. 

Autoridade/Competente 

Matricula: 

de 2017. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Subscretaria de Contabilidade 

Memorando SEI-GDF n.2  95/2017 - SEF/SUCON 	 BrasIlia-DF, 21 de setembro de 2017 

PARA: UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCl/GAB/SEF, 

Tendo em vista a prorrogação de prazo ofertada pelo egrégio Tribunal de Contas do 

Distrito Federal para manifestação acerca do teor do Relatório AnalItico sobre as Contas do Governo 

do Distrito Federal, exercIcio 2016, conforme Circular n2  419 (2289330), esta Subsecretaria de 

Contabilidade - SUCON/SEF tern a inforrnar ainda o que segue: 

Quanto as observaçOes constantes nas pginas 390 a 393 do Relatório AnalItico sobre 

as Contas do Governo do Distrito Federal, exercIcio de 2016 (versào preliminar), que tratarn 

especificarnente sobre as Dernonstraçöes Contbeis, tecernos as consideracães abaixo: 

Sohre ci F10O exclu,sao das opera çoes in!ragovernalnenlais flax deinonsiraçoes consa/idadas da 

Preslaçcio de Contas 

A Nota Explicativa constante da página 61 do Balanço Geral, 2016 assim destacou: 

"Em 2016, ernbora sejam perceptIveis os avancos nos procedirnentos e contabilizaçoes ainda náo foi 

possIvel a compatibilização total dos saldos contábeis de natureza intra de forma a permftir a 

exclusão de todos os valores da dupla contagern." 

Nesse sentido, inforrnarnos que está em fase de testes alteraçães de atributos dos 

eventos corn código especifico para exigir a contabilização das operaçöes de natureza intra 

automaticarnente na Unidade Gestora - UG ernitente e na UG favorecida. Essa medida busca garantir 

a contabilizacão dos procedimentos detaihados na lnstrução Normativa n2  004/2016-SUCON e, 

consequentemente, permitir a exclusão dos saldos contábeis de natureza intra quando da 

elaboração dos respectivos demonstrativos da Receita e Despesa e Demonstraçöes Contbeis, sem a 

dupla contagem. 

Balanço Orçaineniário: 

Os quadros sobre a Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar 

Processados, os quais são anexos ao Balanco Orçamentário serão encarninhados a area de 

Tecnologia da lnforrnação para desenvolvimento corn base na estrutura do MCASP - Manual de 

Contabilidade Ptiblica Aplicada ao Setor Püblico (2417525). Tao logo sejarn concluldos e 

hornologados serão disponibilizados aos usuários do SIAC/SIGGO. 

V 

I de 3 	 26/092() I 7 I 
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SEI GDF - 2415742 - Memorando 	 imprinii  

Bci/anço I!J7(i11c('iro.' 

0 Balanço Financeiro foi pararnetrizado corn adequaçäo ao modelo definido no 

MCASP - Manual de Contabilidade Püblica Aplicada ao Setor Piiblico, corn inclusöes das contas: 

622920103 - Liquidados a Pagar e 622920104 - Empenhos Pagos, para complementar a equação, 

corn as inscriçöes de Restos a Pagar, em razão das regras definidas no modelo original no possibilitar 

o fechamento na totalidade das operaçöes contábeis realizadas. 

/i'alanço Patrimonial: 

A citacão constante as fis. 392: 

"Houve divergência entre 0 registro da participação acionária do DF no capital 

social integralizado das empresas estatais constantes do SIGGO e do 

demonstrativo correspondente e constante do Balanço Geral, notadamente em 

referêricia a Terracap e a Novacap. 

0 registro contabil da participaçäo acionária do Tesouro nas empresas püblicas do DF 
consta na Conta Contabil 122110101 (UG 130101). 

Cornparando esses dados corn os Quadros 11.4.1 (Dernonstrativo do Capital Social das 

Ernpresas do GDF) e 11.4.2 (Participacão Acionária do DF no Capital Social Integralizado das 

Empresas pertencentes ao Complexo Administrativo - Tesouro+FUNDEFE) (2419112), temos a 
prestar os seguintes esclarecimentos: 

Quanto a Terracap, a mesma náo enviou a Subsecretaria de Contabilidade - 
SUCON suas Demonstraçöes Financeiras relativas ao exercIcio de 2016, fato este noticiado nas 

Notas Explicativas (item 11.8). No Quadro 11.4.1 foi informado o valor do Capital Social da 
empresa declarado na Ata da 429  Assembleia Geral Ordinaria - AGO, de 18/12/2016, conforrne 
Nota Explicativa de rodapé do rnencionado Quadro. Esclarecemos que esse é urn dado real 

que divergiu do registro na conta contábil 122110101 da UG 130101. Contudo, o dado 

constante do Quadro 11.4.2, demonstra a real participação acionária do GDF que é de 51% do 

Capital Social da empresa, e que corresponde a R$ 942.912.793,00. Tal aurnento do Capital 

Social da empresa deu-se rnediante a capitalizaçäo da reserva de retençäo de lucros, no valor 

de R$ 1.648.984.648,00, conforrne evidenciado na citada Ata. A adequação do registro contabil 

já havia sido efetuada por meio da 2017NL05239. 

2. Já o registro contábil na UG 130101 guarda conformidade corn os dados informados no Quadro 
11.4.2. cuja participaco do GDF na Novacap éde 56.12%, o que corresponde a R$ 
14.991.378.36. 

Jà a citação constante de folhas 392: 

"Persistlu o registro de 1,3 milho como Participaçäo Societária do Tesouro no 

DER/DF, falha no registro contábil que deve ser corrigida, uma vez que o DER/DF 

é uma autarquia e, por consequência, não possui Capital Social. 

0 registro incorreto na conta de Adiantarnento para Aurnento de Capital teve origern 

na 201401378389, de 31/12/2014, emitida pelo Tesouro, pela utilizacao incorreta do Evento 580903 

de repasse de recurso de capital próprio para as empresas ptiblicas, diferenternente do Evento 

580901 utilizado para as autarquias e fundaçoes. Esse registro foi reclassificado no exercIcio de 2016, 

2de3 	 26/09'2017 1 
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por meio da NS00140 e efetuado o seu ajuste contábil em definitivo em 2017, conforme NL11925. 

Sendo estas as consideracOes adicionais a serem ofertadas por esta Subsecretaria de 

Contabilidade, colocamo-nos a disposiçào para eventuals esciarecimentos que entenderem 

pe rti n e ntes. 

Atenciosamente, 

HELVIO FERREIRA 

Subsecretãrio 

r .-• 
sei! 
asslflaturj 

I ('elrOfli(a 

Documento assinado eletronicamente por HELVIO FERREIRA - Matr.0269950-8, 

Subsecretário(a) de Contabilidade do Distrito Federal, em 22/09/2017, k 11:29, conforme art. 

62, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

A auteriticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  

/sei/controlador_externo.php?acao=docu mento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 

verificador= 2415742 código CRC= F2962649. 

"Brasilia - Patrimônio Cultural da Humanidade" 

PARQUE CIDADE CORPORATE, SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9, LOTE C, BLOCO B - 52 andar - CEP 70308200 - DF 

00002-00009388/2017-12 	 Doc. SEI/GDF 2415742 
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k
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

Gabinete do Secretário 

Unidade de Controle Interno 

Despacho SEI-GDF SEF/GAB/UCI 	 BrasIlia-DF, 22 de setembro de 2017 

Ao GAB/SEF, 

Sen hor Secretrio, 

A Chefia de Gabinete da Governadoria do Distrito Federal, por interrnédio da Circular 

SEI-GDF n2  419/2017 - GAG/CH, de 13 de setembro de 2017 (2289330), cientificou esta Pasta sobre a 

prorrogacão de prazo ofertada pelo Tribunal de Contas do Distrito, para rnanifestaco acerca do 

Relatório AnalItico sobre as Contas do Governo do Distrito Federal, referente ao exercIcio de 2016. 

Em 08 de setembro Ciltimo, foi remetido o OfIcio SEI-GDF n2  624/2017 - SEE/GAB 
(2217702) a Chefia Adjunta daquele gabinete, corn esclarecimento da Subsecretaria de 

Conta bi lid ad e/SE F. 

Tendo sido oportunizado novo prazo para manifestaçäo, a SUCON/SEF apresenta o 

Mernorando SEI-GDF nQ 95/2017 - SEF/SUCON (2415742), corn enfoque nas DemonstraçOes 

Contábeis, analisadas as fis. 390 a 393 da versäo prelirninar do aludido relatOrio. 

Assim, encaminhamos ao crivo de V. Excelência a rnanifestacâo da area responsavel, 

corn a sugestão de envio a CH/GAG, em complemento as informaçoes j6 apresentadas. 

Atenciosa mente, 

PEDRO RUFINO DO REGO 

Chefe 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RUFINO DO REGO - Matr.0269952-4, Chefe 
da Unidade de Controle Interno, em 22/09/2017, as 15:56, conforme art. 6, do Decreto n 

,srw: L.LJ 	36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2  180, etronI(.3 	
J quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.dfgov.br  

- 	 /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=o 

verificador= 2436915 código CRC= 9C867FD2. 

"BrasIlia - Patrimônio Cultural da Humanidade" 

SAAN - SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTOS NORTE - QUADRA 2 LOTE 730 - CEP 70634-200 - OF 

00002-00009388/2017-12 	 Doc. SEI/GDF 2436915 
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b. Quadro da Execuçâo dos Restos a Pagar Não Processados 

UnIas 

Cr1tr1os 

RESTOS A PAGAJNAO 
PROCESADQS . 	Conta 

Contbfl) 

fts'-itos 

Uquidados 	Pagos 
(c) 	 (d) 

Cancelados 
(e) 

Saldo 
( (a+b4e) 

Em xecc*os 	} 
Anterloes 

(a) 

Em 31 de 
Dezembro do 

Exerck1oAnerior 

____________ ____________1oj be1 
3.LZ.0,00.00+ 	

1 5.3.1.1.0.00.00 3.1.3.0.00.00 63.1.4.0.00.00 63.1.9.0.00.00 

Ii 
L2 

Desnesas Correntes (L2+ L3+ L4)  
Pessoal E Encsrgos Socsis 	ND: 3.1.00.00  

3 
.4 

Juros F. Nncargos Da Divida 	ND: 3.2.00.00  
Outras Despesas Correntes 	ND: 3.3.00.00  

LS DespesasDeCaoa1 (1.6+L7+L8)  
L6 Investimentos 	 ND: 4.4.1)1)1111  
1.7 InversOes Financeiras ND: 4.5.00.00  
LO Amortizaclo fla Divida ND:  
L9 TOTAL (11+15)  

Metodotogia para Etaboracao do Balance Orcamentario 
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tTESOURoNACIONAL 

c. Quadro da Execucao dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados 

INSCUTOS 	 . ... 	 - 
crite i 	EM EXERCICIOS 	EM 31 DE DEZEM8RO

PAGOS 
	

CANELADO DO EXERC COO RESTOSAPAGAR 
(1nforrn:o 	ANTERU)R.ES 	 (c) 	 (d) A T IUOR 

Lfttha 
PROCESSADOS E RESTOS 

Corn iementar 	(a) 	 SALDO 
_______________ 	t PAGAR NAO PROCESSADOS 

da Conta 
______________________________ 

__________ 	 criterlos (Contas Contábeis) 
f (a+b.c-d) 

LIWDADOS 
Contâbll) 5.3.2.2O.0 öo+f 

.2 i'ecsoa. N ir

D 
 S 	N). 3.1.0(1.01 

JursE 	ND: 3.2.00.00 
Outias D 	NI): 3.3.00.00 L-1-4 

Despeas 	CaRitai 	 (L6+ L7+ L8.1J  
1.6 I flss1uflentc>s 	ND: 4.1.110.00  
L7 	InvcrsOcs Financeiras 	ND: 4

.
5
.
0 

 
.
6
.
) II) 	Auwrltzaçso ) 	Dv!da 	ND 	60. 00 

1.9 	TOTAL 	 11+ L5)  

PC 07 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

t 	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SI.JBSECRETARIA DE CONTABILIDADE 

BALANO GERAL 2016 
11.4 Informativos da participação acionário do GOF 

11.4.1 Demonstrativo Do Capital Social Das Empresas 

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS 

DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 	 R$1,00 

1.1.4.1 	 Poiç10 em 31/12/2016 

EMPRESA ON PN PNA PNB COlAS 
TOTALDEACOES 

VALOR EM REAL 

BRB 28.014.650 8.290.000 - - . 36.304.650 860.500.000 

CAESB 10.941.975.577 - - - - 10.941.975.577 1.094.197.557 

CEASA 4.710.126 - - - 4.710.126 4.710.126 

CEB 7.184.187 - 1.313.002 5.919.194 - 14.416.383 566.025.356 

CODHAB° 75.000.000 - - - 75.000.000 37.029.932 

CODEPLAN 1.223.372.760 - - - . 1.223.372.760 12.233.728 

EMATER . - - - 677.760 677.760 677.761 

METRO 29.632.401 - - - 29.632.401 2.793.742.766 

NOVACAP 500.000 - - - . 500.000 26.713.076 

SAB 1.636.885.749 - - - - 1.636.885.749 16.368.857 

TCB . - - - 28.723.580 28.723.580 28.723.580 

TERRACAP * * 500.000.000 - - - - 500.000.000 1.848.848.613 

FGP-DF - - - - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

DF ATIVOS 100.000 - - - - 100.000 100.000 

TOTAL 7.299.871.351 

cota 

ON ACO(S ORDINARIAS NOMINATIVAS 

PN - AcOES PREFERENCIAIS NOMINAIIVAS 

'NA = AçOEs PREFFRLNCIAIS NOMINAFIVAS CIASSL 'A 

PNB - AcOES PREFERENCIAIS NOMINATIVASCIASSE "B' 

Conforme o Art. 56  do Estatuto Social da Codhab. o Capital Social dde ES 75000000.00 (Setenta e Cinco mjllrÔes de reais(, cbv,d,do em 75000.000 de 

açOes nominels de ES 1,00 coda. 0 Corselho de Adminustraçlo da companha aprovou a irlteorahzaclo de 8$ 37.029931,62 do Capital Social 

Conforme Ala do 476  AGO de 18/01/2016. 

PREsTAcA0DEc0NTAsANuALD0G0vERNA00R 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

	

, 	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

	

- . 	SUBSECRETARIA DE CONTABLIDADE BALANO GERAL 2016 

11.4.2 ParticipacOes Majoritârias 
PARTICIPAçA0 ACIONARIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS 

PERTENCENTES AC SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO 

	

(TESOURO + FUNDEFE) 	 5$ 

11.4.2 	 Po3Iç3o m 31/12/2016 

PARTICIPAcOES MAJORITARIAS 00 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

EMPRESA ON PN PNA PNB COlAS 
TOTAL DEAcOES 

F COlAS  
VALOR EM REAL 

BRB 27.130.856 8.028.940 - - 35.159.796 96,847 833.377.742 
CAESB 9.626.562.862 - . - - 9.626.562.862 87,978 935.893.442 
CEASA 4.710.119 - - - - 4.710.119 100,000 4.710.119 
CEB 6.696.418 - - 4.865.691 - 11.562.109 69,193 459.579.740 
CODEPLAN 1.219.163.356 - - - - 1.219.163.356 99,656 12.191.634 
CODHAB 37.029.932 37.029.932 100,000 37.029.932 
EMATER - - - 677.760 677.760 100,000 677.761 
METRO 29.630.401 - - - - 29.630.401 99,991 2.793.742.766 
NOVACAP 280.600 - - - 280.600 56,120 14.991.378 
SAB 1.512.117.653 - - . - 1.512.117.653 92,378 15.121.177 
TCB - - . 28.723.3321 28.723.332 99,999 i 	28.723.332 
TERRACAP 	1 255.000.000 . - - - 255.000.000 1 	51,000 942.912.793 
TOTAL 6.078.951.814 

VIM = McuL) URUINflIMIAS NUMINATIVAS 

PN AçOEs PREFERENCIAIS NOF,1INATIVAS 

PNA ACOES PREFIIELNCIAIS NOMINATIVAS CLASSE A 

PNB - AçôEs PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSES 

PREsTAcA0 DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR 
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De: Jose Luiz Marques Barreto [mailto :jbarreto@fenda .df.gr] 
Enviada em: sexta-fera, 22 de setembro de 2017 16:37 
Para: Helvio Ferreira; Lucia Helena Cavalcante Valverde 
Assunto: RES: Apuracâo do superávit financeiro 

Prezada Lucia Valverde, boa tarde 

Em relaço a solicitação informamos que a näo reapuraçio do superavit financeiro, 
resultará na impossibilidade do utilização de recursos durante 0 exercicio. 

Tal situaco, sinaliza quo principalmente que os recursos das fontes vinculadas, 
saide e cducacäo, ficaram entesourados ao longo do exercicio. 

Esse cenário prejudicará sobremaneira a reaplicação orçamentársa desses recursos, 
em algumas situaçôes suas respectivas restituição, no caso, do recuros vincados 
- Convénios. 

Ante ao exposto, teremos como consequencias,corn certeza, prol:'lemas pam o 
Coverno do Distrito Federal, no que tange ao CAUC , CADIN, que impactai-6 as 
futuras contrataçöes operação de créclitos e recebimentos do tranierencias 
volutarias 

Att 

:-ai 	Ea' 	ie 
Fazenda 

José Luiz Marques Barreto 

Auditor de Controle lnterno 

Assessor Especial 

Subsecretaria de Contabilidade/SUCON 

Tel: 61 3312- 5003/5118/5114 

Jbarreto@fazenda.df.gov.br  

De: Helvio Ferreira 
Enviacla em: 22 09 2017 16:21 
Para: Jose Luiz Marques Barreto 
Assunto: ENC: Apuração do superávit financeiro 

De: Lucia Helena Cavalcante Valverde [mailto: lucia .valverdesepjag.df.gov.br] 
Enviada em: 22 09 2017 15:23 
Para: Helvio Ferreira 
Cc: leda Alves Batista Leite 
Assunto: Apuração do superávit financeiro 

Prezado Hélvio, 
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Conforme acordado corn a leda, encaminho a parte do relatório da PC de 2016 que trata a 

metodoogia de apuração do superávit financeiro para sua manifestação. 

Aguardamos a resposta corn a maior brevidade possIveL 

Atenciosamente, 

cretua de Wado de Planejamt!nto, 

\ 
	Orçamento e Gesto do Distrito Fedia 

Lucia VIverde 
Chefe da Linidade de Orçamento e Gesto 
Assessoria JurIdica Legislativa 
+55(61)3414-6235 
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C OF) H AA F. 

OFICIO N. 100.002. 	/2017 - PRESI/CODHAB/DF 

BrasIlia, d-' de setembro de 2017 

Senhor Consultor, 

Encaminhamos em anexo resposta ac Oficio Circular SE-GDF no 20/2017, 

informando acerca da solicitação referente ao Relatório Analitico sobre as Contas do 
Governo do Distrito Federal no exercicio de 2016. 

2. 	 Esta Companhia encontra-se a disposição para eventuals esclarecirnentos. 

Atenciosamente, 

ILSON 

4-, z-,,, L ANH Os 

Diretor- Presidente 

- 

Ao Senhor 
RENE ROCHA FILHO 
Consultor Juridico da Governadoria do Distrito Federal 
Praça do Buriti, Palàcio do Buriti, Térreo, Sala T32 Bairro Zona Civico-Administrativa. 
70.075-900 - Brasilia/DF 

SCS 0.6 Bloco A Lotes ?I13 - 70 3O6-9 8 Brastijo O - www codhab df pv or  

c.roVr\17cIr%rc oArs(II vir.r.nv NAncmL\rr OI)VEN&DI e; 	nITh - ,...: -- Lft 	:1: 
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COVERN() DO DISTRIT() FLI)ERAL 
COMPANHIA DF DESI NVOI.VIMI,N I () I IARIFAUIONAI., 

COL)HAB 	DO DISTRI1O FFDERAI. 
DIRETORIA ADMINIsTRAçA() F GI Si AU 

MEMO n° 410.000.014/2017-GECOT1DAGES/CODHAB 

Prezado Diretor, 

Em resposta ao OfIcio Circular SEI-GDF n.° 20/2017, iriformamos que não 
existem manifestaçoes afetas a esta Geréncia, conforme Oficio n.° 03012017 - 
GCPT/TCDF, que encaminha a determiriacão da versão preliminar do Relatório 
Analitico sobre as Contas do Governo do Distrito Federal e a Decisão TCDF n.° 
6.406/2016, anexos. 

Colocamo-nos a disposiçao para quaisquer esclarectmentos. 

Atenciosamente, 

Brasflia, 13 de Setembro_de017. 

Geône MartTñ1G1iir  
Gerente de tentabilidade e T 

C0l'.IPNIIIA 1)1 1)1 SI NV(Ij VIIII NI 	I\1411 \( UN \I I)('I)I.IUII(, I I) I1\I 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAl 
GABINFTE DO CONSELnEIRO PAtio T %DEI) 

Oficio n° 030/2017 - GCPT 

Brasilia (DF) 04 de setembro de 2017 

Excelentlssimo Senhor Governador, 

Encaminho a Vossa Exceléncia a anexa versão prelimnar do 

Relatório Anailtico sobre as Contas do Governo do Distrito Federal referentes ao 

exercicio de 2016, juntamente corn as consideraçoes apresentadas peto 

Ministérlo Püblico junto a este Tribunal, para conhecimento e eventual 

rnanifestaço acerca do conteCido do documento. 

Ressalto que, nos termos do art 221 inciso lii, do Regtmento 

Interno deste Tribunal, as consideraçoes deverão ser rernetidas a esta Cone de 

Contas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis do seu recebimento 

. 	•Atnciosamerite 
/ 

PAULOTiDEu 
Conselheiro-Relator 

Ao Excelentissirno Senhor 
RODRIGO ROLLEMBERG 
Governador do Distnito Federal 

ASILtA-DF 

CEGlDOIASSESP/CACt 

/20 	. 	t• 
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TRtBUNAL OR CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

ATMe4TO AC P8JTUAL DETIPDO A D1CIET, 
tOOSOS EVULNBAV5 

bpreendImento 
Defictentos 

(8%) 
Idosos (5%) 

Vuner6vof5 
(7%) 

Totat 

tiIoSarta Marsa 1455% 112 1562 

Jardns Pvngueal 3.74% 2 3- 6.07 

Paranci Parque 8.52 (;Y 5 77 

Parquedo Racho 7.44% 457;. 9/ 

Fon'.e sitio da Codhab em 19/04/2016 

Por fim, foram delectadas irregularidades no credenciamento e na 
fiscalizacao das cooperativas e inconsisténcias no sistema informatizado da Codhab 

DETERMINAçOEs oo TCDF 

Entre as deliberaçoes encaminhadas aos jurisdicionados mediante a 
Decisão no 6.406/16, destacam-se a determinaçäo a Codhab para que implemente 
mecanismos de controle que perrnitam a comprovacao do cumpnmento dos requisitos 
pelos candidatos no momento do recebimento dos imóveis, amplie a transparéncia 
dos dados referentes a entidades disponibilizados no sitio institucional da Companhia, 
adote medidas cabiveis para as beneficiados identificados que incorrerern em 
descumprimento de requisitos ou desvio de finalidade do programa por meio de venda 
ou aluguel de unidades habitacionais; promova a repontuaçao e reclassificaçao dos 
candidatos da fHa segundo Os dados comprovados. abstenha de distribuir unidades 
habitacionais prontas a cooperativas e associaçOes ou aos seus filiados, restringindo-
se a disponibilizaçao de areas para construçao adote medidas para garantir o 
cumprimento das cláusulas de inalienabilidade dos contratos celebrados no ãmbito 
dos programas habitacionais, de modo a inibir a prâtica de venda e aluguel, bern como 
a identificaçao de unidades desocupadas, implementando rotina de uiscalização 
Houve, ainda, recomendaçao ao Governador do Distrito Federal para que avalie a 
conveniência de incluir valor de patrimOnio máximo, pessoal ou farnifiar, como 
condicäo para participação em programas habitacionais, bern como prornover gestäo 
jun10 aos agentes financiadores dos imôveis originários de Programas Habitacionais 
promovidos pelo GDF de modo que, em casos de comprovado descumprimento 
contratual, as unidades retomadas sejam reincorporadas ao Prograrna. 

365 

e-DOC 80E3803F-c
Proc 36964/2016-e

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=80E3803F
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=36964&filter[anoproc]=2016


I'r 

TPJBUNAL DE CONTAS DO DISTPJTO FEDEflAL 	
1 
I SECRETARIA DAS SESSOES 	 Foiha 

 

ubrka 
Scssào Extraordinãria NO 93, de 15/12/2016  

PROCESSO NQ 575/201 

RELATOR CONSELHEIRO INACIO MAGALHAES FILHO 

EMENTA : Representação flQ  15/2015-MF, forrnulada pelo Ministéno Piblicojunto a Corte, 
acerca de possivel irregularidade na alienacão a terceiros de imóveis adquiridos por meio de 
programa governamental de habitação no Projeto Mangueiral. 

DECISAO Ng 6406/2016 

O Tribunal, por unanimidade, de acordo corn o voto do Relator, decidiu: I 	tomar 
conhecimento: a) do Relatôrio Final de Auditoria Integrada - DIAUD3 (peça 36; e-DOC 
BF8D1067e); b) das acöes realizadas em parceria corn a Controladoria-Ceral do Disthto 
Federal, por intermédio do Acordo de Cooperacâo Técnica n.9  01/2016, visando a fiscaliza(;ão 
do Programa Morar Bern; C) dos docurnentos relacionados nos PTs 01 a 32; d) das 
manifestaçöes constantes dos e-DOCs 22EBB202-c, D57EE5E3•c e DEEOC44A-c, e) da 
!nforrnação n.Q 2412016 - DIAUD3 (peça 37; e-DOC 66AB536A-e); f) do Parecer n. 
1058/2016-MF (peca 40; e-DOC A23A88813-e); II - determinar a Companhia de 
Desenvolviinento Habitacional do Distrito Federal - Codhab/DF que: a) exija, na fase do 
habilitaçào, declaracão de ciência pelo candidato da obrigatoriedade de atualizacão de seus 
dados cadastrais, como, por exernplo, alteraçöes de estado civil, de dependentes, de renda e 
de propriedade de imóveis (achado 1); b) exija, no ato de entrega da unidade habitacional, 
declaraçao do candidato de cumprirnento dos requisitos previstos no art. 40  da Lei n. 
3.877/2006, bern como de que vive em união estável (achado 1); c) implemente, na fase de 
habilitação e de entrega das unidades habitacionais, mecanismos de controle do aferição dos 
requisitos para participaçào do programa, tais como: apresentaçäo do IRPF, pesquisa de 
propriedade por mejo do registro na Anoreg116 e bases de dados do IPTU/l'l'Bl atém de 
cruzamento corn bases de dados de outros programas habitacionais do Disf.rito Federal, 
aplicando-se a rotina aos candidatos, cônjuges/cornpanheiros e dependentes (achado 1); dl 
implemente mecanismo de controle que garanta que as rnesrnas inforrnaçôes avaliadas pela 
Codhab/DF no ato de entrega da uruidade habitacional sejam as encaminhadas ao agente 
financeiro, de modo a resguardar o Poder Piblico do eventuais fraudes, por rneio, por 
exernplo, do encaminhamento de dossiê, nos moldes do que hoje ocorre corn os beneficiados 
da Faixa 1 (achado 1); e) adote, nos termos do art. 45 da LO/TCDF, as providéncias 
necessárias ao exato cumprirnento do art. 4, incisos III, IV e V. da Lel n. 3.877/2006 e do 
art. 99  do Decreto n-9  33.965/2012, em relação aos contemplados, titularos ou 
coproprietários, identificados corn imóveis anteriores no DF, beneficiados em outros 
prograrnas habitacionais, listaclos nos PTs 04, 05 e 09, bern como daqueles que nâo 
atenderam ao requisito renda (PT 03), no momento da sua contemplacão, ressalvadas as 
exceçôes legais, sern prejuizo de estender essas providéncias para as dernais casos de igual 
natureza que vierern a ser identificados, garantindo a ampla defesa e o contraditório aos 
interessados (achado 1); f) promova a higienizacão periódica da lista de candidatos 
habilitados de modo a manter apenas aqueles que atendern aos requisitos para participaçao 
do Prograrna, valendo-se, por exemplo, do cruzarnento corn bases de dados do órgãos 
püblicos, como as do IPTU/ITBI, SISOBI117, dentre outras, garantindo o direito a ampla 
defesa e do contraditório aos interessados (achado 2); g) implemente controles que impeçam 
a inscrição de candidatos corn imóveis anteriores no DF ou beneficiados em outros 
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vi- f. 
I'ru.. 575 21 )I•. 

programas habitacionais (candidato e dependentes), salvo se comprovado o enquadramento 
do caso concreto nas exceçôes previstas no § ünico do art. 49  da Lei fl.9  3.877/2006 (achado 
2); h) realize, previarnente ao charnamento para a entrega de novas unidades habitacionais, a 
repontuaçào e reclassificaçao de todos Os candidatos de acordo corn as informaçöes 
comprovadas no momenta da habilitacão, e eventuais atualizaçöes supervenientes, nos 
terrnos do art. 6Q do Decreto n.9  33.965/2012 e dos itens 4.5 e 5.5 da Sümula fl.9  05/2012 
D[M013/CODHA[3, dando ampla divu!gaçao aos interessados (achado 4); i) fortaleça as pontos 
do controle do sistema informatizado, tornando obrigatório a preenchimento dos campos de 
dependentes rnaiores de 14 atios, especialmerite o CPF, em analogia a IN 1{FB 1610/2016, 
atribuindo pcntuaçào de acordo COIfl Os cntérios do Decreto fl.2  33.964/2012, bern como 
adote medidas para impedir que urn interessado figure simultaneamente como candidato 
autOnorno e dependente (achado 4); j) aprimore a transparéncia e acesso a informacão, em 
atenção a Lei n.9  4.990/2012, disponibilizando: i) soluçâo para extração de dados das listas 
para p!anilhas C pesquisa livre por name; ii) acesso fAcil e de forma clara aos critérios para 
pontuaçao dos carididatos; iii) campos para informaçöes referentes as entidades, contendo, 
no minimo: cados do Presidente, Dirigentes e Prepostos; endereço de funcionamento; 
cantata; e-mail; sitio (so houver- link); estatuto; regras para associaçâo; valores cobrados 
dos associados e sua periodicidade (taxas, etc) (achado 5); k) adote medidas para garantir o 
cumprirnento das cláusulas de inalienabjlidacje dos contratos celebrados no âmbito dos 
programas habitacionais, de modo a inibir a prática de venda e aluguel, bern como a 
identificação de unidades desocupadas, implementando rotina de fiscalização, que 
contemple, nc minima: busca em sitios de anincios de negociaçào do imóveis; verificação do 
ocupação do imóvel (VOls) e cnizamentos corn dados informados pela CEB quanta a 
titularidade c.as contas de luz das Unidades Habitacionais (achado 6); 1) faca incluir nos 
instrumentos do transferência do POSSE e dominio do imóveis distribuidos por programas 
habitacionais as condicöes do inalienabilidade, fixando prazo para ocupaçâo do imóvel pelo 
beneficiário e sua familia, bern como nos contratos de novos empreendimentos, de modo a 
evitar desvio de finalidade da poiltica habitacional (achado 6); in) promova gestão junta a 
Corregedoria do I'JDFT de modo a coibir irregularidades envolvendo imóveis do programa 
habitacional por mein de medidas como, por exemplo: irnplementaçâo, pelos cartórios, de 
sstemática de encaminhamento a Codhab/DF dos registros efetuados, bern como de 
procuracöes do compta e venda (tipicas de contratos de gaveta) (achado 6); n) promova 
gestão junto ao Creci/DF corn vistas a reforçar a fisca!izaçao e inibir a atuação de 
profisstonais do ranio iinobiliário no comércio irregular de imóveis de programas 
habitacionais, de acordo corn a Resoluçâo COFECI n.9  326/92118, bern como encaminhe ao 
Conseiho relação dos prohssionais identificados na prática de venda e aluguel de imóveis do 
Programa, pra a adoçäo das medidas que julgarem pertinentes (achado 6); a) avalie a 
situaçäo dos imóveis envolvidos em situação do venda ou aluguel (PTs 28 e 23), bern como 
daqueles corn indicios de estarem desocupados (PTs 08 e 22), adotando as medidas cabIveis, 
scm prejuIzo de estender tais medidas aos casos que futuramente venham a ser identificados 
(achado 6); p) estabeleça crilérios baseados na demanda habitacional, antes da realização do 
empreendirnento, para atendimento das faixas de renda, respeitando as prioridades 
estipuladas por let (achado 8); q) aprimore seus mecanismos de controle no credenciamento 
o fiscalização de entidades visando coibir ocorréncia de irregularidades, implementando o 
cruzamento do informaçôes, tais corno: várias entidades corn mesmo endereco do 
t'uncionarnento e/ou mesmo representante (presidente/dirigenteslprepostos) (achado 9); r) 
reveja as exic;ências para credenciarnento do entidades junto a Codhab/DF estabelecendo 
critértos do (uah1icação lécnica e mantendo credenciadas apenas aquelas que Se mostrarern 
aptas para construcao do unidades iniobiliárias no âmbito de programas habitacionais 
(achado 9); s) adote medidas para a completa miqraçäo da base do Programa Morar Bern que 
so encontra .a SQLServer para o PostgreSQL (achado 10); 1) elabore sua Politica de 
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Segurança da Inforrnação corn os principios e controles necessários, estabelecendo os 
processos de trabaiho adequados para preservaçào da contidencialidacle, integridade e 
disponibilidade das informaçôes armazenadas em suas bases de dados (achado IIJ); U) aclote 
medidas que permitam a preseriça de urn quadro efetivo de servidores especializados em 
gestão de tecoologia e seguranca da informaçao, corn a finalidade de prestar suporte as 
demandas nesta area (achado 10); v) mantenha lista em separado para idosos, deficientes e 
vulneráveis, de modo que o candidato permaneca também na lista gera], sendo feta a 
distribuição naquea em que for contemplado prirneiro, visando assegurar o cumprimento dos 
limites percentuais previstos na legislacào (achado 8); w) abstenha-se de distnhuir unidades 
habitacionais prontas a cooperativas a associaçâes ou aos seus fUados, por falta de amparo 
legal no art. 59  da Lel n.2  3.877/2006, restringindo-se a disponibilizacào de areas para 
construçào, destinadas àquelas entidades credenciadas ao Proqrarna e deviclamente 
qualificadas (achados 3 e 9); 111 - determinar a Codhab/DF que, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, elabore e encaminhe ao Tribunal piano de ação para implementação das deterrniriaçOes 
constantes do item 11, alineas "a" a "u", contendo cronograma completo de açães, hem corno 
a sequéncia de procedirnentos que sero executados, constando prazo a it unidade/setor 
responsávei pela implementaçào conforme rnodelo apresentado no Anexo I do presente 
Relatório de Auditoria (achados 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 10); IV - determinar a Secretaria de 
Estado de Fazenda do Distrito Federal que disponibilize a Codhab/DF inforrnaçñes 
constantes das bases de dados de IPTU/1T131, a outras qua se fizerem riecessárias, 
preservando o devido sigilo legal, visando fortalecer os controles da polItica habilacional 
(achados 1 e 2); V - determinar a CEB que disponibilize Codhab/DF informaçöes 
necessárias ao controle sobre titularidade das contas de luz das unidades originánas dos 
programas habitacionais, visando fortalecer as controles da pouitica habitacional (achado 6), 
Vi - recomendar ao Governador que: a) promova gestão junto aos agentes financindores dos 
imóveis originários de Programas Habitacionais promovidos palo GDF de modo qua, em 
casos de comprovado descumprirnento contratual, as urildades retomadas sejam 
reincorporadas ao Programa (achado 6); b) avalie a convenléncia de incluir valor de 
patrimônio máximo, pessoal ou familiar, como condição para participacão em prograrnas 
habitacionais, sob pena de desvirtuamento e prejuizo ao alcance social da poiltica püblica 
(achado 7); C) avalie a convenléncia de alterar a lirnite de rericla a sec atenclida pelos 
programas habitacionais do Distrito Federal, excluindo a 40  Faixa, a exemplo do programa 
federal Minha Casa Minha Vida (achado 8): VII - alertar a Secretaria de Estado de 
Planejarnento, Orcamento e Gestào - Seplag/DF, como Orgo coordenador do Corn ité Gestor 
de Tecnologia da lnformação e Comunicaçao do Distrito Federal - CGTICI 1.9 a respeito da 
atual situação da Codhab/DF, no que tange a ausência de governança, a auséncia do politicas 
de segurança e a situaçào do corpo técnico de informática daquela empresa, para que adote 
as medidas que juigar conveniente e oportunas, considerando, inclusive, a possibilidade de 
assumir a gestão da base de dados do Programa Morar Bern no Datacenter Corporativo do 
GDF, vinculado a SUTIC/Seplag (achado 10); VIII - ter por satisfator-iamente cumprido a item 
II da Decisáo n.9  4.851/2016 e o item II da Decisäo n.9  4.937/2016; IX - no mérito, considerar 
procedente a Representação n.Q 15/2015-MF, haja vista as irrecjularidades apontadas no 
RelatOrio de Auditoria objeto do Processo n 575/2016; X dar ciéncia do Relatóno Final de 
Auditoria, do relatório/voto do Relator a desta decisào ao Governador, a Codhab/DF, a 
Comissào de Fiscalizaçâo, Governança, Transparéncia a Controle - CFGTC da Cãmara 
Legislativa do Distrito Federal, a Controladorja.Gera1 do Distrito Federal, a Secretaria de 
Gestao do Território e Habitaçao, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministéno das Cidades, 
a P Promotoria deJustiça de Defesa do PatrimOnio Póblico e Social (MPDFT) ea Delegacia 
de Represso aos Crimes contra a Administração Ptibhca - Decap; XI - aut.orizar a 
encaminhamento a Codhab/DF, em meio digital, de cópia dos Papés de Trabaiho n9s 03 a 32, 
associados aos autos em exame, cujos e-DOCs encontrarnse listados no PT n.'2  00/20 16 (e-doc 
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DA448DBD-), para subsidiar as providèncias a serem adotadas pelo órgão; XI! - dat- ciéncia 
desta decisão a ilustre representante subscritora da Representação n.9  15/2015-MF; XIII - 
autorizar o retorno dos autos a Secretaria de Auditoria - SeaudITCDF, pat-a os devidos fins. 

Presidiu a sessão o Vice-Presidente, Conseiheiro PAIVA MARTINS. Votaram os Conseiheiros 
MANOEL DE ANDRADE, ANILCEIA MACHADO, tNACIO MAGALI-IAES FILHO, PAULO 
iADEU e MARCIO MICHEL. Participou a representante do MPJTCDF Procuradora..Geral 
CLAUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIP,A. Ausente o Senhor Presidente, Conseiheiro 
RENATO RAINHA. 

SALA DAS SESSOES, 15 de Dezembro de 2016 

Zvoedina 
Scretrio das Sessöes 

/L e ena
a16

2111 
a 

Pres nte 
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(io erno do Distrito Fcdcral Ixcrcicio 2016 
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GOVEPNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO flE Pt'\N' AMENTU, ORCAMENTO E GFSTO DO DFSrRr 

rEDERAL 

Gabinete daSecretar,a de Planejamento Orcaniento e GCt() 

Ohcio SEI-GDr 	1138/2017 SEPLAc5/GAB 	
Brasilia OF, 08 de celembro de )l 

A Sua Exceléncja o Senhor 

RENt ROCHA FILHO 

Consultor Juridico 

Governadoria do Distrito Federal 

Palácio do Buriti - Praça do Buriti Térreo - sala L32 

BRASILIA 

Senhor Consultor Juridico 

	

1 	
Cumprimentan0.0 cordialmente reportome ao Ohcio n° 030/2o 

c;cPr/rc 
encarninhou o RelatOrio Analitico sobre as Contas do Governo do Distrito Federal 

(vero preIirnuiii 
exercIclo 2016, enviado a esta SEPLAG por meto da Circular SEI-GOF n' 3

74/2017-GAcj/IH 'Je 05/09/2017 para ciencia e manifestacao desta Secretaria a Consultorja Jurjdica da Governadnria dn Di trito Federal, ate o dia 11/09/2017 

	

2 	
Ocorre que dentre as manifestacoes afetas h SEPLAG incuinbern ii nhfe:tacöcs de are 

tecnicas, que ate o dia 15/09/2017 estarão corn toda sua capacidade Iahoraiva voltada pan
as 

 
eIal)oracao do Projeto de Lei Orcamentárja/2018 e encarninhamento a Cirnara Lcgrtahva do Dictnt 
Federal dentro do prazo estabelecido na Lei Orgãnica do Distrito Federal (LODF) 

	

3 	
Diante do exposto, colicito efetuar gestôes junto ao Tribunal de Conta; do D(rit 

Fedral no 
sentido de prorroar em 10 dias o prazo para pronuncjamento sobre o citado o rtlattjrjo Ajlio 
sobre as Contas do Governo do Distrito Federal, o que permitjra que a area tecnsca po:.sa se 

(rni;ar obre o citado Reiatórjo corn a atençao que 0 tema merece 

Re spe itosa in en 

DALMO PALME IRA 

Secretaria Adjunto de Planejarneiito e Orcarnento 

1 	Documento assinado eIetronicmerte por DAIMO JORGE LIMA PALMEIRA - 
Mitr, 027071 3 ei 	Secretário(a) Adjunto(a) de 

PIanejmento e Orcamento ni 08/O/ 0 17. . 'i • 
art 6, do Oecreto n 36 756, th 16 de Setembro de 2015, pub1ino rio P ri (7i-r 	 1 - 	 federalne 180.quinia teira 17desetenlbrode2015 

e-DOC 80E3803F-c
Proc 36964/2016-e

https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=80E3803F
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=36964&filter[anoproc]=2016


Imps. cidft 	ir ei islrcpcJ(,r 

A autentcIddp do documento pod er conrenda no cue http //se.d1g,t 
/sei/conrofadorextet php?aca . 	

rtlmentore &d orgaoaeoextetic0 
418. 

verjf)cador. 22125 codtgo rr 	
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TRIBUNM DE COJrAS DO I)IS1RI10 FFDEMI 

SECRETAIUA IMS SESSOES 	 to 

Ssio Ordimina N" 4984. J 1211)4/2017 

PROCESSO NQ 36964/2016-e 

RELATOR : CONSELHEIRO PAULo TAF)EU VALE D,\ SILVA 

EMENTA : Procedirnentos referente.s a diretrizes, planejamento v exuk uçn dis a!ividh", 
relacionaclas a elaboraçäo e aprovaço do RelaLório Analilico e Parecer J'r 	n snl,r' s 
Contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao excrcicio (le 2016 RA 11)/20 I 

DECISAO NQ 4367/2017 

o TrIbunal, por unanimidade, de acordo Corn o voto (In Rela or der
. 
 d Itv 1 

conhccimento do pedido de prorrogaçiio de prazo constanI do c'.l)OC D).l31 662 	I! 
conceder ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, Rodriqo RoIIetmorq, a prnrrnq;i(1 
do prazo solicitada, por inais 10 (dez) dias üteis. contados de 12.09.201 7 data do erv'nmeoto 
do prazo original, para que possa se manifestar acerca Rclatórlo Analttico 1' Parerer lit' to 
das Contas do Governo do Distrito Federal - Exercjcjn (Ic 2016. }etii comb sohr;' ,i 
consideracñes do Ministérlo Ptjblicjut. a Corte do Distrito Federal III . dutorizar; ) a 
créricia desta dcciso ao ilustre requerente; 1)) 0 retorno dos aut(IS it  SLMA(, para os devtdnc 
tins. 

PICSIdIU a sessño, durante 0 julgamento deste processo, 0 COnslhero \1AN0(1_ 1)1 
ANDRADE. Votararn os Conse)hejros RENATO RAINHA, INACIO \1A(;ALKAI FHJo, 
PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e MARCIO MICHEL. Parhcipnu o represenIanu do 
MPJTCDF, Procurador-Geral em cxercicjo l)EM)STENES TRES Al.UUQtJEuIUF Aus'ntc o 
Presictente Consclheira ANILCEIi\ MACI-IADO 

SALA DAS SESSOES, 12 de Setembro de 201 7 

Socrm'tirin lac S"cso'. 

Manoel 1'9J4'41 \ndride N'to 
PrcsdenLe tia 
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SFI'GDF - 2463454 - Oiicio 
	

https: sci.dl.gov.hr'seicontrolador.php?acao docuinento impritu 

t GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

I CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

Gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal 

Oficio SEI-GDF n.2  126/2017 - CGDF/GAB 	 BrasIlia-DF, 25 de setembro de 2017 

Senhor Consultor, 

Ao cumprirnenta-lo e, em atençào a Circular n2  20/2017 - GAG/CJ (2283810) ,restituo- 

vos os autos do Processo no 00002-00009388/2017-12, informando-vos que a Subcontroladoria de 

Controle Interno - CGDF/SUBCI nao identificou nenhum ponto no Relatório AnalItico sobre as Contas 

do Governo do Distrito Federal (2156516 3 e 2454891) que necessite de rnanifestaçao. 

No contexto a Subcontroladoria de Controle Social - CGDF/SUTCS se manifesta corno 

segue: 

Sobre as deterrninacoes do TCDF, relativas a Lei de Acesso a lnformacào, constantes a 
fi. 358 do relatório, informo: 

I - lnstitua e execute cronograma regular e periódico de cam panhas de fomento a 
cultura da transparéncia e conscientização sobre o direito fundamental de acesso a informação 

junto a Administração Publica e aos cidadãos, conforme prevê o Decreto n2  34.276/13, art. 55, 

inciso II; 

Neste sentido, informo que a Controladoria-Geral, por meio da Ouvidoria-Geral, 

oferece cursos regulares de capacitaçäo para servidores que atuam na rede de ouvidorias pübiicas 

que integram o Sistema de Gestäo de Ouvidoria do Distrito Federal - SIGO/DF, em parceria corn a 

Escola de Governo (eGOV): 

2015: 16 turmas do Curdo de Forrnaço de Ouvidores, quc englohou o tema l ci de Acesso a 
informacâo c o Servico de lniormacao ao Cidadâo. coni 377 servidores capacitados: 
2016: 09 turmas do Curso Acompanhamento dos Serviços de Ouvidoria -• Modulos Basico(i ei 
de Acesso a In!orrnacao - An1lisc dos Procedirnentos Recursais"). lntcrrneditrio (Apiicaco da 
Lci de Acesso a lnforma(;!ão - Aiiálisc das demandas registradas) e Avaiiçado (Sistema kietronico 
de InformaqAo ao Cidad'io - Anälise de Recursos em P e 2'  1nstIncias). corn 23() servidores 
capacitados: 
2017: Olicina de aprendizageni cm Ouvidoria. tema: "Lei de Acesso informacao aplicacia aos 

OCCSSOS de trahaiho da Ouvidoria'. Estamos aguardanclo iniorrnac'io C)hCiUl cia E(OV quanlo I() 

nimero de servidores capacitados cm 2017. 

Ainda sobre capacitacão de servidores, corn o intuito de orientar e dirirnir di.ividas 

acerca da aplicaço prática da LAI, alérn dos cursos supracitados, a Controladoria-Geral continua 
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realizando o programa "Espaço Aberto - Transparência Püblica: você faz parte' ofertado a todos os 

órgäos e entidades do Governo do Distrito Federal, conforme cronograrna abaixo, relativo ao 
exercIcio de 2017: 

ORCA() 2017 Nt' DE I'ARTICIPANTES 

Secretaria de [stado de Iviejo Ambiente 26/jan 28 

Secretaria de Fstado de Planejamento e Gestão I 0/rnai 27 

Secretaria de Estado de Planejamento e Geslão II /rnai 22 

Secretaria de Lstado (IC Sañde I 8/rnai 70 

('irnLira I .ewslativa do 1)istrito Federal 12/jun 31 

511-LA! (l)ivcrsos orgios) 27/jun 67 

511-LA! /CGI)F 12/jul 44 

Sceretaria de Estado de Sa&Ie 11/ago 25 

lotal tie ser'idores capacitados em 2017 314 

I! - lnstitua e execute cronograma regular e periOdico de cam panhas de fomento a 
cultura da transparência e conscientização sobre o direito fundamental de acesso a informaçäo 
junto a Administraçäo Póblica e aos cidadãos, conforme prevê o Decreto n9  34.276/1 3, art. 55, 
inciso II; 

Diante da situação orçamentária em que se encontra o Governo de Brasilia, näo foi 

autorizada a reaiização de campanha educativa sobre a Lei de Acesso a lnformaçäo, solicitada em 

29.09.2016, documento anexo II. Sendo assim, esta Controladoria-Geral tern feito diversas 

publicaçöes sobre a [Al em sua página no Facebook, além de disponibilizar videos educativos na 

WebTv Transparéncia, nosso canal no Voutube: 

\.c.0 a I nIiwmaçtoiiu i)istrito Federal: 1u1tps:.!!\\\\w.voutube.cofn\atcIi/vNra5\vltts.Ik  
'LI\ILO(Jt.h1I6I 111 tt.Ot. ' 1() ( Iddd U) 5l( httJ) "\\ \\ \\ N.  0UtUbL Coin \ it__h ' 

\ 	 c a exccco: h 	 utube.com\\a1ch.'\6(  )A2CxAS33o 
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(DF Recursos: !ps:www.voutubc.com\\atch!\ Iôu-:\! l\?( 

Transparéncia Ativa: ffls:!/\\\ 	outuhc.coi yacjJ jEll  s-( irRc 

Destaco, ainda, que no dia 12 de abril de 2017, em comemoraçáo aos quatro anos da 

publicacão da Lei Distrital de Acesso a lnformação, Lei n2  4.990, foi realizada uma ação no Térreo do 

Anexo do Palácio do Buriti. Na ocasião, equipe desta Controladoria-Geral recebeu os servidores 

oferecendo urn panfleto, disponibilizado também nas TVs dos elevadores, corn o objetivo de 

fortalecer o papel dos servidores na promoçäo da transparência püblica e do acesso a informaçáo. 

I!! - Realize acôes de fiscalizacão periódicas corn vistas a verificar o nIvel de 

transparência ativa e passiva dos órgäos do Poder Executivo distrita!, bern como 

aumentar a aderência aos normativos que regem a matéria, corn posterior 

elaboracâo e publicaçâo dos resultodos em seu site, nos termos do Decreto n2  

34.2 76/13, art. 72,  inciso IV; 

No quesito transparéncia passiva, da Lei de Acesso a lnformaço, destaco que o 

Distrito Federal obteve novamente nota 10, e esta em 12  lugar, juntamente corn outros Estados, na 

32  ediço da Escala Brasil Transparente, realizada pela Controladoria-Geral da Unio, em 

2017. https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id  relatorio=22. 

Neste sentido, a Controladoria-Geral segue monitorando os prazos dos pedidos e 

recursos no âmbito da Lei de Acesso a lnforrnacão, mantendo contato direto corn as ouvidorias dos 

órgäos e entidades e oficiando àqueles que por ventura permaneçam corn respostas fora do prazo 

legal ou qualquer outro tipo de pendéncias. 

Visando o continuo aprimoramento da prestacão de serviços ao cidadào a 

Controladoria-Geral do Distrito Federal colocou em seu pIano de açao, a atualizaco das versôes do 

sistema eletrônico do serviço de informaçöes ao cidadão (e-SIC) disponibilizadas pela Controladoria-

Geral da Uniao, que trarao novas funcionalidades e correçäo de erros do sistema. 

No tocante a transparência ativa, destacamos que a Lei atribui a todos os Orgãos e 

Entidades da Administracao Püblica do Distrito Federal a responsabilidade de disponibilizar, 

proativarnente, na internet, urn conjunto mInirno de inforrnacoes pblicas. Para tal, sempre corn a 

intenço de orientar os órgaos e entidades, a Controladoria-Geral do DE publicou a lnstruçao 

Norrnativa n2  02/2015-CGDF, que traz as informaçöes obrigatOrias que devem ser disponibilizadas 

pelos órgäos, elencando as informaçoes essenciais corn a finalidade de facilitar a forrna de divulgaçao 

dessas inforrnacöes necessárias, além de desenvolver o Guia de implementaçáo da Transparência 

Ativa. 

0 Guia Prático tern por objetivo facilitar a aplicacao da Lei ng 4.990/2012, 

especificamente no tocante a transparência ativa nos órgãos e entidades, visando contribuir ainda 

rnais para o processo de abertura e transparéncia em que vive o Governo do DF, trazendo de forma 

detalhada o processo de disponibilizaçao das informaçoes. 

Nesse sentido, o Governo de Brasilia, por rneio da Controladoria-Geral, baseado no 

Art. 46 da Lei n2  4.990, de 12 de dezembro de 2012, estabeleceu o Indice de Transparência Ativa 

(iTA) corn o objetivo principal de mensurar o grau de cumprirnento da Lei de Acesso a lnforrnação 

pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal, nos requisitos de transparéncia 

ativa estabelecidos pelo normativo. 

Objetivos especIficos: 
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- Garantir o direito de acesso inforrnaçao 

- Instituir o ranking dos órgãos e entidades; 

- Mecanismo de incentivo da transparência ptblica; 

- lncrernento do Controle Social; 

- Monitorar a Lei de Acesso a lnforrnação; 

- Fomentar a cornpetição saudável entre 6rg5os e entidades; 

0 indice de transparência ativa é calculado obedecendo aos requisitos expostos na 
lnstruçao Normativa n2  02/2015-CGDF. Corn o resultado de cada órgào é elaborado o ranking de 
transparência ativa, cuja prirneira ediçào foi divulgada no final do exercIcio de 2016. 0 12  ranking 
ranking de transparência ativa está divulgado nos sltio institucional desta Controladoria-Geral. 

(I1l1):\.\\\\.rc.Jjgu\ br inicslanncrRelat',U3°,H3rjo-lndjce lransparencia-/\tivu-
DI• /_?Li 2.pif 

Corn a irnplementaçao do Indice de Transparência Ativa houve urn aumento 
significativo no percentual de atendirnento a Lei de Acesso a lnforrnaçäo, neste quesito, pelos órgos 
e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal, passando de 35%, indice aferido no 12 ponto de 

controle, para 56%, aferido na avaliaçäo final. 

Corn o rnonitoramento realizado pela Controladoria-Geral e a competiçäo saudável 

entre os órgãos e entidades, por meio do Indice de Transparência Ativa, o Governo de Brasilia busca 

transpor a cultura de sigilo dentro das suas unidades, levando o conceito de transparência püblica a 

urn patamar de reconhecirnento perante a sociedade, corn informaçöes de interesse püblico e geral 

disponiveis para consulta e acompanhamento, perrnitindo o exercicio do controle social. 

IV - Implemente mecanismos de incentivo a participaçäo popular para o 
aprimoramento da transparência. 

Orientada pela missão de prornover cada vez rnais a transparência dos gastos 

piiblicos, a Controladoria-Geral do Distrito Federal tern atuado firmemente no sentido de incentivar 

o controle social para que as práticas da adrninistração püblica sejam pautadas pela legalidade e pela 

ética. A participação ativa da sociedade é imprescindivel para garantir o born uso dos recursos 
pü blicos. 

A necessidade de formar urn cidado critico começa a partir do rnomento em que a 
crianca/adolescente e inserida na sociedade e se reconhece como pessoa, como cidadá de urn 

grande pals, como agente transformador. Paulo Freire já via na educaçäo o carninho para a formaço 

do cidadao critico, consciente, capaz de participar ativarnente da vida polltica do pais, urna vez que a 

dernocracia e a educação dernocrática so fundadas na crença do hornem. 

Neste sentido, a Controladoria-Geral desenvolveu o projeto Controladoria nas 
Escolas que pretende, de forrna lüdica, atuar junto ao ensino fundamental e médio das escolas 

pCiblicas do DF, tornando os alunos capazes de compreender a ética e cidadania como parte do seu 

cotidiano e conceitos fundarnentais para a sua forrnaçao como membros da sociedade. 

A proposta é realizar acöes que provoquem nos alunos a vontade de pensar e agir de 

forrna coletiva, de forrna que queiram ser agentes transformadores e construtores das PolIticas 

Püblicas, ampliando o seu olhar para além das reclarnaçöes e problemas sendo parte das mudanças 
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cia escola que passa a ser incorporada corno sua responsabilidade e náo so do governo. 

Resultados 2016: 

Alcançou 1.322 alunos: 
I evou II escolas ao leatro: 
Realizou c capacitou 8 escolas para auditoria 
Entregou 8 relatOrios linais as autoridades: 

Tendo em vista os resuftados alcançados no exercIcio de 2016, a Controladoria-Geral 

estipulou a meta de 100 escolas capacitadas na metodologia de auditoria cIvica, no exercIclo de 

2017. Em andamento, o projeto está na fase de capacitaco dos professores, corn o total de 103 

escolas inscritas, envolvendo 273 professores e cerca de 4.000 alunos. 

Corn novo forrnato, o projeto ira oferecer premiação para as 10 escolas que 

alcancarem major pontuaço na implementacäo do projeto. Serão premiados, tarnbém, corn bolsas 

de estudo para pós-graduaço ou mestrado, ate 3 professores orientadores das 10 prirneiras escolas. 

V - Fomente o aprimoramento dos cont roles gerenciais dos órgäos do Poder 
Executivo distrital, a fim de garantir que as informocàes frequentemente solicitadas possam ser 
disponibilizadas de ofIcio em seus sites oficiais e/ou no Portal da Transparência do Distrito Federal; 

A Controladoria-Geral orienta os órgãos e entidades do Poder Executivo distrital 

quanto a realizacão da analise dos pedidos de acesso a informação de cada órgäo, tendo em vista 

näo so o aprimoramento da qualidade de resposta rnas principalmente garantir que as principais e 

rnais frequentes demandas de cada órgão ou entidade sejam disponibilizados por melo de 

transparência ativa. 

Urn exemplo prático dessa evolucão qualitativa de transparência ativa foi a Cornpanhia 

de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB que conseguiu reduzir 

drasticamente o nümero de pedidos de transparéncia passiva quando da disponibilizaco de quadro 

esquematizado e atualizados dos prograrnas habitacionais do Distrito Federal em transparência ativa. 

Dessa forma, a Controladoria-Geral continua envidando esforços para que os órgãos e entidades 

elaborem a transparência ativa dos sItios institucionais sempre corn o objetivo de rnaior 

transparência da gestão püblica. 

Ademais, ressalto que a Controladoria-Geral do Distrito Federal, como Orgo 

responsável pelo fomento a cultura de transparência na administraçäo püblica e conscientizaço 

sobre o direito fundamental de acesso a informação, tern realizado, por meio da SUTCS, 

monitoramento contmnuo das questöes de transparência ativa e transparência passiva nos órgos e 

entidades do Governo do Poder Executivo Distrital. 

Atenciosamente, 

Marcos Tadeu de Andrade 
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A Sua Senhoria o Senhor 

René Rocha Filho 

Consultor JurIdico 

Governadoria do Distrito Federal 

PaIcio do Buriti - Nesta 

	

1 	Documento assinado eletronicamente por MARCOS TADEU DE ANDRADE - Matr.0191738-2, A! 	%I 	
Controlador(a)-Geral Adjunto(a) do Distrito Federal, em 25/09/2017, as 18:13, conforme art. 
6, do Decreto n 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito 
Federal n9 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

- 	
Subcontroladoria de Transparência eControle Social 

Coordenaçao de Transparenca 

Despacho SEI-GDF CGDF/SUTCS/COTRA 	 BrasIlia-DF, 25 de setembro de 2017 

Ao Gab/CGDF 

Sohre as deterrninaçOes do TCDF. relativas a Lei de Acesso a In!brrnaçio, constantes a us 358 do 
rclatorio. informo: 

I - I,,stitua e execute cronogrania regular e perwdico de carnpaiiluis defoinento a cultura (1(1 

transparencui e conscieistizacao so/ire o direitofui:darnen/al de acesso a inforinacäo /111110 a 
A dministraçäo Páblica e aos cidadãos, conforme prevê o Decreto i,° 34.276/13, art. 55, inciso II; 

Nesle sentido, inlormo que a Controladoria-Geral, por mejo da Ouvidoria-Geral, oferece cursos 
regulares de capacitacao para servidores quc atuarn na rcdc de ouvidorias jiblicas que inlegram o 
Sisterna de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal - SIG0/1)F. cm parceria corn a Fsco!a de Governo 
(c( i( ) V): 

2015: 16 turmas (10 Curdo de Formaçâo de Ouvidores, que englobou o tenia Lci de Acesso i 
Infbrmacâo e o Scrviço de lnformação ao Cidadão, corn 377 servidores capacitados: 
2016: 09 turmas do Curso Acompanharnento dos Serviços de Ouvidoria - MOdulos Básico(Lei 
de Accsso a Inforrnaçao - Análise dos Procedirnentos Recursais). Internicdiário (Aplicacüo da 
Lei de Acesso a lnformaçâo - Análisc das dernandas registradas) e Avançado (Sistema Fletrônico 
de lnforrnaçao ao Cidadão - Análise de Recursos cm 1a  c r lnstâncias). corn 230 servidores 
capacitados: 
2017: Oficina de aprendizagern em Ouvidoria, terna: 1ci de Acesso a Inforniaçio aplicada aos 
processos de trahaiho da Ouvidoria'. Estamos aguardando in!ormacao olicial da FG()V quanto ao 
nOrnero de servidores capacitados em 2017. 

Ainda sobre capacitaço de servidores, corn o intuit() de orientar c dirirnir dividas acerca da aplicaçIo 
prática da LAI, alérn dos CUFSOS supracitados. a Controladoria-Geral continua realizando o programa 
Espaco Aberto - Transparëncia Püblica: vocé lz partc . otertado a todos OS orgaos e entidades do 

Governo do Distrito Federal, conlbrrnc cronograrna abaixo. relativo ao excrcicio de 2017: 

ORCAO I 2017 	 N°DE I 
I PARTICII'ANTES 

retaria de Estado de Meio Amhientc 	 26/jan 	I 	 28 
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Isecretari a de Estado de Planejarnento e Gcstão 10/mai 27 

Secretaria de Fsiado de Planejamento e Gestäo I 1/mai 22 

Secrelaria de Fstado de Saiide 1 8/mai 70 

Cuimara I egisIativa do 1)istrito Federal 12/jun 3 1 

SLI-LAI (Diversos órgiios) 27/jun 67 

SF1-LA! /CGI)F 12/jul 44 

Secretaria de Estado de Saüde 11/ago 25 

Total de servidores eapacitados em 2017 314 

11 - Institua e execute cronogrwna regular e periódico de campanhzas dejoinento a cultura da 
trwispareiicia e conscieiifizaçiio sobre o direito fundamental tie acesso a inforinacaojunto ii 
Adnu;iistraçäo Páblica c' aos cit/aililos, conforine pret'ê o Decreto n°  34.2 76/13, art. 55, inciso II; 

Diante da situaçao orçanicntaria em que se encontra o Governo de BrasIlia. näo foi autorizada a 
realizaçio de campanha educativa sobre a Lei de Acesso A lnforrnaçAo, solicitada em 29.09.2016, 
docurnento ailex() II. Sendo assirn. esta Controladoria-Geral tern leito diversas publicaçOes sobre a LAI 
em sua pAgina no Facehook, aléni de disponibilizar videos educativos na WehTv 'Iransparéncia. nosso 
canal 110 Youtuhc: 

Acc,,so a Iii !orniaçio no Disirito lederal: ]lttps:.' \\ v.voutubc.coin atcli?vNra8WitUs.Ik 
'LI \ i&o d li.ioi in iLO( do ( id idao '-l( hups 	\ otiilIb(.. Lorn \\dtLh  )\ c(Is(iiN lfl\ qNl \ 
\ 	0 	O'l.!I In L d L\CdO hU1)5 \\ \\ \\ \outuh corn \\ dcli 	6() \2( '\',3 3o 

Gl)l Recursos: hups:./w\\'.voutuhe.comvutch?v• Iôiiv-Al IV2(igl  
Ii anspai cncia Atl\ a hi ips '. 	outuix corn \\ aic  Ii '\ L P H s (i ( c 

l)estaco, ainda. quc no dia 12 de abril de 2017. em cornemoração aos quatro anos da publicaçAo da Lei 
Distrital de Acesso A 1ii!orrnacio. Lei n° 4.990, foi realizada uma açAo no Térreo do Anexo do PalAcio 
do Ruriu. Na ocasiao. equipe desta Controladoria-Geral recebcu os servidores oferecendo urn panlieto, 

disporiihilizado tambéni iias TVs dos elevadores, corn o objetivo de lortalccer o papel dos servidores na 
promoçAo da transparéncia pubhca e do acesso A informacào. 

III - Realize açöes deJiscalizaçiio periódicas corn vistas a veriflcar o hIvel de transparência atwa e 
passii'ii dos orguos do Pot/er Executivo distrital, be,,, corno aiiineiitar a aderência 005 liormativos qiie 
regein a materia, corn posterior e/aboraçiio e publlcaçdo dos resu/tados en, seti site, nos ternws do 
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Decreto n° 34.276/13, art. 7°, inciso IV; 

No quesito transparência passiva. da Lei de Acesso i Inforrnaçâo. destaco que o I)istrito Federal 
obteve novarnente nota 10, c cstá cm 10  lugar. juntamente corn outros Estados. na 3a  ediçao da Escala 
l3rasii Transparente, rcalizada pela Controladoria-Geral da tJniâo. em 2017. 
'Visualitador.asp\?id1-ela1.o-22. 

Neste sentido, a Controladoria-Geral segue monitorando Os prazos dos pedidos e recursos no ãmhito da 
[ci de Acesso a lntorrnaçao. mantendo contato direto corn as ouvidorias dos órgâos e entidades e 
oficiando âqueics que por Ventura perrnaneçam corn respostas fbra do prazo legal ou qualquer outro lipo 
de pendéncias. 

Visando o conlrnuo aprimorarnento da prestaço de serviços ao cidadäo a Controladoria-Geral do 
Distrito Federal colocou em seu piano de açäo. a atualizacao das versOes do sislema eletronico do 
scrviço de inforrnaçOes ao cidadao (e-SIC) disponibilizadas pela Controladoria-Geral da I. mao. que 
trarao novas funcionalidades e correcâo de erros do sisterna. 

No tocante a transparência ativa. destacarnos que a [ci atribui a todos OS Orgaos e Fntidades da 
Adrninistração PQhl ica do 1)istrito Federal a responsahi lidade de disponibi I izar, proativamentc. na  
internet. urn conjunto minirno de informaçOes publicas. Para tal. scrnprc COOl a intenco de orientar OS 

orgaos e entidades. a Controladoria-Geral do DF puhlicou a Instrução Normativa n° 02/201 5-('(uI)F. que 
traz as inlormacOes ohrigatorias que devern ser disponibilizadas pelos Orgâos. elencando as inlrmaçOes 
essenciais corn a finalidade de fhcilitar a forma de divulgacão dessas intormacOes necessárias. além de 
desenvolver o Guia de implerncntacao da 'I'ransparência Ativa. 

o Guia Prático tern por objetivo facilitar a aplicacao da [ci n° 4.990/2() 1 2. especi ficamente no tocante ñ 
transparencia ativa nOS orgaos e entidades. visando contrihuir ainda mais para o processo de abertura e 
transparéncia cm que vive o (Ioverno do l)F. trazendo de forma detalliada o prOCCSSO de 
disponihilizaçâo das inforrnaçOcs. 

Nesse sentido. o Governo de Brasilia. por rneio da Controladoria-(Icral, baseado no Art. 46 da I ei n°  
4.990. de 12 de dezernbro de 2012. estabeleccu o fndicc de 1'ransparëncia Ativa (ITA) COW 0 objetivo 
principal de mensurar o grau de cumprirnento da [ci de Acesso a lnlorrnaça() pelos orgaos e entidades 
do Poder Executivo do 1)istrito Federal, nos requisitos de transparéncia ativa estahelecidos pelo 
norniati vo. 

Objetivos especilicos: 

- Garantir o direito de acesso a informaçao 

- Instituir o ranking dos Orgãos e entidades: 

- Mccanismo de incentivo da transparência piihlica: 

- Incremento do Controle Social: 

- Monitorar a [ci de Acesso a lnformaçâo: 

- Fomentar a competicao saudável cntrc Orgâos c entidades: 
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o Indice de transparëncia ativa é calculado obedecendo aos requisitos expostos na lnstrucão Normativa 
no 02/2015-CGDF. Corn o resultado de cada órgäo é elaborado o ranking de transparéncia ativa. cuja 
prirneira ediçäo tii divulgada no final do exercIcio de 2016. 0 10  ranking ranking de transparéncia ativa 
está diviilgado nos sItio inslitucional desta Controladoria-Geral. 

\\\\ 

J2LIi(1I) 

Corn a irnplcmentação do Indice de l'ransparência Ativa houve urn aurnento significativo no percentual 
de atendirnento ñ Lei de Acesso a lnforrnacao. neste quesito. pelos órgos e entidades do Poder 
lxecutivo do Distrilo Federal, passando de 35%. Indicc aferido no 10  ponto de controle. para 56%. 
aferido na avaliaçao final. 

Corn o monitorarnento realizado pela Controladoria-Geral e a cornpetiçâo saudávcl entre os órgaos e 
entidades. por nieio do Indice de Transparência Ativa. o Governo de BrasIlia busca transpor a cultura de 
sigilo deiitro das suas unidades. levando o conceito de transparência piihlica a urn patamar de 
reconhecimento perante a sociedade. corn inlbrmaçöcs de interesse pihlico e geral disponiveis para 
coiisulta e acompanharnento. permitindo o exercicio do controle social. 

I V - Implei,ieizte mecanisnws de incenfivo a parficipacäo popular para o aprunorarnento da 
tralisparencia. 

Orientada pela missao de prornover cada vez mais a transparência dos gastos piiblicos, a Controladoria-
Geral do 1)istrito Federal tern atuado lirmemente no sentido de incentivar o controle social para que as 
rraticas da adrninistração p6h1ica sejarn pautadas pela legalidade c pela ética. A participaçâo ativa da 
sociedade C irnprescindivel para garantir o born uso dos recursos p6b1icos. 

A necessidade de lbrrnar urn cidadão critico começa a partir do momento em que a criariçaladolescente e 
inserida na sociedade e se reconhece corno pcssoa, corno cidadä de urn grande pals, corno agente 
translormador. Paulo Freire já via na educaçao o caniinho para a formaçâo do cidadao critico, 
consciente. capaz (Ic participar ativamente da vida politica do pals. urna vez que a democracia e a 
ec1ucaçio dernocratica sao fundadas na crenca do honiern. 

Neste sentido. a Controladoria-Geral desenvolveu o projeto Controladoria nas Escolas que pretende. 
de ftrrna liidica. atuar junto ao ensino fundamental e rnCdio das escolas piihlicas do I)F, tornando OS 

alunos capazes de compreender a ética e cidadania corno partc do seu colidiano e conceitos 
f'undanientais para a sua lorrnacão COfliO rnemhros da sociedade. 

A proposta C realizar acOes que provoquem nos alunos a vontade de pensar c agir de fbrrna coletiva, de 

lbrma que queirarn ser agentes translbrniadores e construtores das Politicas Pühlicas, ampliando o seu 
olbar para alCm das reclarnaçOes c problernas sendo parte das mudanças da escola que passa a ser 
incorporada corno sua responsabilidade e no so do governo. 

ResuRados 2016: 

Alcancou 1.322 alunos: 

I evou 11 escolas ao teatro: 
Realizou e capacitou 8 escolas para auditoria 
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Entregou 8 relatórios tinais as autoridades: 

Tendo em vista os resultados alcançados no cxercIcio de 2016. a Controladoria-Geral estipulou a meta 

de 100 escolas capacitadas na metodologia de auditoria cIvica. no cxercieio de 2017. Em andamento, o 
projcto está na fase de capacitação dos professores, corn o total de 103 escolas inscritas. envolvenclo 

273 professores e ccrca dc 4.000 alunos. 

Corn novo formato, o projeto ira oferecer prerniacao para as 10 escolas que alcançarem major pontuaçao 
na implementacao do projeto. Scräo prerniados. tambérn. Corn holsas (IC estudo para pos-graduaçao ou 
mestrado. ate 3 professores orientadores das 10 prime iras escolas. 

V - Fomei:te o aprinzoran:ento (los controles gerencials dos orgãos do Poder Execiitii'o distrital, aflin 
de garantir que as inforn,acfksfrequentemente solicitadas possam ser disponibilizadas de oficio em 
setis sites oflciais e/ou no Portal da Transparência do Distrito Federal; 

A Controladoria-Geral orienta os Orgos e entidades do Poder Executivo distrital quanlo a realizaçio da 
análise dos pedidos de acesso a intbrrnacäo de cada órgäo. tendo em vista nio so o aprimorarnento da 
qualidade de resposta mas principalmente garantir que as principais e mais ftequentes demandas de cada 
órgao ou entidade sejam disponibilizados por rneio de transparéncia ativa. 

Urn exemplo prático dessa evoluçâo qualitativa de transparCncia ativa fbi a Cornpanhia de 
Desenvolvirnento Habitacional do Distrito Federal - CODIIAB que conseguiu reduzir drasticamente o 
nurnero de pedidos de transparCncia passiva quando da disponihilizacão de (lUadR) esqueniatizado e 
atualizados dos prograrnas habitacionais do Distrito Federal em transparência ativa. Dessa fbrnia. a 
Controladoria-Geral continua envidando esforços para que os Orgãos e entidades elahorem a 
transparência ativa dos sItios institucionais sempre corn o objetivo de maior transparCncia da gestao 
pObi lea. 

Adernais. ressalto que a Controladoria-Geral do Distrito Federal. como Orgäo responsavel pelo foniento 
a cultura de transparCncia na adrninistraçâo pOblica e conscicntização sobre o direilo fundamental de 
accsso a inforrnação. tern realizado, por rneio da SUTCS. rnonitoraniento contmnuo das questOes (IC 
transparéncia ativa e transparCncia passiva nos Orgäos e entidades do Goveriio do Podcr Executivo 
l)istrital. 

Atenciosamente, 

Rejane Vaz de Abreu 

Coordenadora de Transparência 

- 	 Documento assinado etetronicamente por REJANE VAZ DE ABREU - Matr.0042775-6, 

eh Coordenador(a) de Transparência, em 25/09/2017, as 16:20, conforme art. 6, do Decreto n' 
,unura Li.j 	36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n2  180, 
eIeruca 

quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  
• 	/sei/controlador_externo.php?acao=docu mento_conferir&id_orgao_acesso_externo=o 

verificador= 2462325 código CRC= DC13823ED. 
Eli. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CONTROLADORIA GERAL DO DISTR ITO FEDERAL 

Subcontroladoria de Controle Interno 

Despacho SEI-GDF CGDF/SUBCI BrasIlia-DF, 25 de setembro de 2017 

Ao GAB/CGDF, 

Tendo em vista o Despacho da CGDF/SUBCl/COGEI/COIPG, de 25 de setembro de 

2017, a Subcontroladoria de Controle Interno - CGDF/SUBCI nào tern observaçoes quanto aos autos, 

no que sugiro que sejarn efetuados os encaminharnentos de estilo. 

Atenciosamente, 

Ltcio Carlos de Pinho Filho 

Subcontroladoria de Controle Interno 

1 ei 
SflLUJ 

Documento assinado eletronicamente par LUCIO CARLOS DE PIN HO FJLHO - Matr.0191681-5, 

Subcontrolador(a) de Controle Interno, em 25/09/2017, as 12:45, conforme art. 6, do Decreto 

n 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diana Oficia! do Distrito Federal n9  180, 

quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  

/sei/cantrolador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acessoexterno=o 

verificador= 2454891 código CRC= 4613DBB6. 

Brasilia - Patrimônio Cultural da Humanidade" 
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II 
Despacho SEI-GDF CGDF/GAB 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

Gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal 

BrasIlia-DF, 25 de setembro de 2017 

01  

COTRA/S UTCS 

Encaminho o processo para conhecimento e Manifestação em relaço a Circular n2  
20/2017 (2283810). 

(" 	•T 	 Documento assinado eletronicamente por HELENA SABINO SILVA TORRES DE MESQUITA - 

Matr.0187475-6, Assessor(a) Especial, em 25/09/2017, as 12:23, conforme art. 6, do Decreto 

	

irua 	 n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9  180, 
eleuon!ca 

quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

EEl 	EEl 

	

."••. 	A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  

/sei/controlador_externo.php?acao=documentoconferir&id_orgao_acesso_externo=o 

i 	verificador= 2454524 código CRC= 07C7542A. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

& 	 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

Subcontroladoria de Controle Interno 

Coordenaçào de Inspeço de Prestaço de Contas de Governo 

Despacho SEI-GDF CGDF/SUBCl/COGEI/COIPG 	 BrasIlia-DF, 25 de setembro de 2017 

A SUBCI, 

Em atenco a Circular ng 20/2017 - GAG/Ci (2283810), informo que näo foi 

identificado nenhum ponto no Relatório Anailtico sobre as Contas do Governo do Distrito Federal 

(2156516) que necessite de manifestac5o desta Coordenaço, ou mesmo da Subcontroladoria de 

Controle Interno. 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO RODRIGUES LIRIO - Matr.0191604-1, 

de lnspecão de Prestacão de Contas de Governo, 	25/09/2017, as sei Coordenador(a) em 	 12:22, 

st.tu'. conforme art. 69, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diãrio Oficial 

do Distrito Federal n2  180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 

i' A autenticidade do documento 	ser conferida no site: http://sei.df.gov.br  pode 

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgaoacessoexterno=0 

kj  
verificador= 2454406 código CRC= EF6F8CCF. 
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