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olá, 
meu nome é Carlos. Sou 

morador do Distrito Federal e estou 
sempre atento aos meus direitos, de olho 

em como o Governo gasta nossos impostos.

Assim como eu, outros personagens da nossa co-
munidade foram convidados pelo Tribunal de Contas 

do Distrito Federal (TCDF) para mostrar a você as Contas 
do Governo.

É direito da população participar da formulação dos planos 
de Governo e das políticas públicas (antes), acompanhar 
(durante) e avaliar (depois) o trabalho governamental. 

Pensando nesse controle social e no exercício da cida-
dania ativa, o TCDF publica, pela primeira vez, uma 

versão simplificada do Relatório Analítico e Pa-
recer Prévio sobre as Contas do Governo do 

Distrito Federal, a partir de agora deno-
minado simplesmente Relatório 

Analítico.
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olá, 
meu nome é Carlos. Sou 

morador do Distrito Federal e estou 
sempre atento aos meus direitos, de olho 

em como o Governo gasta nossos impostos.

Assim como eu, outros personagens da nossa co-
munidade foram convidados pelo Tribunal de Contas 

do Distrito Federal (TCDF) para mostrar a você as Contas 
do Governo.

É direito da população participar da formulação dos planos 
de Governo e das políticas públicas (antes), acompanhar 
(durante) e avaliar (depois) o trabalho governamental. 

Pensando nesse controle social e no exercício da cida-
dania ativa, o TCDF publica, pela primeira vez, uma 

versão simplificada do Relatório Analítico e Pa-
recer Prévio sobre as Contas do Governo do 

Distrito Federal, a partir de agora deno-
minado simplesmente Relatório 

Analítico.



Elaborado todos os anos, o Relatório Analítico é uma 
determinação da Lei Orgânica do DF (LODF). Nele são 

analisadas as execuções orçamentária, financeira, operacional 
e patrimonial do DF. É observado o cumprimento dos limites míni-

mos estabelecidos por lei para aplicação em pesquisa, em ações e ser-
viços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino, 

bem como dos limites máximos de gastos com pessoal e de endividamento 
público. A produção desta versão simplificada vai ao encontro de preceitos le-

gais (Constituição Federal, LODF e Lei de Responsabilidade Fiscal) que priorizam 
a transparência e o controle social. 

Serviços de saúde, educação, segurança e demais serviços prestados pelo Governo 
não são favores. A população tem de estar de olho na qualidade do serviço prestado 
e atenta para fiscalizar de que maneira são empregados os recursos, pois o dinheiro 
usado nesses serviços vem da comunidade e, por isso, deve atender às suas neces-
sidades. Esta publicação foi elaborada para auxiliar a população nesse sentido. O 
TCDF, órgão de controle e fiscalização, busca eficiência e quer, por meio deste tra-
balho, ajudar a população distrital a exercer uma cidadania ativa e a democracia 

participativa. 

O Relatório Analítico tem cerca de 400 páginas e utiliza linguagem técnica. 
Uma vez aprovado pelo Tribunal, é encaminhado à Câmara Legislativa do 
Distrito Federal para o julgamento político das contas, devendo permane-

cer à disposição do cidadão por 60 dias, conforme dispõe a LODF. Por 
isso, esta versão simplificada elegeu os principais pontos do Relató-

rio Analítico para abordá-los em linguagem mais acessível, que 
incentive o cidadão a exercer o controle social.



Planejamento



 

Planejar é o primeiro passo para o sucesso. Até mesmo uma 
simples ida ao cinema precisa ser programada: escolher a com-

panhia, saber o horário do filme, o valor da entrada, o melhor meio 
de transporte para chegar ao local. 

Em geral, programamos nossa vida pessoal, financeira e profissional. Na 
administração pública não é diferente. Antes de partir para qualquer ação, o 
governante precisa fazer planos, traçar metas e objetivos. Essa tarefa ajuda 

a ver qual é a prioridade, estabelecer quanto cada ação vai receber e prever os 
recursos que o Governo terá para realizá-las.

Nesse sentido, diferentes planos e leis estão previstos na lei orgânica do Dis-
trito Federal: Planos Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), de Desen-
volvimento Locais (PDL), de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, 
de Desenvolvimento Econômico e Social (PDES), Anual de Governo (PAG), 

Plurianual (PPA) e, ainda, as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orça-
mentária Anual (LOA). 

Cada um desses instrumentos é destinado a diferentes áreas e tem 
duração de um, quatro ou dez anos. Conheça um pouco mais 

sobre alguns deles:



PPA 
O Plano Plurianual define as prioridades do Governo, 
prevê ações que buscam o desenvolvimento econômi-
co e social do DF por quatro anos, funciona como uma 
carta de intenções, de forma a dar continuidade aos 
programas nesse período. Ao assumir o cargo, uma das 
primeiras obrigações do governador é elaborar o PPA, 
que também valerá para o primeiro ano do Governo se-
guinte. Em 2007 encerrou-se o PPA iniciado em 2004. 
O TCDF, ao analisar sua realização, verificou que 58% 
dos programas receberam menos da metade da verba 
prevista. O PPA orienta a elaboração da LDO.

LDO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece regras 
para elaboração e execução da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), fixa metas e prioridades da administra-
ção pública, além de trazer normas que garantam o 
equilíbrio entre receitas e despesas. A LDO de 2007,  
seguindo a estruturação do PPA vigente naquele 
ano, apresentou 82 programas em cinco agendas de 
Governo: Social, Desenvolvimento Urbano e Infra-
estrutura, Desenvolvimento Econômico, Gestão Pú-
blica e Ciência e Tecnologia.

Por meio do Relatório Analítico, o TCDF apontou pro-
blemas na LDO de 2007: a não realização de audiên-
cias públicas, que servem para aumentar a participa-
ção popular no planejamento das ações do Governo, 
previstas na lei de Responsabilidade Fiscal (lRF); 
não foi atendida exigência da LRF, nem determinação 
do TCDF, no sentido de constar na LDO normas de 
controle de custos de obras e ações do Governo.

lei orgânica do 
DF (loDF): é a 
Constituição do Distrito 
Federal, as outras leis 
distritais devem estar 
em conformidade 
com ela. 

lei de 
Responsabilidade 
Fiscal (lRF): é uma 
Lei Complementar à 
Constituição Federal 
que orienta a atuação 
dos governantes de 
todo o País sobre 
como administrar 
o dinheiro público e 
prevê punições para 
quem descumprir suas 
normas. 

normas de controle 
de custo: são regras 
para conhecer a 
soma dos gastos com 
material ou mão-de-
obra consumidos na 
produção de bens 
(escolas) e serviços 
(atendimento médico).
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LOA 
A Lei orçamentária Anual (LOA) traz informações sobre quanto o Governo 
espera conseguir de recursos em determinado ano (receita) e quanto pre-
tende gastar (despesa). Também é responsabilidade do governador elaborar 
o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e enviá-lo à Câmara Legislativa 
para análise e votação. Depois disso, a proposta vira lei. 

Inicialmente, a LOA 2007 indicava uma receita de R$ 10,7 bilhões para cus-
tear despesas de mesmo valor. Comparada a 2006, a estimativa de receita 
aumentou R$ 1,7 bilhão. De acordo com a expectativa do Governo, a maior 
responsável por esse crescimento seria a arrecadação com impostos. Ao 
todo, a LOA destinou verba para 98 programas. 

No Relatório Técnico, o TCDF  analisou o orçamento das agendas de Gover-
no nos três últimos anos e concluiu que não houve grandes modificações 
no que diz respeito à distribuição de recursos entre as agendas. Nesse rela-
tório também são comparados o PPA e a LOA: observou-se que, em 2007, 
houve uma redução de recursos na agenda Gestão Pública e um aumento 
em Desenvolvimento Urbano e Infra-estrutura, o que demonstra mudan-
ças nas prioridades do Governo. 

Com o acompanhamento do PLOA/2007, o TCDF apontou algumas falhas, en-
tre elas a necessidade de ser obtida maior interação entre o PPA, a LDO e a LOA, 
e de tornar mais realistas as previsões de receitas, pois, em geral, excedem o 
que de fato é arrecadado. Essa situação compromete o cumprimento das metas 
planejadas nos programas de Governo. 

A dificuldade do Governo em cumprir as metas previstas nos orçamentos é ilus-
trada no gráfico seguinte. Nos últimos quatro anos, a quantidade de projetos, 
atividades e operações especiais não realizados foi maior que o total dessas 
ações contempladas com dinheiro.



Projeto: ações do 
Governo com duração 
limitada, como a 
construção de 
uma escola

atividade: 
ações contínuas e 
permanentes do 
Governo, como  o 
pagamento de 
professores.

operações 
especiais: ações 
não entendidas como 
projeto ou atividade, 
como o pagamento de 
juros e amortização 
de empréstimos feitos 
pelo Governo.
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Fonte: Siggo.

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Evolução do quantitativo de atividades/projetos/operações 
especiais - 2004/2007
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Gestão Orçamentária e financeira
Para garantir escolas, pagamento de pessoal, atendimento à saúde, segu-
rança, entre outros serviços, o Governo precisa de dinheiro. E você sabe 
onde o Governo consegue esse dinheiro? Boa parte dele vem de taxas e 
impostos pagos pela população: IPVA, IPTU, Imposto de Renda etc. Mesmo 
quem não tem carro ou casa, ou é isento de declarar imposto de renda, paga 
impostos relativos ao que consome. Por exemplo, no preço de uma lata de 
óleo que compramos no supermercado estão incluídos impostos como o Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

Além dos impostos, o GDF tem outras receitas para custear seus progra-
mas e ações. O Governo Federal repassa obrigatória ou voluntariamen-
te  dinheiro aos estados e municípios para áreas específicas como saúde, 
educação, assistência social,  além de percentuais sobre impostos federais 
determinados pela Constituição. No caso do DF há uma fonte a mais de re-
passe federal: é o Fundo Constitucional do DF (FCDF), que complementa 
recursos para as áreas de saúde, educação e segurança. 

O FCDF foi criado em 2002 e previa a transferência de recursos aos cofres do 
Governo do Distrito Federal. Porém, o Governo Federal tem insistido em des-
cumprir essa regra e vem exigindo que esses valores sejam executados na 
área federal. Por esse motivo, o dinheiro desse Fundo não é incluído no or-
çamento nem na contabilidade do DF. Em 2007, o GDF esperava ter R$ 16,8 
bilhões disponíveis, dos quais R$ 6,1 bilhões viriam do FCDF. Para se ter uma 
idéia da magnitude dos recursos do Fundo, basta compará-los aos R$ 8,6 bi-
lhões que ingressaram nos cofres do GDF nesse ano, algo em torno de 70%.

Nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – onde estão, por exemplo, 
os tributos pagos pela população – , o GDF esperava arrecadar quase R$ 10 

Gestão



Pib: O Produto Interno 
Bruto é um indicador 
de economia que 
representa a soma (em 
termos monetários) de 
tudo o que é produzido 
em determinado local. 
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bilhões, mas só conseguiu R$ 8,6 bilhões (ver gráfico). Essa diferença de 
12,8% foi a maior dos últimos quatro anos. 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

Evolução da Receita Prevista e Realizada - 2004/2007

Fonte: Siggo.
Obs.: Valores atualizados pelo IPCA - Médio. 
Não inclui os recursos do Governo Federal para saúde, educação e segurança.

Ano a ano, a arrecadação vem aumentando. Em 
2007, mesmo com um recolhimento menor que o 
previsto no orçamento,  houve acréscimo de 5,7%,  
próximo do ritmo de crescimento do Produto in-
terno bruto (Pib) Nacional, que foi de 5,4%. 
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aplicação - Dos R$ 8,6 bilhões obtidos nos orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social, R$ 8,1 bilhões foram aplicados de fato. Esse valor ficou 
R$ 1,7 bilhão abaixo da previsão inicial. A exemplo de anos anteriores, a 
destinação de recursos para investimentos (obras, equipamentos etc.) 
foi bem menor que o planejado.

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Evolução da Despesa Prevista e Realizada 
Grupo de Despesa Investimentos - 2004/2007

Fonte: Siggo.
Obs.: Valores atualizados pelo IPCA - Médio. 
Não inclui os recursos do Governo Federal para saúde, educação e segurança. 
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O maior gasto do GDF – Executivo, Câmara Legislativa e Tribunal de Con-
tas – foi com Pessoal e Encargos Sociais, que consumiu R$ 4,3 bilhões (in-
cluídas as despesas com cerca de 128 mil servidores ativos e 50 mil apo-
sentados e pensionistas). Comparado a 2006, essa despesa aumentou 
em 7,3%, enquanto a receita do Distrito Federal cresceu apenas 5,7%. 

Treze leis distritais permitiram a criação ou o aumento de despesas com 
pessoal. Como não foi demonstrada a origem dos recursos para o paga-
mento, nem apresentadas as manifestações das Secretarias de Planeja-
mento e Gestão Administrativa, de Fazenda e da Procuradoria Geral do 
DF, o Governo deixou de cumprir essas exigências, contidas na LRF e na 
LDO/2007. 

O GDF tinha em 2007 18,6 mil cargos comissionados ocupados. A Lei Or-
gânica do DF (LODF) obriga que pelo menos metade desses cargos sejam 
preenchidos por servidores concursados. O TCDF  determinou que o Go-
verno comprovasse nas prestações de contas obediência a essa exigência 
legal. Entre secretarias de Governo, administrações regionais, fundações, 
Câmara Legislativa e até mesmo governadoria e vice-governadoria, 64 
unidades não cumpriram a LODF. Em média, 78% dos cargos comissiona-
dos desses locais são ocupados por pessoas sem vínculo com o serviço pú-
blico. O TCDF determinou o cumprimento da  LODF num prazo de 180 dias. 

Previdência
Assim como os trabalhadores que têm carteira assinada pagam men-
salmente um percentual do salário para o INSS – ou seja, para o Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS) –, os servidores do GDF contribuem 
para um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A criação do RPPS 
deve obedecer a regras definidas em lei federal e portarias do Ministério da 
Previdência Social (MPS). O Ministério emite Certificado de Regularidade 

Gestão



 
Planejamento 20

Previdenciária (CRP) para os estados e municípios que cumprem  as exi-
gências. Sem esse documento, o Governo não pode, por exemplo, assinar 
convênios, fazer financiamentos e conseguir liberação de empréstimos por 
instituições financeiras federais. 

Em março deste ano, o GDF formalizou termo de compromisso com o MPS, 
comprometendo-se a cumprir todas as exigências legais. Isso será possível 
com a aprovação pela Câmara Legislativa de projeto de lei que reorganiza e 
unifica o RPPS do DF. 

Programação Financeira
No início do ano, é comum as pessoas planejarem a despesa prevista para 
cada mês e quanto de dinheiro se espera  ter naquele período. O Gover-
no também faz essa programação, uma vez que o dinheiro de impostos, 
repasses e taxas é recolhido em diferentes épocas do ano. Essa atividade 
recebe o nome de programação financeira e deve seguir as regras previs-
tas nas Leis Orgânica do DF, de Responsabilidade Fiscal, de Diretrizes Orça-
mentárias e Orçamentária Anual. 

Até 2006, o TCDF identificou muitos problemas na programação financei-
ra. Essa situação atrapalhou a atuação dos gestores públicos na execução 
de programas e ações. O Tribunal tem exigido mudanças para combinar a 
programação financeira com as despesas a serem assumidas pelos gesto-
res e contemplar as dívidas não pagas em anos anteriores, com objetivo de 
garantir uma gestão transparente do fluxo de caixa. 

Para confirmar o atendimento dessas determinações, o Tribunal fez audi-
toria e observou melhorias na gestão financeira em 2007. O GDF destinou 
recursos para pagamentos de dívidas  de anos anteriores, negociou a redu-
ção dessas obrigações e cumpriu as metas fiscais. 

Gestão
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Apesar dos avanços, o TCDF concluiu que a programação financeira ainda 
não se apresenta como um instrumento efetivo de planejamento e tomada 
de decisões, no que diz respeito ao comprometimento das despesas. As 
alterações realizadas não foram suficientes para que a contabilização das 
obrigações governamentais fosse feita de maneira eficaz e que os adminis-
tradores públicos soubessem exatamente quanto e quando teriam dinheiro 
para pagar os compromissos.

Licitações
Para fazer compras e contratar serviços, o Governo tem uma série de 
regras que precisa cumprir, com o objetivo de usar melhor o dinheiro pú-
blico. A Constituição Federal, a Lei 8.666/93 e algumas leis distritais im-
põem  essas regras. Em geral, é necessário fazer licitações (concorrência, 
pregão etc), ou seja, utilizar instrumentos que garantam o menor preço e 
a livre concorrência entre empresas ou pessoas interessadas em contra-
tar com o Governo. 

Mas existem exceções que dispensam ou não exigem licitação, em geral 
quando o valor da compra ou do serviço a ser contratado está abaixo de 
R$ 8 mil ou não excedem a R$ 15 mil, no caso de serviços de engenha-
ria; quando atendem a condições especiais; ou quando é impossível 
promover a competição.

Gestão
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Em 2007, o Governo gastou quase R$ 2,4 bilhões em diferentes modalida-
des de compras, conforme o quadro abaixo:

Despesa Realizada Passível de Procedimento Licitatório, Por Modalidade - 2007

Concorrência R$ 955 40,3%
Dispensa de licitação R$ 715 30,1%

Pregão R$ 539 22,7%
Tomada de Preço R$ 85 3,6%

Convite R$ 73 3,1%
Concurso/suprimento de Fundos R$ 5 0,2%

R$ 2.373 100,0%

Gestão

em R$ milhões

Fonte: Siggo.

Concorrência 40.2%

Dispensa de Licitação 30.1%

Pregão 22.7%

Tomada de Preço 3.6%

Convite 3.1%

Concurso/Supr. de Fundos 0.2%
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A dispensa de licitação, apesar de utilizada em grande volume de compras, 
apresentou queda significativa entre 2006 e 2007: 58,9%, em conseqüên-
cia, principalmente, da interrupção dos contratos com o Instituto Candan-
go de Solidariedade. Abaixo um quadro que informa os maiores pagamen-
tos efetuados a empresas contratadas por dispensa de licitação.

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Dispensa de Licitação – Maiores Credores - 2007 

Fonte: Siggo.
Não inclui os recursos do Governo Federal para saúde, educação e segurança.
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Créditos adicionais 

Referem-se a recursos 
adicionais para realização 
de despesas que não 
estavam contidas no 
orçamento inicial (LOA) 
ou , se contidas, com 
recursos insuficientes. 

PubLICIDADE E PROPAGAnDA

“Aqui estamos investindo seus impostos.” A frase é comum nas placas de 
obras do GDF. Além de executar, o Governo também divulga suas ações, e 
por isso investe bastante dinheiro em publicidade. São outdoors (painéis), 
anúncios na televisão, no rádio, em jornais, em panfletos, participação em 
feiras, entre outros. Os recursos para essa atividade estão previstos na Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Em 2007, o Distrito Federal gastou com publicidade e propaganda o total 
de R$ 116,5 milhões: R$ 105,9 milhões (90,9%) pelo Executivo e R$ 10,6 
milhões (9,1%) pelo Legislativo. Esse total foi 27,2% menor que os gastos 
no ano de 2006. Mesmo assim, o valor é maior que os investimentos em al-
guns programas, por exemplo: Fortalecimento das Famílias de Baixa Ren-
da, Reestruturação do Sistema Penitenciário, Abaste-
cimento de Água, Modernização da Educação, Saúde 
em Família, entre outros.

Aproximadamente R$ 71,7 milhões foram acrescidos a 
esta atividade, por meio de créditos adicionais, pois 
não estavam previstos no orçamento inicial.

legislação - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
exige lei específica para acréscimos na verba para pu-
blicidade e propaganda, o que não foi seguido pelo 
GDF; foram editadas oito leis que adicionaram, ao 
mesmo tempo, recursos para essa e outras ativida-
des. O TCDF apura, em processo próprio, o descum-
primento dessa exigência.
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A Lei 3.184, de 2003, obriga os 30 órgãos e unidades 
do DF, com recursos para esta atividade, a publica-
rem o Plano Anual de Publicidade e Propaganda, o 
que foi descumprido por treze deles; essa Lei tam-
bém impõe a publicação do Demonstrativo Trimes-
tral das Despesas com Publicidade e Propaganda, 
para os quatro trimestres de 2007; só oito deles 
cumpriram essa determinação legal.

Gestão Fiscal

Desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), os gestores públicos devem obedecer a regras 
que garantam que as despesas não superem as re-
ceitas. Para isso, devem prever metas fiscais anuais e 
cumprir limites de gastos com pessoal e com dívidas.

A LRF passou a garantir a participação da sociedade 
na elaboração dos orçamentos públicos e no acompa-
nhamento de sua realização por meio de audiências 
públicas. A referência para verificar o cumprimento 
dos limites é a Receita Corrente líquida (RCL). O 
gráfico seguinte demonstra que os gastos com pesso-
al têm acompanhado o crescimento da RCL.

GestãoGestão

Receita Corrente 
líquida: é a soma de 
todas as receitas do 
Governo (impostos, 
taxas, serviços 
etc.) diminuídas 
daquelas obtidas por 
empréstimos, venda 
de bens, contribuição 
dos servidores públicos 
para a previdência 
e outros ajustes 
definidos na LRF. 
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Evolução da Receita Corrente Líquida e da
Despesa com Pessoal do DF - 2002/2007 

Fonte: Siggo e Siafi.
Valores atualizados pelo IPCA – Médio.
Despesa líquida com pessoal e encargos sociais (apurada de acordo com a LRF).

Em 2007, as dívidas do GDF ficaram abaixo dos limites legais. A despesa com 
pessoal do Poder Executivo (cerca de R$ 3 bilhões) atingiu 36,7% da RCL, 
atendendo ao limite de 49%. Os gastos do TCDF (1,25%) apresentaram-se 
dentro do limite de 1,5% da RCL. Embora as despesas da Câmara Legislati-
va (1,91%) tenham excedido o limite, a LRF dá o prazo de oito meses para 
readequação. O último quadrimestre de 2007 correspondeu à metade desse 
prazo; a Câmara cumpriu a meta de redução prevista para esse período.

Gestão
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O Governo também cumpriu as metas fiscais esta-
belecidas na LDO para o ano de 2007. Mesmo consi-
derando o pagamento das dívidas, inclusive de anos 
anteriores, economizou mais de R$ 500 milhões. 
Para isso, reduziu a estrutura administrativa do Go-
verno, renegociou contratos e agiu com mais rigor 
na autorização de despesas.    

Contabilidade
Prestar contas do que foi feito com os recursos obtidos 
da sociedade é o primeiro dever dos gestores públicos. 
O patrimônio público, ou seja, todos os bens colo-
cados sob a responsabilidade do Governo, inclusive 
todo o dinheiro arrecadado de impostos, taxas etc. 
deve ser registrado. Essa é uma das funções da con-
tabilidade, e o Governo utiliza esses registros para 
prestar contas.

Os relatórios contábeis indicam que as receitas fo-
ram maiores que as despesas (superávit orçamen-
tário), o dinheiro mantido em bancos pelo Governo 
era superior às dívidas que ficaram para 2008 (su-
perávit financeiro) e o patrimônio do Governo (bens, 
direitos e obrigações) aumentou em 2007 (superávit 
patrimonial).

Ao final do ano, o GDF tinha a receber R$ 5,5 bilhões 
em impostos e outras dívidas que não foram pagas 
no prazo legal (dívida ativa). Esse valor é mais que 
60% da receita obtida em 2007.

Gestão

Metas Fiscais: são 
previsões que o Governo 
faz sobre as receitas e 
despesas do ano, para 
garantir que os recursos 
serão suficientes 
para pagar os gastos 
rotineiros do ano e 
honrar os empréstimos 
e outras dívidas.
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A contabilidade indicou que o total de danos, pagamentos indevidos, des-
vios, multas, juros e outras pendências, cuja responsabilidade dos gesto-
res públicos estava em apuração, chegou a R$ 53,1 milhões, distribuídos 
nos seguintes órgãos e unidades.

Responsabilidade em apuração, por órgão/unidade - 2007

 

Fonte: SIGGO

O dinheiro que o Governo tinha disponível  em 31/12/2007 (R$ 1,2 bi-
lhão) era suficiente para pagar as dívidas de 2007 com vencimento até o 
final de 2008 (R$ 643,4 milhões).

As dívidas com prazo maior de pagamento (empréstimos contratados pelo 
Governo e ações judiciais em que o Governo perdeu) chegaram a R$ 5,5 
bilhões. Esse valor é igual ao que o Governo tem a receber por causa da 
inadimplência dos contribuintes (dívida ativa).

Gestão

Secretaria de Transportes
27.9%

Demais unidades
7.1%

Detran
7.5%

DER
7.3%

Secretaria de Saúde
13.6%

PMDF
14.1%

CBMDF
3.8%

Secretaria de Educação
4.0%

Secretaria de Cultura
4.7%
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Empresas Estatais
As empresas do GDF apresentaram lucro total de R$ 407,9 milhões. As que 
mais deram lucro foram a CEB e o BRB, e as que apresentaram os maiores 
prejuízos foram o Metrô e a Ceasa.

Empresas estatais do DF - Resultado líquido - 2007

Fonte: Balanço Geral – Anexo III.

Resultado líquido Resultado operacional

TOTAL

Brasiliatur

BRB

Caesb

Ceasa

CEB

Codeplan

Emater

Metrô/DF

Novacap

SAB

TCB

Terracap

-100,000 100,000 200,000

407,897
669,974

157
157

100,238

120,302
165,661

97,617
100,593

175,454

55,242
113,212

-2,928
-2,914

-666
-666

-474
-480

-782
-782

871
371

-20,116
37,256

58,437
82,110

R$ 1.000,00
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RESuMO

O quadro abaixo detalha as receitas e despesas do GDF em 2007, separa-
das por fonte de arrecadação:

Fonte: Siggo e Siafi

Gestão

R$ 1,00



Agenda Social



olá,

meu nome é Rubens. Vou  apresentar a 
Agenda Social.

Pelo nome desta agenda dá para saber que en-
volve áreas importantes para a sociedade: saúde, 
educação, segurança, ação social, esporte e lazer, 
trabalho, direitos humanos e cultura. Cada uma 

dessas áreas é chamada de política setorial. Nesta 
agenda, o Governo comprometeu-se a promover  a 
cidadania e o bem-estar da sociedade, buscando 
garantir atendimento a todos os cidadãos, dan-

do prioridade aos mais pobres, por meio de 
políticas de desenvolvimento humano e 
econômico e de responsabilidade social 

nas ações governamentais.  
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Entre as cinco agendas de Governo, a social ficou em terceiro lugar em vo-
lume de recursos recebidos. Apesar da previsão de R$ 2,1 bilhões, foi apli-
cado apenas R$ 1,4 bilhão nas ações das sete políticas setoriais da agenda 
social. Com esse dinheiro estava prevista a realização de 261 projetos, ati-
vidades e operações especiais. Saúde, educação e segurança consumiram 
quase 90% desse valor. O gráfico abaixo mostra a porcentagem de recur-
sos gastos por  área da agenda social: 

Políticas Setoriais - Despesa Realizada  - 2007

Fonte: Siggo.
Não inclui os recursos do Governo Federal para saúde, educação e segurança.

Social

Outras Agendas
83,3%

Agenda Social
16,7%

Saúde
47,4%

Ação Social
9,6%

Trabalho e Direitos Humanos 
2%

Segurança
14,7%

Esporte e Lazer
2,1%

Educação
24,3%
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As áreas de segurança, educação e saúde contaram também com R$ 6,1 
bilhões originados do Fundo Constitucional do DF. Lamentavelmente, es-
ses recursos não constam do orçamento do DF, pois o Governo Federal se 
recusa a transferi-los aos cofres do GDF.

De modo geral, os objetivos traçados na agenda são muito genéricos e 
abrangentes. Também não há clara relação com a LDO e a LOA. Essas 
situações prejudicam a transparência nas ações do Governo e a análi-
se mais qualificada dos resultados das ações. No Relatório Analítico, o 
TCDF analisou as três políticas setoriais de maior destaque: saúde, edu-
cação e segurança.

Saúde

Certamente você conhece o caso de alguém que procurou atendimento no 
serviço público de saúde, mas foi embora sem sucesso. Ter acesso à rede 
pública de saúde é um direito de todos. Mas esse direito tem sido assegura-
do no DF com qualidade e quantidade suficientes? A auditoria realizada em 
2007 pelo TCDF na Secretaria de Saúde revelou que não. 

Muitas pessoas saem de hospitais, centros e postos de saúde sem conse-
guir marcar consultas. Muitas vezes não é feito controle dessa demanda não 
atendida. Em novembro de 2007, data da auditoria, 34% dos usuários não 
conseguiram agendar consulta. Essa estatística leva em conta as unidades 
de saúde que responderam o questionário do TCDF e contabilizaram o nú-
mero de atendimentos não realizados. Além disso, o tempo de espera para 
atendimentos em algumas especialidades supera 300 dias. Já os resultados 
de exames feitos em laboratórios da rede pública chegam a demorar mais de 
quatro meses para serem finalizados.

Social
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Essas dificuldades fazem com que a população deixe de buscar os centros 
e postos de saúde e se dirija diretamente às emergências dos hospitais. A 
auditoria apurou que quase a metade dos atendimentos do DF ocorrem nos 
pronto-socorros, enquanto a média nacional é de 26,9% e o recomendado 
pelo Ministério da Saúde é 15%.  

Abaixo é demonstrada a estrutura do sistema de saúde pública do Distrito 
Federal em seus níveis de atendimento, número de unidades e sua vincula-
ção. O ideal seria que a população contasse com atendimentos básicos nos 
centros e postos de saúde próximos à sua casa.

Social

Fonte: Secretaria de Saúde.

Obs.: Na rede pública de saúde do DF existem outros tipos de unidades, entre as quais citam-se a Policlínica do Gama, Unidades de Saúde 
Prisionais, Centros diversos, Núcleos e Laboratórios
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limites - Mesmo diante dessa realidade, o GDF tem cumprido os limites 
mínimos exigidos por lei na área de saúde. A Constituição Federal impõe um 
percentual mínimo sobre a arrecadação de impostos que a União, os estados 
e os municípios devem gastar na área de saúde. O DF precisa destinar 12% 
de seu recolhimento com impostos estaduais e 15% com os municipais. Em 
2007, o GDF precisaria aplicar cerca de R$ 847 milhões, mas superou esse 
valor. Foram gastos aproximadamente R$ 1,3 bilhão com a saúde. 

Portaria do Ministério da Saúde indica como adequada a relação de  um mé-
dico para cada mil habitantes. No DF a média é de 1,3 médicos para cada 
mil. No período de 2004 a 2007, o número de profissionais da saúde au-
mentou: foram contratados 901 médicos e 760 auxiliares de enfermagem. 
O gráfico a seguir mostra a evolução dos profissionais de saúde no Sistema 
Único de Saúde (SUS/DF) desde 2004:

Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem - DF - 2004 a 2007 

Social

Fonte: Secretaria de Saúde
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Ainda que tenham ocorrido acréscimos, o TCDF apontou na auditoria que 
existe carência de médicos e dentistas atendendo consultas nas unida-
des de saúde da rede pública, com alguns postos de saúde sem médico 
por grandes períodos. Além disso, a auditoria apurou que os ambientes e 
materiais das unidades de saúde são, muitas vezes, inadequados para de-
senvolver as atividades a que se propõem. Os investimentos são pequenos 
se comparados ao que se gasta com serviços de terceiros. O TCDF apontou 
desproporção, por exemplo, entre o que se investe anualmente na aquisi-
ção de equipamentos e materiais permanentes (R$ 16 milhões) e o que se 
gasta com a vigilância  (R$ 60,9 milhões).

Despesa Realizada pela Secretaria de Saúde, exceto pagamento de pessoal, por 
Elemento de Despesa -  2007 

Social

Fonte: Siggo

OBS: Em cada elemento, foi considerado o valor de Despesas de Exercícios Anteriores respectivo.
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Com relação às dificuldades de  acesso da população às consultas médicas e 
odontológicas, o Tribunal apresentou sugestões para melhorar a qualidade 
dos serviços e determinou a elaboração, pela Secretaria de Saúde, de plano 
de implementação.

Na agenda social, a saúde recebeu a maior parte dos recursos. A estima-
tiva da LOA/2007 para esta política setorial era de R$ 801,5 milhões, mas 
apenas R$ 644 milhões foram realmente empregados. Esse valor é 26,1% 
maior do que foi destinado para a área em 2006. Dos 19 programas previs-
tos, três não se concretizaram – Acessibilidade: Direito de Todos, Medicina 
Natural e Terapêutica de Integração e Promoção Comunitária.

O TCDF analisou a execução dos três principais programas da setorial saú-
de – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial, Modernização e Ade-
quação do SUS/DF e Assistência Farmacêutica. Juntos, esses três progra-
mas responderam por 92% dos recursos destinados para a setorial saúde. 
O primeiro programa foi o principal do ponto de vista de recursos – R$ 363 
milhões – e buscou proporcionar assistência médico-sanitária à população 
do DF e entorno sob regime ambulatorial e de internação. Entre as ações do 
programa estão fornecimento de alimentação hospitalar, manutenção de 
contratos de prestação de serviços assistenciais, prevenção e controle do 
câncer e, ainda, concessão de bolsa de estudos para médicos residentes.

Entre as ações do programa, o TCDF destacou a Assistência Médico-Hospita-
lar, que recebeu R$ 175,7 milhões. Esse dinheiro foi usado na realização de 2,2 
milhões de consultas especializadas, 91,7 mil internações, 33,5 mil cirurgias e 
aquisição de material médico-hospitalar cirúrgico, odontológico e ortopédico.

O programa Assistência Farmacêutica recebeu R$ 135 milhões para a exe-
cução de duas atividades – Aquisição de Medicamentos para Assistência à 
Saúde Pública no DF e Desenvolvimento do Programa Especial de Forneci-
mento de Medicamentos de Alto Custo – e um projeto – Implantação do Car-
tão Nacional de Saúde. Esse último, no entanto, não foi realizado. As verbas 

Social
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saúDe eM núMeRos

Em 2007:

• Desde 2004, foram 
acrescentadas 339 camas 
nos hospitais, totalizando 
4.090 leitos públicos. 

• Comparado com 2004, 
houve redução de 9.547 
internações; aumento de 
300 mil consultas e 200 mil 
exames.

•Também em comparação 
a 2004, o número de 
partos diminuiu: foram 
quase 2,5 mil a menos. Já 
a média de consultas pré-
natais por parto aumentou 
de 3,9 para 4,3. 

• A taxa de mortalidade 
infantil foi reduzida de 12,7 
por mil nascidos vivos, em 
2006, para 10,9 por mil 
nascidos vivos em 2007.

• Cerca de 20% dos 
pacientes internados na 
rede pública de saúde não 
eram moradores do DF.

•A incidência de casos de 
dengue cresceu 99% de 
2006 para 2007, passando 
de 311 para 618 casos.

destinadas para este programa superaram a previsão 
inicial de R$ 121,1 milhões. Um dos problemas des-
tacados pelo TCDF foi a falta de informações sobre a 
aquisição de medicamentos, inclusive de alto custo, 
o que  atrapalha o acompanhamento dos resultados 
do programa. O TCDF está apurando denúncias sobre 
o desabastecimento de medicamentos especiais em 
2006 e 2007. 

Melhorias na estrutura física de atendimento ambu-
latorial e de internação da rede pública de saúde foi 
o objetivo do programa Modernização e Adequação 
do SUS/DF. O programa tinha previsão de receber R$ 
271,3 milhões, mas só recebeu R$ 94,4 milhões. En-
tre os sete projetos, foram realizadas ações apenas 
em quatro. Um dos projetos de maior destaque foi a 
construção do Hospital Regional de Santa Maria, onde 
foram empregados R$ 42,4 milhões em 2007. Ao final 
daquele ano, 68% da obra havia sido concluída. 

A saúde pública do DF recebeu, ainda, R$ 1,1 bilhão 
do FCDF, utilizado para pagamento de pessoal.

39

Educação

A Constituição obriga a União, o Distrito Federal, 
os estados e os municípios a aplicarem pelo menos 
25% de sua arrecadação com impostos e transfe-
rências em educação. É o que a Constituição cha-
ma de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(MDE). Uma parcela desses recursos deve ser des-
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tinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O Fundeb foi regulamentado em 2007 e por meio dele devem ser aplicados 
recursos em todos os níveis de ensino da educação básica – infantil, funda-
mental, médio, educação especial e de jovens e adultos. Desses valores, 
60% devem ser destinados ao pagamento de profissionais do magistério. 

O DF cumpriu os limites exigidos. Precisaria aplicar pelo menos R$ 2,1 bi-
lhões na MDE e gastou R$ 2,8 bilhões. Ao Fundeb deveriam ser destinados 
R$ 665,7 milhões, e esses repasses atingiram R$ 849,9 milhões, dos quais 
R$ 777,3 milhões foram usados no pagamento de profissionais do ma-
gistério (nesses valores estão incluídos recursos repassados pelo Fundo 
Constitucional do DF).

A educação recebeu do Fundo Constitucional do DF R$ 2 bilhões, destina-
dos quase integralmente ao pagamento de pessoal.

Da agenda social, a educação recebeu R$ 330,6 milhões. Esse valor foi 
42,7% menor que o projetado na LOA/2007. Em comparação a 2006, hou-
ve redução de 5% no que foi aplicado na área. Com esse dinheiro foram 
executados seis dos dez programas previstos na setorial. O TCDF destacou 
três desses programas: Educando Sempre, Apoio ao Educando e Escola de 
todos nós.

O Programa Educando Sempre tem o objetivo de promover a manuten-
ção da educação infantil, dos ensinos fundamental e médio e da educação 
profissional e especial, além de proporcionar a implantação de projetos na 
área educacional. Para isso, recebeu o maior volume de recursos da seto-
rial: R$ 173,5 milhões, divididos conforme o gráfico ao lado. 
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Programa Educando Sempre
Despesa Realizada – Participação por Atividade/Projeto - 2007 

Fonte: Siggo.
Não inclui os recursos do Governo Federal para saúde, educação e segurança.

O GDF informou que, em 2007, foram mantidas 488 escolas de ensino fun-
damental, 61 de ensino médio, 43 de educação infantil, cinco instituições 
de educação profissional, duas de educação de jovens e adultos e 13 cen-
tros de ensino especial. Vale destacar que o TCDF está avaliando a educa-
ção infantil por meio do processo 1.232/04. Foi recomendada à Secretaria 
de Educação a reavaliação da política de atendimento a crianças de 0 a 3 
anos e providências para que a educação infantil fosse abrigada exclusiva-
mente em ambientes de ensino construídos para esse fim.

Auditoria feita pelo TCDF nas escolas da rede pública mostrou que 67% dos 
diretores julgam que as instalações das escolas são inapropriadas para as 
atividades desenvolvidas. Na educação infantil o nível de inadequação é 

Ensino Fundamental
70,1%

Escolas Profissionalizantes - 
Escolas do Amanhã

0,6%
Educação de Jovens e 

Adultos
1,5%

Educação Especial
1,8%

Educação Profissional
3,0%

Educação Infantil
5,1%

Ensino Médio
18,0%
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maior: das 243 escolas, 196 não possuem brinquedoteca, 144 estão sem 
sala de projeção/vídeo e 97 não têm biblioteca. A auditoria usou como base 
um questionário enviado para 611 diretores e uma pesquisa por amostra-
gem em 45 escolas.

Outro dado revelado na auditoria foi que 29,6% das escolas tiveram suas 
instalações físicas classificadas como ruins; 5,4% foram consideradas em 
péssimas condições; 44,8% estão em condições moderadas; e apenas 
20,1% com boa qualidade. Mas o programa Escola de Todos Nós, que tinha o 
objetivo de construir, reformar e ampliar unidades escolares, teve um corte 
de mais de 80% em seus recursos. A previsão era destinar para o programa 
R$ 140,4 milhões, mas apenas R$ 26,8 milhões foram 
empregados. Dos 16 projetos e atividades programa-
dos, apenas oito foram realizados. Para reforma e am-
pliação das unidades de educação especial e infantil só 
foram utilizados 2% e 3,2% do previsto. 

O programa Apoio ao Educando buscou oferecer 
tratamento médico, odontológico, suplementação 
nutricional e transporte escolar aos alunos da rede 
pública de ensino distrital. Foram destinados R$ 
114,2 milhões para essas ações. As atividades Ren-
da Minha, Alimentação Escolar e Transporte de Alu-
nos foram as mais representativas, pois consumiram 
99,3% desse dinheiro. O Renda Minha ofereceu bol-
sa de até R$ 180 para 93 mil alunos. A Alimentação 
Escolar atendeu quase 360 mil alunos, superando a 
previsão inicial. Já o transporte escolar beneficiou 
28,8 mil alunos do ensino fundamental de locais que 
não têm linhas convencionais e 15,3 mil alunos que 
residem em áreas rurais de difícil acesso. 

eDuCação eM 
núMeRos   

• Em 2007, 512.565 
alunos foram 
matriculados nas 
escolas da rede 
pública do ensino 
distrital, uma 
redução de 13.188 
matrículas, se 
comparado a 2006.

• O número de 
alunos por turma 
vem caindo nos 
últimos quatro anos. 
A média de 2007 foi 
de 32,5 por sala, em 
2004 era 38,6.

Social
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Segurança
Policiamento, administração de presídios, trânsito e combate a incêndios 
são algumas áreas que fazem parte da setorial segurança. Entre seus ob-
jetivos estava transformar o DF em modelo de qualidade e eficiência em 
segurança pública.  

Na agenda social, a segurança recebeu, em 2007, R$ 199,2 milhões, 
63,6% da previsão inicial e apenas R$ 300 mil a mais do que foi destinado à 
área em 2006. Com esse dinheiro executou cinco programas, mas a previ-
são era desenvolver sete. O TCDF destacou três deles no relatório: Policia-
mento e Fiscalização de Trânsito, Reestruturação do Sistema Penitenciário 
e Segurança em Ação. Juntos, esses programas consumiram 98,5% dos 
recursos. 

Segurança em Ação foi um dos exemplos em que o valor recebido foi bem 
menor que a previsão do orçamento. A princípio, o programa receberia 
R$ 117,7 milhões para reverter os índices de violência de forma imediata 
e permanente, mas apenas R$ 15,7 milhões foram de fato empregados. 
Das 30 iniciativas previstas, apenas oito se concretizaram. Projetos como 
a implantação de postos policiais e reequipamento e reaparelhamento da 
Polícia Militar receberam muito menos dinheiro que o previsto, e, por isso, 
suas ações ficaram muito abaixo do esperado.

Entretanto, a maior parte do dinheiro que mantém a segurança pública do 
DF vem do Fundo Constitucional e chegou a quase R$ 3 bilhões em 2007. 
Ao pagamento de pessoal foram destinados R$ 2,6 bilhões, e apenas cerca 
de R$ 27 milhões foram utilizados em investimentos.  
  
Segundo levantamento da Polícia Civil, houve pequenas reduções nos índi-
ces de roubo, estupros e roubo/furto de carros. 

Social
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O TCDF observa no Relatório Técnico que a média de ocorrências cresceu 
mais que o número de novos profissionais contratados. No caso da Polícia 
Civil, o efetivo diminuiu 3,4%, de 2004 a 2007. 

Trânsito
O Departamento de Trânsito do DF (Detran) recebeu R$ 161,5 milhões 
para desenvolver o programa Policiamento e Fiscalização do Trânsito. Esse 
programa tinha a finalidade de reduzir o número de acidentes,  por meio de 
ações de educação, fiscalização e engenharia de trânsito. Mas, em 2007, 
houve aumento no número de acidentes fatais: foram 288, enquanto, em 
2006, ocorreram 239 (ver evolução no quadro a seguir). O crescimento do 
número de acidentes de trânsito com vítimas fatais (20,5%) foi maior que 
o aumento no número de veículos em circulação (9,2%). 

Evolução dos Acidentes de Trânsito e Atropelamentos Fatais - 2004 a 2007

Social

Fonte: Departamento de Trânsito do DF – Detran/DF.
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A frota de veículos no Distrito Federal aumentou 65% desde 2000 e, ao 
final de 2007, era de  964,5 mil veículos. No entanto,  as despesas com me-
lhorias efetivas no trânsito, como construção de viadutos e novas rodovias, 
recapeamento de pistas e melhorias no transporte público, não evoluíram 
na mesma proporção. 

Evolução das Despesas Líquidas com Transporte
e da Frota de Veículos no DF - 2004/2007

Fonte: Siggo e Detran/DF.  
Valores da despesa atualizados pelo IPCA – Médio. 
Obs.: Exclusive despesas administrativas, de pessoal, de publicidade e propaganda e outras não ligadas direta-
mente ao transporte.

Social
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Sistema Penitenciário
No programa Reestruturação do Sistema Peniten-
ciário foram aplicados R$ 19,1 milhões em melho-
ria das estruturas físicas, construção de penitenci-
árias e fornecimento de alimentação dos presos.  O 
projeto de reforma de presídios não foi realizado. 
As obras de infra-estrutura previstas na Papuda re-
ceberam R$ 1,8 milhão, 85,9% a menos do autori-
zado. Já o fornecimento de alimentação para presos 
recebeu R$ 17,3 milhões.  

seGuRança eM 
núMeRos:

Em 2007:

• O número de roubos 
diminuiu: foram 2,3 
mil ocorrências a 
menos do que em 
2004; também houve 
redução nos registros 
de roubo/furto com 
relação a 2006, foram 
520 casos a menos.

• Já o número de 
homicídios passou de 
539, em 2006, para 
567.

• Ceilândia foi 
a cidade que 
apresentou a maior 
quantidade de roubo, 
homicídio e estupro 
no DF. O Plano Piloto 
registrou o maior 
índice de roubo/furto 
de carros.

Social



Agenda de 
Desenvolvimento 
urbano e 
Infra-estrutura



olá,

meu nome é Joana e vou  apresentar a 
vocês a Agenda de Desenvolvimento 

Urbano e Infra-estrutura.

Água tratada e energia elétrica em casa, esgoto, 
meios de transporte e boas vias para circulação de 
veículos. Questões como essas, essenciais para 
o nosso dia-a-dia, fazem parte desta agenda. A 
agenda recebeu R$ 1,7 bilhão para desenvolver 

21 programas relacionados ao desenvolvi-
mento urbano, meio ambiente, saneamen-

to, coleta de lixo, transporte e trânsito.   
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Melhorar a qualidade de vida da população do DF é meta desta agenda. 
Para isso, ela foi dividida em cinco políticas setoriais: Habitação e Uso do 
Solo, Meio Ambiente, Transporte, Saneamento e Energia. O quadro abaixo 
mostra como foram distribuídos os recursos entre as políticas e a participa-
ção desta agenda em comparação às demais. 

Agenda de Desenvolvimento urbano e Infra-estrutura 
Despesa Realizada, por Política Setorial - 2007 

Fonte: Siggo e PPA 2004/2007.

Desenvolvimento 
Urbano e 
Infra-estrutura

Outras Agendas
80,4%
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Infra-estrutura

19,6%

Meio Ambiente
1,8%

Saneamento
12,3%

Energia
10,8%

Habitação e Uso do Solo 
44,9%

Transporte
30,2%
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A LOA/2007 previa R$ 3,1 bilhões para esta agenda, mas ela recebeu pou-
co mais da metade desse valor. Programas como Urbanização e Esgota-
mento Sanitário deixaram de receber, juntos, R$ 607,8 milhões que cons-
tavam no orçamento. O programa Administrando Nossa Cidade recebeu 
63% a menos que em 2006. 

Dos 57 órgãos e unidades que realizaram ações nesta agenda, a Secreta-
ria de Obras recebeu mais recursos: R$ 411,4 milhões. Com esse dinheiro 
foram desenvolvidas ações de recuperação de asfalto, ampliação e refor-
ma do Centro de Convenções, obras de saneamento básico e reformas na 
Rodoviária, entre outras. A manutenção, reforma, construção e ampliação 
de vias públicas, rodovias, viadutos são destaques em diferentes políticas 
desta agenda e foram realizadas sob a responsabilidade de diferentes ór-
gãos: Secretaria de Obras, Novacap, DER etc. 

Habitação e uso do solo
Essa política setorial recebeu grande parte dos recursos da agenda, 44,9%, 
equivalente a R$ 743,4 milhões. 

Dos 16 programas previstos, apenas 12 foram realizados. Desses o TCDF 
destacou quatro no Relatório Analítico: Cidade Limpa e Urbanizada é Ga-
rantia de Bem Estar Social, Urbanização, Administrando Nossa Cidade e 
Construindo o Distrito Federal.

A coleta do lixo é uma das ações do Cidade Limpa e Urbanizada é Garantia 
de Bem Estar Social. Por meio desse programa, em 2007, foi recolhido 1,6 
milhão de toneladas de lixo. Além disso, foram varridos quase 600 mil qui-
lômetros de vias e lugares públicos. Cerca de 95% dos serviços de limpeza 
pública foram terceirizados no ano passado para as empresas Qualix, Nely, 
Artec,  Serquip, Caenge e Delta, essa última substituída em dezembro pelas 

Desenvolvimento 
Urbano e 

Infra-estrutura
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Engetécnica e Valor Ambiental. Além dos serviços de limpeza, o programa 
também executou ações de manutenção de áreas verdes e vias públicas.

Transporte
Em 2007, o transporte coletivo melhorou. Ônibus novos foram colocados 
em circulação e antigos retirados. Houve um aumento de 4,5% na frota e 
redução da idade média dos ônibus, de 8,8 para 7,2 anos em comparação a 
2006. O metrô também ampliou seu funcionamento: atendeu 18,2 milhões 
de passageiros. O número representa um crescimento de 35,7% compara-
do ao ano anterior. 

A meta prioritária do metrô foi continuar as obras no trecho Plano Piloto/
Ceilândia. Foram destinados R$ 174,4 milhões para as ações Manuten-
ção e Funcionamento do Sistema Ferroviário e Implantação do Sistema 
de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF. Restauração de rodovias, 
construção de viaduto, policiamento e fiscalização do trânsito, aperfei-
çoamento de sinalização semafórica e estudo para a implantação de uma 
linha do Veículo Leve sobre Trilhos também fizeram parte dessa política. 
Ao todo, Transporte recebeu R$ 499,7 milhões, aumento de 3,6% compa-
rado a 2006.

Saneamento
Em 2007, 99,4% da população do DF tinha água encanada em seu lar. Nesse 
ano, foram tratados, em média, 7 mil litros d’água por segundo, um aumen-
to de quase 20% comparado a 2006. Já a rede de esgoto atendeu 93,5% da 
população. Na política de saneamento foram aplicados R$ 203,4 milhões, 
pouco mais de 30% do dinheiro previsto no orçamento, para desenvolver 
seis programas, entre eles: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário 

Desenvolvimento 
Urbano e 
Infra-estrutura
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e Mãos a Obra. Atividades desses programas recebe-
ram financiamentos externos, como o do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID). 

Energia
Nos últimos quatro anos, a extensão da rede de dis-
tribuição de energia cresceu em média 259 quilôme-
tros por ano. No final de 2007, a rede tinha quase 16 
mil quilômetros e atendia a 766,5 mil unidades con-
sumidoras. No ano passado, R$ 179,5 milhões foram 
destinados para a política setorial Energia para a 
realização de dois programas: Energia para  Desen-
volvimento e Iluminando o Distrito Federal. Uma das 
ações desse último foi a instalação de 29,9 mil pon-
tos de iluminação pública. 

aGenDa eM núMeRos:

Em 2007:

• Foi coletado quase 1,6 
milhão de toneladas de 
lixo. Cerca de 1,4 milhão 
foi aterrado, 262,3 mil 
foram processados e 6,3 
mil foram incinerados;

• 2,4 mil ônibus 
circularam pelas ruas 
do DF. Os veículos das 
empresas Lotaxi, Condor, 
TCB, Viplan e Veneza 
tinham idade média 
superior à média da frota 
total (7,2 anos).

• Entre 2004 e 2007, o 
volume de água produzida 
no DF evoluiu 15,8%.  No 
entanto, o índice médio da 
perda de água aumentou 
em relação a 2004: 
passou de 27% para 30%.

 • 99,4% da população foi 
abastecida com água e 
93,5% foi atendida com 
esgoto sanitário, que 
em 2006 e 2007 foram 
totalmente tratados. 

 

Desenvolvimento 
Urbano e

 Infra-estrutura



Agenda de 
Desenvolvimento 
Econômico 



O nível de desemprego diminuiu no 
DF em 2007, a quantidade de postos 

de trabalho aumentou e a produção rural 
também. Questões como essas são tra-
tadas nesta agenda, que tem entre seus 

objetivos manter empresas em funciona-
mento, incentivar a abertura de novos 
empreendimentos, estimular o turismo 

e as atividades agropecuárias.
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A agenda recebeu R$ 125,8 milhões para realizar suas ações em 2007. 
Esse foi o menor valor desde 2004 (ver quadro). A previsão do orçamento 
era que a agenda recebesse R$ 233,6 milhões para desenvolver 426 pro-
gramas de  trabalho, mas apenas 111 foram executados. 

Agenda de Desenvolvimento Econômico
Dotação Inicial, Dotação Final e Despesa Realizada - 2004/2007

Fonte: Siggo.
Valores atualizados pelo IPCA-Médio.
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A agenda de Desenvolvimento Econômico possui três políticas setoriais: 
Indústria, Comércio e Serviços; Desenvolvimento do Turismo e Desenvol-
vimento Rural. O gráfico adiante explica como foram divididos os recursos 
desta agenda:

Despesa Executada, por Política Setorial - 2007 

Fonte: Siggo e PPA 2004/2007.

Indústria, Comércio e Serviços
Essa política setorial recebeu R$ 84,7 milhões. O valor é 35% menor que o 
aplicado em 2006. Com esse dinheiro foram executados três programas: 
Desenvolvimento Econômico do DF; Geração de Renda, o Exercício da Ci-
dadania e Entorno – Crescendo com Brasília. 

Desenvolvimento 
Econômico

Outras Agendas
98.5%

Agenda de Desenv.
Econômico

1.5%

Desenv. Turismo
30.8%

Desenv. Rural
1.9%

Ind., Comérc. e Serv.
67.3%
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O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal (Fundefe) administrou a 
maior parte dos recursos destinados ao programa Desenvolvimento Eco-
nômico do DF. Segundo o Relatório de Atividades do Governo, os R$ 73,7 
milhões emprestados pelo Fundo possibilitaram o aumento de R$ 101,9 
milhões na arrecadação de tributos e a criação de  cerca de 11 mil empre-
gos diretos e indiretos, em 2007. 

O Fundefe tem a missão de promover o desenvolvimento econômico e so-
cial do DF. Por meio dele são oferecidas três formas de incentivo ao empre-
endimento produtivo: o creditício, que financia o pagamento de impostos; 
o fiscal, que concede redução de até 100% sobre impostos; e o econômi-
co, que dá descontos na aquisição de imóveis. A tabela adiante mostra os 
maiores beneficiários com os recursos do Fundefe:

Desenvolvimento 
Econômico

R$ 1.000,00       

Fonte: Siggo.
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Cerca de 1,3 mil empreendimentos receberam financiamento pelo progra-
ma Geração de Renda, o Exercício da Cidadania. O programa destinou R$ 
8,2 milhões em financiamentos a pequenos empreendedores econômicos, 
por meio do Fundo para Geração de Emprego e Renda (Funger). Um dado 
interessante é a diminuição da taxa de inadimplência no Funger, que foi 
reduzida em mais de 30% comparado a 2006. Isso aconteceu porque au-
mentou o número de visitas de acompanhamento, de cobrança e de rene-
gociação de dívidas.   
 

Desenvolvimento do Turismo
Ações de incentivo à cultura e ao turismo foram executadas na política 
setorial Desenvolvimento do Turismo. Em 2007, esses setores ganharam 
mais destaque no GDF. Foram destinados R$ 38,7 milhões para a setorial, 
um aumento de 106,5% em relação a 2006.  O programa Difusão e Promo-
ção Cultural desenvolveu 69 programas de trabalho, com ações que incen-
tivam a arte e a cultura em diferentes regiões administrativas. 

O programa Planejamento da Política de Turismo recebeu R$ 7 milhões, 
isso representou um aumento de mais de 3.300% em relação a 2006. A 
criação, em abril de 2007,  da Empresa Brasiliense de Turismo (Basiliatur) 
estimulou o aumento de recursos para o programa, que tinha previsão ini-
cial de R$ 759 mil. Contratações de shows e apoio a congressos e à rede de 
hotelaria do DF foram algumas das ações da Brasiliatur. 

Desenvolvimento 
Econômico
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Desenvolvimento 
Econômico

Desenvolvimento Rural
Clima, pragas, valor dos insumos, acesso a crédito e 
demanda do mercado são fatores determinantes nos 
preços dos produtos agropecuários, que estiveram 
em alta no ano passado. Mesmo com a baixa exe-
cução dos recursos da política setorial de Desenvol-
vimento Rural (R$ 2,4 milhões, ou 7% da previsão 
inicial), a produção agropecuária e a arrecadação do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Presta-
ção de Serviços (ICMS) no setor aumentaram. Por 
outro lado, a geração de empregos no campo dimi-
nuiu, o que contrariou a tendência crescente que se 
repetia desde 2004. Foi uma redução de mais de mil 
postos de trabalho em comparação a 2006. 

Promover o desenvolvimento econômico e social 
no campo é uma das metas dessa política setorial. 
Assistência técnica, apoio financeiro, promoção da 
festa do morango foram ações dessa política, na 
qual foram executados dois programas: Desenvolvi-
mento dos Agronegócios e Desenvolvimento Social 
da Área Rural. Em 2007, a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Emater) registrou quase 
200 mil atendimentos a produtores, cerca de 40 mil 
a menos que em 2006.

eMPReGo eM núMeRos

Em 2007:

• Aumentou o número 
de pessoas ocupadas 
em 44,4 mil, totalizando 
1.055,3 mil empregados.

• O número de 
desempregados passou 
de 233,7 mil para 226,4 
mil, uma redução 
de 3,1%. A taxa de 
desemprego média foi de 
17,7%.

• A maior renda média 
foi na administração 
pública, R$ 3.530. Os 
trabalhadores desse setor 
tiveram reajuste médio 
de 13,1%. O comércio 
também pagou 4,4% a 
mais e atingiu a média 
salarial de R$ 944. No 
setor de serviços os 
salários cresceram 6,2%, 
atingindo R$ 1.254.

• O maior número de 
desempregados (123,2 
mil) do DF estava em 
Brazlândia, Ceilândia, 
Samambaia, Paranoá, São 
Sebastião, Santa Maria e 
Recanto das Emas.   
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Agenda da 
Gestão Pública



Com a agenda da Gestão Públi-
ca o Governo mantém o funcio-

namento de órgãos e unidades dos 
Poderes Executivo e Legislativo. Paga-

mento de servidores, de aposentados e 
pensionistas, de terceirizados, de material 
de consumo, enfim, várias despesas ne-
cessárias para manter a administração 
pública estão incluídas nesta agenda. 
Sua meta é melhorar o serviço público 
e o atendimento ao cidadão, garan-

tindo transparência e eficiência.



 
Planejamento63

Gestão Pública foi a que recebeu mais recursos entre as agendas de Gover-
no: R$ 5 bilhões (ver distribuição no gráfico abaixo). Ao contrário de outras 
agendas, que chegaram a executar pouco mais da metade da previsão or-
çamentária inicial, a Gestão Pública utilizou todo o recurso previsto inicial-
mente no orçamento. Com esse dinheiro foram executados 10 programas, 
seis a menos que o previsto.

Agenda da Gestão Pública, por Política Setorial e Outros Programas - 2007 

Fonte: Siggo. Exclusive recursos do FCDF.
A agenda foi organizada em três políticas setoriais e outros seis programas não pertencentes a essas setoriais. 
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Servidor Público
A setorial Servidor Público desenvolveu apenas um programa: Valorização 
da Função Pública, que teve por objetivo motivar o servidor para o exercício 
da cidadania e o bom-desempenho de seu papel. Os R$ 130,9 milhões des-
tinados ao programa foram utilizados, entre outros fins, para o pagamento 
de benefícios aos servidores, realização de concursos públicos, manuten-
ção do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores e concessão de bolsas 
de estágios. 

Prestação de Serviços ao Cidadão
Os postos do Na Hora foram o foco de atuação da política setorial Prestação 
de Serviços ao Cidadão. Foram destinados R$ 3 milhões para manter as cin-
co unidades de atendimento, que reúnem em um mesmo  lugar representa-
ções de órgãos públicos federais e distritais. A idéia do Na Hora é solucionar 
problemas do cidadão de forma rápida e articulada. Esses postos fizeram 1,4 
milhão de atendimentos em 2007, 460 mil a mais que em 2006.

Outros Programas
A agenda da Gestão Pública contempla ainda os programas: Apoio Adminis-
trativo, Programa para Operações Especiais, Atuação Legislativa, Controle 
Externo e Defesa Jurídica do DF. Juntos, esses programas consumiram R$ 
4,8 bilhões, o que corresponde a 95,4% do valor destinado à agenda. 

TCDF - O programa Controle Externo destina-se a manter as atividades do 
TCDF. Em 2007, foram aplicados R$ 129,9 milhões na manutenção do Tri-
bunal, além de R$ 50 milhões destinados ao pagamento de dívidas de anos 
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anteriores. O  TCDF promoveu 325 ações de fiscali-
zação (várias estão citadas no Relatório Analítico), 
20% a mais que em 2006. Foram instruídos 8,4 mil 
processos, dos quais 30,4% diziam respeito a apo-
sentadorias. 

ClDF – o programa Atuação Legislativa tem o obje-
tivo de garantir o funcionamento da Câmara Legisla-
tiva. Foram destinados R$ 210,6 milhões para custe-
ar despesas de administração de pessoal, concessão 
de benefícios a servidores, publicidade e propagan-
da e construção de prédio público entre outras. As 
despesas com servidores consumiram 88,3% desses 
recursos. Em 2007, foram apresentadas na Câmara 
897 propostas legislativas, 122 foram promulgadas 
e 680 estavam em tramitação até o final do ano. Em 
2006, ano eleitoral, o número de proposições apre-
sentadas foi bem menor:  531.

Gestão Pública

aGenDa eM núMeRos

Em 2007:

• O número de bolsas de 
estágio aumentou quase 
5%. Em média, foram 401 
estagiários de nível superior 
e 178 de nível médio por 
mês. 

• 1,4 milhão de 
atendimentos foram 
realizados nos postos do 
Na Hora. Comparado a 
2005, houve um salto de 
mais de um milhão nos 
atendimentos.
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Agenda de 
Ciência e 
Tecnologia



Aumentar o nível de emprego, renda e 
qualidade de vida no DF, por meio da pes-

quisa e do desenvolvimento tecnológico, é 
o objetivo da Agenda de Ciência e Tecnolo-
gia. Para isso, recebeu R$ 262,1 milhões, 
em 2007, e colocou em prática dois dos 
três programas previstos inicialmente. 
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Ciência e 
Tecnologia

Esses recursos foram divididos em áreas como ci-
ência e tecnologia, educação, saúde, urbanismo e 
administração. Especificamente no setor de ciência 
e tecnologia os gastos passaram de  R$ 2,3 milhões, 
em 2006, para R$ 65 milhões. Esse aumento, no 
entanto, decorreu da inclusão de despesas da Code-
plan com manutenção de sistemas de informação, 
que antes eram registradas em outras áreas. 

O programa Desenvolvimento e Manutenção dos 
Sistemas de Informação buscou implantar siste-
mas informatizados e soluções tecnológicas. Para 
isso, foram aplicados R$ 239,8 milhões em infor-
matização do sistema escolar, estudos e pesquisas 
socio-econômicas, modernização tecnológica da 
Secretaria de Saúde, entre outras iniciativas. 

limite – A Lei Orgânica do DF determina que, 
no mínimo, 2% da receita orçamentária deve ser 
aplicada em ações de desenvolvimento científico 
e tecnológico por meio da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do DF (FAP/DF). De acordo com a me-
todologia de cálculo do GDF, essa porcentagem 
correspondeu a R$  11,7 milhões, em 2007. O GDF 
cumpriu e superou em R$ 7,4 milhões a meta pre-
vista pela legislação, uma vez que o repasse para a 
Fundação foi de pouco mais de R$ 19 milhões. Esse 
dinheiro foi aplicado no programa Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico.

Gestão Pública

aGenDa eM núMeRos

Em 2007:

• O PPA 2004/2007 
estabeleceu como meta 
para o Programa de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico apoiar 200 
projetos de pesquisa. Ao 
final de 2007, 221 foram 
apoiados em quatro 
programas de trabalho. 
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Manifestação do 
Tribunal
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Nos casos de apreciação das Contas Anuais apresen-
tadas pelo Governador do DF, o papel do TCDF é ela-
borar o Relatório Analítico e emitir o Parecer Prévio, 
no qual opina se as Contas devem ou não ser apro-
vadas. Mas quem faz o julgamento dessas Contas é 
a Câmara Legislativa, uma vez que se trata de uma 
avaliação política sobre a atuação do Governo.

O Relatório Analítico e o Parecer Prévio sobre as Con-
tas do GDF de 2007 foram analisados pelo Plenário do 
Tribunal de Contas do DF em Sessão Especial no dia 3 
de julho de 2008. Seguindo a sugestão do Relator, o 
Tribunal aprovou o Relatório Analítico e emitiu o Pa-
recer Prévio com seis ressalvas. A aprovação foi por 
unanimidade, ou seja, todos os Conselheiros do TCDF 
concordaram com a aprovação das Contas com as 
ressalvas apresentadas pelo Relator.

Também constaram do Relatório determinações e 
recomendações ao GDF, que deverão ser acompa-
nhadas pelo TCDF em processos específicos.

O Relatório Analítico e o Parecer Prévio foram envia-
dos à Câmara Legislativa e ao Governador do DF em 
04.07.2008. Cabe agora à Câmara Legislativa efetuar 
o julgamento das Contas. Este trabalho foi feito para 
auxiliar o entendimento desse Relatório Analítico.

Durante a Sessão de apreciação das Contas, o Rela-
tor inicialmente faz uma apresentação das principais 
constatações presentes no Relatório Analítico e da pro-

Manifestação 
do Tribunal

Ressalvas

• Os valores originados da 
União para as áreas de saúde, 
educação e segurança, 
provenientes do Fundo 
Constitucional do Distrito 
Federal, não foram incluídos 
no orçamento nem no sistema 
contábil do DF;

• Despesas assumidas pelo 
Governo foram contabilizadas 
com atraso;

• Despesas com terceirização 
de mão-de-obra que substituiu 
servidores ou empregados 
públicos foram contabilizadas 
incorretamente;

• Não foi cumprido o percentual 
mínimo de ocupação dos cargos 
em comissão por servidores do 
quadro permanente do GDF; 

• não foram cumpridas 
exigências legais para aumento 
de despesas com pessoal.
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posta de Parecer Prévio. Em seguida, todos os demais 
Conselheiros têm a oportunidade de se manifestar 
sobre a matéria. 

Por fim, a palavra é também dada ao Procurador-Ge-
ral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
que, embora não possa votar como os Conselheiros, 
chamou atenção para alguns pontos do Relatório. 
Esse órgão tem a função de cuidar para que as re-
gras legais sejam obedecidas no decorrer das ativi-
dades do Tribunal.

Algumas questões foram ressaltadas pelos Conse-
lheiros: melhora nos procedimentos ligados à ges-
tão orçamentária, financeira e fiscal, embora ainda 
existam inconsistências nos planos e orçamentos; 
auditorias realizadas pelo TCDF nas áreas de saúde, 
educação, planejamento e programação financeira; 
melhorias no atendimento à população em serviços 
prioritários, como o saneamento básico; desqua-
lificação do Instituto Candango de Solidariedade 
(ICS) como organização de interesse social, o que 
contribuiu para a redução das despesas feitas com 
dispensa de licitação; preocupação quanto ao mode-
lo de segurança adotado no DF; iniciativa pioneira de 
publicar uma versão simplificada do Relatório com 
linguagem mais acessível ao cidadão. 

A íntegra do Relatório Analítico e do Parecer Prévio pode 
ser encontrada no site do TCDF: www.tc.df.gov.br. 

DeTeRMinações

• solucionar as ressalvas 
apontadas;

• aprimorar a compatibilidade 
entre os planos, orçamentos e 
relatórios de execução das ações 
do governo e definir indicadores 
para avaliar os programas 
governamentais;

• elaborar leis orçamentárias 
anuais mais realistas, de forma 
a reduzir a  abertura de créditos 
adicionais e as reprogramações 
das metas fixadas;

• avaliar o custo e benefício das 
renúncias de receita e outros 
incentivos fiscais;

• realizar nos prazos legais 
as audiências públicas 
quadrimestrais para avaliação do 
cumprimento das metas fiscais;

• implantar sistema de apuração 
de custos.

ReCoMenDações

• reavaliar a manutenção 
de empresas públicas que 
apresentam alta dependência de 
recursos do Tesouro distrital;

• incentivar a participação da 
sociedade na formulação, no 
acompanhamento e na avaliação 
dos planos e das políticas 
públicas.
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Seja um cidadão participativo. 
Fique atento a seus direitos. Informe-se 

e acompanhe o trabalho dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Conheça alguns órgãos que podem ajudar você:



Dúvidas ou sugestões sobre esta Versão Simplificada das Contas do Governo do 
Distrito Federal – Exercício de 2007, enviar para:

TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  DISTRITO  FEDERAL

5ª Inspetoria de Controle Externo

Praça do Buriti – Palácio Costa e Silva 

Anexo – 4º Andar

Brasília – DF CEP  70075-901

ice5@tc.df.gov.br

1 - Tribunal de Contas do DF – Ouvidoria
Palácio Costa e Silva, Praça do Buriti  
(61) 3314-2110 – www.tc.df.gov.br

2 - Ministério Público junto ao TCDF 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
Palácio Costa e Silva – 1º andar – Praça do Buriti
(61) 3314-2436 – www.tc.df.gov.br/mpjtcdf

3 - Câmara legislativa do DF
SAIN Parque Rural
(61) 3966-8000 - www.cl.df.gov.br

4 - Procuradoria-Geral do DF
SAM Projeção I – Edifício Sede da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal
(61) 3325-3367 – www.prg.df.gov.br

5 - Corregedoria-Geral do DF
SRTVS Qd. 701 Bl. K – Ed. Embassy Tower
(61) 3962-9520/9521 – 
www.corregedoria.df.gov.br 

6 - Defensoria Pública do DF
SCS Quadra 04 – Bloco A – Entrada 94 Lotes 
22/24 - Edifício Zarife -www.defensoria.df.gov.br 

7 - Tribunal de Justiça do DF e Territórios
Palácio da Justiça – Praça do Buriti – Lote 01  
(61) 3343-7000 – www.tjdft.jus.br 

8 - Ministério Público do DF e Territórios
Ed. Sede do MPDFT - Praça do Buriti – Lote 02
 (61) 3343-9500  (geral) 
0800 644 95 00 (ouvidoria)- www.mpdft.gov.br



Tribunal de Contas 

do Distrito Federal


