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Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF compete examinar 
as Contas anuais prestadas pelo Governo do Distrito Federal, emitindo Relatório 
Analítico e Parecer Prévio - RAPP, no prazo de sessenta dias, a contar da data do 
seu recebimento, em conformidade com os preceitos do art. 71, inciso I, c/c o art. 75 
da Constituição Federal e do art. 78, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal – 
LODF. 

Conferiu-me, este Plenário, anteriormente, a honrosa missão de atuar 
como Conselheiro-Relator das Contas do Governo do Distrito Federal em duas 
oportunidades: da vez primeira, em 1993, e da segunda, em 1999.  

Esta, portanto, é a terceira vez que atuo como Conselheiro-Relator 
dessas contas, principal atividade deste Tribunal. E o faço com a percepção de ser o 
ano de 2008 marco especial de comemoração de importantes eventos para a 
história de nosso País. 

Destaco: os 400 anos do nascimento do Padre Antonio Vieira; os 200 
anos da chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, da abertura dos portos, da 
criação da Alfândega, da Imprensa - com destaque para os jornais Correio 
Braziliense ou Armazém Literário, impressos em Londres e a Gazeta do Rio de 
Janeiro, impresso no Brasil -, do Banco do Brasil, do Erário Régio, do Conselho de 
Fazenda, que tinha como atribuição acompanhar a execução da despesa pública; os 
100 anos da morte de Machado de Assis e da Imigração Japonesa no Brasil; os 60 
anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem.  

Comemora-se, ainda, os 118 anos da criação do Tribunal de Contas da 
União, pelo Decreto nº 966-A, de 07.11.1890, e os 48 anos da criação desta Corte, 
pela Lei nº 3.751, de 13.04.1960, como órgão auxiliar do Senado Federal. 

A meu sentir, entretanto, o evento mais relevante de todos, dada sua 
importância para o processo de redemocratização do país, será comemorado em 05 
de outubro: os 20 anos da Constituição Cidadã. E nada melhor, neste momento, do 
que relembrar o texto que acompanhou sua 1ª edição – e que, posteriormente, 
motivou seu recolhimento, exatamente, por conter esse pronunciamento, elaborado 
pelo saudoso Deputado Ulysses Guimarães, que presidiu a Assembléia Constituinte 
com singular dedicação e determinação para que ela nascesse: 

 

“A CONSTITUIÇÃO CORAGEM 

 

O homem é o problema da sociedade brasileira: sem salário, 
analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto sem cidadania. 

A constituição luta contra os bolsões de miséria que envergonham o 
país. 

Diferentemente das sete constituições anteriores, começa com o 
homem. 

Graficamente testemunha a primazia do homem, que foi escrita para 
o homem, que o homem é seu fim e sua esperança. É a constituição cidadã. 
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Cidadão é o que ganha, come, sabe, mora, pode se curar. 

A constituição nasce do parto de profunda crise que abala as 
instituições e convulsiona a sociedade. 

Por isso mobiliza, entre outras, novas forças para o exercício do 
governo e a administração dos impasses. o governo será praticado pelo 
executivo e o legislativo. 

Eis a inovação da constituição de 1988: dividir competências para 
vencer dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um, 
possibilita a governabilidade de muitos. 

É a constituição coragem. 

Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu, destroçou tabus, tomou 
partido dos que só se salvam pela lei. 

A constituição durará com a democracia e só com a democracia 
sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. 

BRASÍLIA, 5 DE OUTUBRO DE 1988. 

CONSTITUINTE ULYSSES GUIMARÃES 
Presidente” 

Inspirado pelo ensinamento de Simone Goyard-Fabre, na obra “O QUE 
É DEMOCRACIA?”, Martins Fontes, SP, 2003, tenho que essa Constituição-Cidadã 
é marco fundamental na grande aventura do povo brasileiro para construir um país 
democrático. Como escreve o condutor da Constituinte de 1985-1988, “somente com 
a Democracia sobreviverão para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça” ! 

A Constituição de 1988, ao trilhar caminho idêntico ao seguido na 
elaboração dos modelos constitucionais europeus adotados após o fim da Segunda 
Guerra Mundial e ao conferir primazia ao homem - daí denominar-se Cidadã -, não 
se contentou, na configuração do Estado Democrático de Direito, tão-somente, em 
desenhar uma Democracia Representativa, mas, ousando, criou os fundamentos da 
Democracia Participativa, ao definir no Parágrafo único do art. 1º que “Todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos da Constituição”. 

Assim, nesse dispositivo constitucional estão ancoradas a Democracia 
Representativa e a Democracia Participativa, marcas registradas da atual 
Constituição. 

Decorre desse dispositivo constitucional o controle direto do Estado, 
conduzido pelo cidadão, mediante o denominado controle social, ou controle popular 
ou controle democrático. 

A Carta Magna, tomando por base os princípios da descentralização e 
da participação popular, criou instrumentos para que a sociedade pudesse exercer 
papel mais ativo, participando das e controlando diretamente as ações do Estado, na 
implementação das políticas públicas objetivadas na concretização dos direitos 
sociais nela insculpidos, de forma a garantir a plena efetividade do bem comum e do 
interesse público. 

Portanto, o controle social, no Brasil, nasce e desenvolve-se no 
processo de implantação do Estado Democrático de Direito, em que as funções 
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legislativa, administrativa e jurisdicional do Estado subordinam-se às normas 
constitucionais e, em especial, aos princípios da legalidade, da isonomia, da 
realização do bem comum, da transparência, da soberania popular, da fiscalização, 
do dever de prestar contas (accountability) e da indisponibilidade do interesse 
público, que sintetizam o regime republicano. É, portanto, direito humano 
fundamental. É direito público subjetivo do cidadão ou da sociedade civil organizada 
controlar as funções administrativa, legislativa e jurisdicional do Estado. (Vanderlei 
Siraque, 2005) 

Por outro lado, possibilita, ainda, a participação do cidadão, seja 
individual, seja coletivamente, no exercício de poder político compartilhado entre 
governantes e sociedade, podendo adotar diversas formas, tais como: o plebiscito; o 
referendo; a denúncia; a representação; a participação em audiências públicas 
relativas a concessões e permissões de serviços públicos e licitações de grandes 
obras; a participação em órgãos colegiados – exemplos são os Conselhos de 
Alimentação Escolar, Municipal de Saúde, de Controle Social do Bolsa Família, do 
FUNDEF, hoje Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e de Assistência Social –; 
participação na elaboração de Planos Plurianuais e dos Orçamentos Anuais – o 
denominado Orçamento Participativo, instrumento para deliberação sobre a 
alocação dos escassos recursos públicos destinados às  múltiplas necessidades da 
sociedade –; e, ainda, participação na elaboração do mais importante instrumento de 
política urbana, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, cujo objetivo 
maior é a gestão democrática da cidade, de modo a alterar o quadro de profundas 
desigualdades que se observa nesse espaço. 

Vislumbra-se, assim, a participação do cidadão em todo o ciclo de 
execução da despesa pública: prévia, concomitante e posterior ao ato de gestão. A 
prévia dá-se, por exemplo, nas audiências públicas realizadas para a elaboração 
dos planos e orçamentos, no lançamento de licitações de grandes obras, na 
elaboração de Planos Diretores. A concomitante faz-se, por exemplo, no seio dos 
Conselhos referidos no parágrafo anterior, quando participa da gestão dos 
programas. E a posterior ocorre, por exemplo, nas audiências públicas realizadas 
para a apreciação dos Relatórios de Gestão Fiscal, periodicamente elaborados, 
conforme disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e na obrigação de as Contas 
Anuais de Governo permanecerem à disposição do cidadão, conforme previsto na 
Lei Orgânica do Distrito Federal. 

O controle social, entretanto, não se desenvolveu a ponto de 
proporcionar maior efetividade, eficácia, eficiência e economicidade na gestão dos 
recursos públicos. Vários são os fatores que prejudicam o atingimento desses 
objetivos, entre os quais se destaca : 

 complexidade da linguagem orçamentário-financeira – não há 
interface amigável entre as informações demandadas pelos 
cidadãos e a classificação orçamentária em vigor, com expressões 
do tipo função, subfunção, programa, projeto, atividade, operação 
especial, subtítulo, modalidade de aplicação, fonte de recursos etc.; 

 uso incipiente da informatização nos registros da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial; no DF, somente a partir de 
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2000 foi criado sistema próprio de registro contábil, o Sistema 
Integrado de Gestão Governamental – Siggo, ainda em 
desenvolvimento; 

 não-padronização das informações governamentais – 
impossibilidade de comparação dos resultados alcançados pelo DF 
frente aos demais entes federativos ou em relação às entidades 
internacionais equivalentes. 

Ainda assim, no âmbito do Distrito Federal, alguns mecanismos foram 
implementados no sentido da responsabilidade social, como por exemplo: orçamento 
participativo, Conselhos Gestores de Políticas Públicas e audiências públicas.  

O primeiro, orçamento participativo, entretanto, padece do desuso. No 
DF, foi instituído no período de 1995 a 1998 e, desde então, não aparece mais como 
prática orçamentária. Mesmo naqueles anos, não teve execução representativa. Em 
1996, por exemplo, segundo dados do Relatório Analítico daquele exercício, 
envolveu execução de R$ 165,6 milhões, contra um montante total realizado de 
R$ 3,8 bilhões nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ou, apenas, 4,35% do 
executado, em valores históricos. Além disso, várias foram as programações de 
despesa do orçamento participativo sem execução naquele ano, ou seja, muitas 
demandas da população foram frustradas. 

O controle social buscou manifestar-se, também, com a instituição de 
Conselhos Gestores de Políticas Públicas – órgãos colegiados deliberativos, 
representativos da sociedade, de caráter permanente –, que têm por fim expressar a 
participação da sociedade nas funções de planejamento, monitoramento, 
acompanhamento e avaliação de resultados das políticas públicas. Esses conselhos 
deveriam fortalecer a participação democrática da sociedade na formulação e 
implementação de políticas públicas. Assim, essa participação cidadã no controle da 
Administração Pública resultaria em maior atendimento não apenas de direitos 
individuais, mas, primordialmente, de direitos coletivos. 

No Distrito Federal, foram criados vários desses conselhos: de 
Juventude, dos Direitos do Idoso do DF, dos Direitos da Mulher do DF, de 
Assistência Social do DF, de Segurança Alimentar e Nutricional. Todavia, não há, 
ainda, notícia de resultados expressivos por parte desses conselhos no controle 
social, e, tampouco, a comunicação com este TCDF atingiu níveis satisfatórios, a 
ponto de possibilitar a troca de achados e informações sobre a gestão pública 
distrital. 

Outras ações no sentido de permitir o controle social foram, também, 
alvo de previsão legal. É o caso das Audiências Públicas demandadas por força da 
LRF e da Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93. Entretanto, especialmente 
em função da novidade da matéria, não têm alcançado grande repercussão social. 

A atuação do Tribunal de Contas, portanto, carece do importante apoio 
do controle social. Por esse motivo, são insistentemente cobrados do Governo local 
a instituição e o desenvolvimento de mecanismos que beneficiem e incentivem a 
participação popular na definição das políticas públicas, desde os processos de 
discussão e aprovação dos instrumentos de planejamento – planos Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT, de Desenvolvimento Locais – PDL, de 
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Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, de Desenvolvimento Econômico e 
Social – PDES, Anual de Governo – PAG, Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA –, até a execução da 
despesa, como a avaliação do cumprimento das metas fiscais. 

Em que pese esse cenário, é inegável que, no limiar de completar seu 
vigésimo aniversário, a Constituição propiciou avanços significativos na 
implementação da Democracia Participativa. 

Vale lembrar o ensinamento de Luís Roberto Barroso no capítulo 
introdutório da obra “A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil”, Ed. 
Renovação, Rio de Janeiro, 2007: 

“O constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século 
XX. Nele se condensam as promessas da modernidade: limitação do poder, 
dignidade da pessoa humana, centralidade dos direitos fundamentais, justiça 
material, pluralismo, diversidade, tolerância e – quem sabe? – até felicidade. 
Para evitar ilusões, é bom ter em conta que as grandes conquistas da 
humanidade levam um tempo relativamente longo para passarem do plano 
das idéias vitoriosas para a plenitude do mundo real. O curso do processo 
civilizatório é bem mais lento do que a nossa ansiedade por progresso social. 
O rumo certo, porém, costuma ser mais importante do que a velocidade. 

No Brasil, onde nada é simples, essa trajetória precisa ser percorrida 
com determinação, paciência e sem amargura” 

Nesse passo, vale ressaltar a importância do papel a ser 
desempenhado pelo Sistema Tribunais de contas do Brasil, no sentido de contribuir 
para o aperfeiçoamento da denominada Cidadania Ativa, construindo instrumentos 
possíveis de interação com as diversas formas em que se apresenta o exercício do 
controle social no âmbito da Democracia Participativa. 

Considerando o sucesso alcançado pelos Seminários de Atualização 
de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT, já na sua décima quarta 
edição, entendo que seria oportuno e conveniente que este Tribunal pudesse adotar 
para o décimo quinto como tema central “O Controle Social e sua interação com a 
Gestão e os Controles Externo e Interno no Âmbito da Administração Pública 
Democrática – Limites e Possibilidades”, com o objetivo de aprofundar o 
conhecimento desse preceito constitucional e de examinar formas de 
instrumentalização e mecanismos de interação, no sentido de torná-lo mais efetivo e 
eficiente, na implementação das políticas públicas distritais. 

Este Relatório Analítico, além de cumprir os preceitos legais, busca, 
ainda, contribuir para a transparência dos atos da administração pública distrital, 
servindo de instrumento de interação entre a Corte e o cidadão, ou grupos da 
sociedade civil organizada, e fortalecer o controle social, ao mostrar à população de 
que maneira são aplicados os recursos públicos.  

Nesse sentido, apresenta-se, de forma inédita e inovadora, para ampla 
distribuição, versão do presente RAPP redigido de forma que possa ser entendida 
pelo cidadão, sem descurar do rigor técnico e de guardar consonância com os dados 
nele apresentados, além de estar prevista a realização de audiência pública para a 
apresentação do relatório à sociedade civil. 
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Destaco três pontos que, a meu sentir, são oportunos e importantes. 

O primeiro refere-se ao tema que abordei preambularmente no RAPP, 
relativo ao exercício de 1992 - os Controles Interno e Externo na, então, recém-
promulgada Lei Orgânica do Distrito Federal -, ocasião em que ressaltei a 
necessidade de profunda reformulação do Sistema de Controle distrital. Verifico com 
satisfação, conforme aponta o presente Relatório, que, embora persistam problemas 
inerentes à escassez de recursos humanos, o quanto evoluiu esse sistema, inclusive 
na sua interação com este Tribunal. 

O segundo reporta-se a tema que abordei em Votos que proferi quando 
da apreciação das Contas do Governo de 2002 e 2006 – ambas relativas a 
exercícios de último ano de mandato -, em que apontei as imensas dificuldades 
enfrentadas no exame da gestão governamental, em razão do descumprimento dos 
princípios do equilíbrio fiscal, da legalidade, da publicidade e da anualidade do 
orçamento. O presente Relatório mostra que, em face do cumprimento dos limites 
legais para realização de despesas com pessoal, saúde e educação, da 
disponibilidade de caixa ao final de exercício, dos resultados positivos nas entidades 
da Administração Indireta, da adoção das medidas de contenção previstas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e, sobretudo, do adequado tratamento orçamentário-
financeiro para o imenso valor de despesas realizadas em 2006 sem disponibilidade 
de recursos – em torno de R$ 700 milhões de reais -, pode se constatar, pela 
primeira vez em quase uma década , uma gestão responsável por parte do Governo 
distrital. Resultado para o qual, com certeza, contribuíram as análises, 
determinações e recomendações feitas por esta Corte, ao longo desses últimos 
anos. 

O terceiro relaciona-se a assunto recorrente em meus 
pronunciamentos em defesa da instituição Tribunal de Contas e, em especial, desta 
Casa. Mais uma vez, fiel ao meu passado de mais de quarenta anos de vida 
dedicada à Administração Pública e, mais que tudo, à minha consciência, quero 
renovar meu repúdio às ações que têm sido praticadas contra o Tribunal, voltadas 
para constranger sua atuação e apequenar as decisões plenárias, em especial 
àquelas que repassam para a sociedade imagem falsa e distorcida de que a Corte 
tem sido um entrave ao bom desenvolvimento da gestão distrital, ao sustar certames 
licitatórios.  

É preciso que a sociedade e a Administração Pública distrital entendam 
que o Tribunal se orienta por uma conduta técnica ao desempenhar suas 
competências, de modo a homenagear a sabedoria de Ruy Barbosa, que 
preconizava a criação de um Tribunal de Contas independente e eqüidistante dos 
Poderes e dos embates políticos, agindo, sempre, com a prudência requerida para 
que suas decisões sejam equilibradas, no sentido de, por um lado, defender o 
indisponível interesse público e, de outro, não se substituir à Administração, ao 
limitar a discricionariedade de que se reveste o ato do gestor público. 

A divisão espacial do Poder e a organização do Estado (estrutura e 
órgãos do Estado) derivam de decisão política do titular do poder constituinte e, 
portanto, inscrevem-se entre as cláusulas pétreas da Constituição, que podem ser 
alteradas, tão-somente, pelo Poder Constituinte Originário. Considerando-se, ainda, 
que a Constituição de 1988 desenhou as Democracias Representativa e 
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Participativa, derivando daí a Administração Pública Democrática, compartilhada 
entre o Legislativo, o Executivo e o cidadão, insculpiu nessa arquitetura 
organizacional democrática um Tribunal de Contas auxiliar do Legislativo no 
exercício do controle externo, sem, contudo, fixar laços de vinculação ou de 
subordinação. 

É o Tribunal de Contas, órgão autônomo – técnica e 
administrativamente, eqüidistante dos Poderes e dos embates políticos 
circunstanciais, próprios dos Estados Democráticos -, desenhado pelo Constituinte 
de 1988 com amplas competências para a fiscalização da gestão pública e 
julgamento das contas dos gestores de recursos públicos dos três Poderes. 

Nesses vinte anos, são evidentes os resultados alcançados pela 
atuação dos Tribunais de Contas em todo o território nacional. 

É preciso, portanto, que se respeite a Constituição, como o primeiro 
mandamento do exercício da cidadania! 

No que se refere a este Relatório Analítico e Parecer Prévio, vale 
ressaltar que a presente manifestação abrange a gestão sob a responsabilidade do 
Excelentíssimo Senhor Governador do DF, com análise das execuções 
orçamentária, financeira e patrimonial do DF, com destaque para o cumprimento dos 
limites mínimos de aplicação em pesquisa, em ações e serviços públicos de saúde e 
na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como dos limites máximos de 
gastos com pessoal e de endividamento público. 

Cabe destacar, ainda, que este Conselheiro-Relator, tem se julgado 
impedido em todos os processos relativos ao Instituto Candango de Solidariedade – 
ICS em tramitação por esta Corte, posicionamento esse que, a meu juízo, descabe 
no presente caso, por se tratar da elaboração do RAPP, que servirá de base ao 
julgamento político a ser exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, não 
envolvendo, portanto, quaisquer atos de gestão dos ordenadores de despesa. 

Para o exercício em exame, não será emitido parecer individualizado 
sobre a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, em razão de recente 
Decisão do STF, que deferiu medida cautelar na ADI – 2238 MC/DF, suspendendo a 
eficácia dos arts. 56 e 57 da LRF. 

ENVIO E COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

As Contas foram apresentadas à Câmara Legislativa pelo Governador 
do Distrito Federal, mediante Mensagem nº 84/08 – GAG, de 1º.04.08, no prazo 
estabelecido pelo inciso XVII do art. 100 c/c art. 65 da LODF. Em 05.05.08, a 
Prestação de Contas deu entrada neste Tribunal, encaminhada pelo Legislativo, por 
meio do Ofício nº 20/2008 – CEOF, de 24.04.08. 

Em 2007, a prestação de contas do Governo do Distrito Federal foi 
elaborada de forma consolidada e, exceto quanto aos recursos do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal, abrangeu todas as fontes de recursos da 
Administração Pública, incluindo os Poderes Legislativo e Executivo, respectivas 
autarquias, fundações, fundos e estatais dependentes. 

A composição da prestação de contas subdividiu-se em: 
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 Balanço Geral, em dois volumes; 

 Anexo I – Volume I – Conciliações e Saldos Bancários – 
Administração Direta e Fundos Especiais; 

 Anexo I – Volume I – A – Conciliações e Saldos Bancários – 
Administração Direta e Fundos Especiais; 

 Anexo I – Volume II – Conciliações e Saldos Bancários – 
Administração Indireta – Fundações e Autarquias; 

 Anexo I – Volume II – A – Conciliações e Saldos Bancários – 
Administração Indireta – Empresas; 

 Anexo II – Prestação de Contas dos Fundos Especiais; 

 Anexo III – Balanço Consolidado do Distrito Federal; 

 Anexo IV – Relatório de Atividades do GDF; 

 Anexo V – Volumes I e II – Relatório de Desempenho Físico-
Financeiro por Programa de Trabalho; 

 Anexo VI – Relatório Orçamentário-Financeiro por Grupo de 
Despesa; 

 Anexo VII – Volumes 1 a 3 – Demonstrativo de Créditos Adicionais 
– Geral 2007; 

 Anexo VII – Volumes 1 a 2 – Demonstrativo de Créditos Adicionais 
por Unidade Orçamentária; 

 Anexo VIII – Volume I – Relatório de Avaliação dos Resultados 
quanto à Eficiência e Eficácia da Gestão Governamental, por 
Programa; 

 Anexo VIII – Volume II – Manifestação acerca do Plano Plurianual – 
PPA 2004/2007 e da Lei Orçamentária Anual (LOA/2007), 
compatibilidade entre LOA, LDO e PPA; 

 Anexo VIII – Volume III – Relatório da Avaliação da Relação de 
Custo e Benefício das Renúncias de Receitas e de Outros 
Incentivos;  

 Anexo VIII – Volume IV – Relatório sobre o Controle das 
Operações de Crédito, Avais e Garantias, Direitos e Haveres do 
Distrito Federal; 

 Anexo VIII – Volume V – Manifestação sobre os Demonstrativos de 
Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento da Ação Governamental, 
que tenha acarretado aumento da despesa pública, durante o 
exercício de 2007, na forma dos arts. 16 e 17 da LRF, Despesa 
com Pessoal do Poder Executivo, Admissões de Servidores em 
2007, Estimativa do Impacto Orçamentário-financeiro das 
Reestruturações de Carreiras do GDF de 2007 a 2009; 
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 Anexo VIII – Volume VI – Relatório sobre o Deferimento de 
Vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da 
remuneração, vencimento ou salário dos servidores do Poder 
Executivo do Distrito Federal; 

 Anexo VIII – Volume VII – Relatório sobre a Situação 
Organizacional do Sistema de Controle Interno do Distrito Federal; 

 Anexo VIII – Volume VIII – Previsão da Receita para 2007 a 2009, 
Metas e Projeções Fiscais, Obrigações Financeiras, Dívida, 
Cronograma de Pagamento, Capacidade de Endividamento, 
Capacidade de Pagamento, Demonstrativo da Dívida Ativa, 
Projeção da Renúncia de Receita para 2007 a 2009; concessão de 
benefícios tributários em 2007; resumo geral da receita: evolução 
nos últimos três anos, projeção para os dois seguintes; Quantitativo 
de Pessoal e Relatório Geral de Precatórios. 

Entre os elementos exigidos pelo art. 138 do Regimento Interno do 
TCDF – RITCDF, restaram ausentes os seguintes: 

 demonstrativo da execução orçamentária das estatais do GDF, em 
função de não-atualização dos valores executados até dezembro 
de 2007, por parte de algumas unidades, conforme Nota 
Explicativa publicada no Anexo III da Prestação de Contas (inciso 
IV do art. 138 do RITCDF); 

 demonstrativo informando os repasses de recursos para os órgãos 
responsáveis pela educação, elaborado de forma a indicar o 
cumprimento do disposto no § 1º do art. 241 da LODF, no § 5º do 
art. 69 da Lei nº 9.394/96, nos arts. 3º, 6°, § 3º, e 15, § 1º, inciso II, 
da Lei nº 9.424/96 e em normatização superveniente (inciso XIV do 
art. 138 do RITCDF); 

 relatório sobre a programação financeira, por unidade 
orçamentária, grupo de despesa e fonte, indicando os valores 
previstos e os efetivamente liberados (inciso XVI do art. 138 do 
RITCDF); 

 indicadores de desempenho por função de governo (inciso XX do 
art. 138 do RITCDF). 

Os demonstrativos referentes à execução orçamentária das estatais do 
GDF e à programação financeira constam do Sistema Integrado de Gestão 
Governamental – Siggo. 

O relatório da dívida ativa tributária e não-tributária não foi 
acompanhado das medidas adotadas para combater a evasão e a sonegação de 
impostos e seus resultados, conforme estabelecido no art. 138, inciso XII, alínea “e”, 
do RITCDF. Nos mesmos moldes, não integrou o relatório da dívida e do 
endividamento o demonstrativo da capacidade de pagamento (Portaria nº 89/97 do 
Ministério da Fazenda), previsto no mesmo artigo, inciso X, alínea “e”.  
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A respeito da composição da Prestação de Contas, deve-se mencionar, 
ainda, que tramita nesta Corte de Contas o Processo nº 39382/06, que trata de 
estudos especiais com objetivo de oferecer sugestões destinadas à atualização das 
disposições referentes aos documentos que devem compor as contas anuais 
prestadas pelo Governador. 

ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

No presente Relatório, verificou-se a execução orçamentária, financeira 
e patrimonial e a gestão fiscal do Distrito Federal. Procedeu-se, ainda, às avaliações 
dos programas e das políticas públicas implementadas, comparando-se as metas 
previstas para ações governamentais e os resultados atingidos. 

Nos exames realizados para compor o presente trabalho utilizaram-se 
as seguintes fontes: Prestação de Contas do Executivo distrital, informações 
adicionais enviadas pelas jurisdicionadas, sistemas de informações federais e 
distritais e processos do TCDF considerados relevantes para as Contas 
governamentais. 

O Relatório Analítico é constituído de seis tópicos, de acordo com a 
estrutura aprovada pelo Plenário do TCDF. 

Preliminarmente, avaliam-se os instrumentos de planejamento, 
programação e orçamentação, bem como são apresentados os resultados da 
auditoria referente ao Sistema de Planejamento do DF. Analisam-se, na seqüência, 
as gestões fiscais do Poder Executivo, da CLDF e do TCDF, com aferição do 
atendimento de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive do limite de 
gastos com pessoal, e do cumprimento das metas fiscais. 

Em seguida, aborda-se a gestão orçamentária e físico-financeira, que 
engloba a receita e a despesa, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e a 
programação financeira. Neste tópico, examinam-se: 

 o atendimento dos limites legais relativos a alterações 
orçamentárias e aplicação de recursos em saúde, educação e 
pesquisa; 

 a despesa com pessoal, abrangendo o quantitativo de pessoal 
remunerado em folha de pagamento e a situação previdenciária 
dos servidores do DF; 

 os gastos com publicidade e propaganda; 

 a execução da despesa por Agendas de Governo, detalhando 
planejamento e execução físico-financeira de ações 
governamentais, bem como os respectivos indicadores sócio-
econômicos, quando cabíveis; 

No tópico relativo à Agenda Social, apresentam-se, também, os 
resultados de duas Auditorias Operacionais. A primeira realizada com objetivo de 
avaliar o acesso aos serviços ambulatoriais da rede pública de saúde do DF e o 
impacto da gestão dos recursos humanos e logísticos no fornecimento desses 
serviços, e a segunda efetuada com intuito de avaliar as condições das instalações 
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físicas das escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, e de aspectos 
operacionais relativos aos serviços de manutenção e reforma de escolas oferecidos 
pela Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF. 

Analisam-se, logo depois, as demonstrações contábeis das unidades 
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com verificação da 
composição e cumprimento dos dispositivos legais. O penúltimo tópico compreende 
a dívida pública e seus limites. 

Por fim, apresentam-se considerações sobre as medidas adotadas pelo 
Executivo local para saneamento das ressalvas, cumprimento de determinações e 
implementação de recomendações apontadas no Relatório Analítico anterior. 

CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES MONETÁRIOS 

 
Fonte: IBGE. 
Obs.: Número índice de dezembro de 1992 = 1,000 

 

A atualização dos valores monetários constantes deste Relatório, em 
contas patrimoniais e de resultado, é realizada utilizando-se o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, cujos dados e critérios de cálculo se 

dez/2007: 2007:

703,9696 = 1,2252401 8.272,5957 = 1,2300946

574,5564 6.725,1701

dez/2007: 2007:

703,9696 = 1,1386921 8.272,5957 = 1,1539566

618,2264 7.168,8968

dez/2007: 2007:

703,9696 = 1,0773914 8.272,5957 = 1,0797741

653,4019 7.661,4130

dez/2007: 2007:

703,9696 = 1,0445733 8.272,5957 = 1,0364136

673,9303 7.981,9447

De dez/2004 para De 2004 para

De dez/2005 para De 2005 para

De dez/2006 para De 2006 para

De dez/2003 para De 2003 para

FATORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

CONTAS PATRIMONIAIS E DE RESULTADO

CONTAS PATRIMONIAIS -

IPCA

CONTAS DE RESULTADO -

IPCA-MÉDIO
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originaram de divulgação feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE. Os fatores de atualização estão exibidos nas tabelas anteriores.  

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTIVO 

Prossegue em tramitação no Senado Federal a Proposta de Emenda à 
Constituição – PEC nº 58, de 2003, a qual versa sobre alteração do art. 71 da 
Constituição Federal, objetivando a observância dos princípios do contraditório e da 
ampla defesa durante o processo de elaboração do Parecer Prévio sobre as contas 
governamentais pelo Tribunal de Contas, em casos de falhas que importem na 
emissão de parecer pela irregularidade ou pela aprovação com ressalvas. 

Nesse sentido, cabe citar a Decisão nº 37/07 (Processo nº 22.374/06, 
que trata de Representação da Procuradora-Geral do Ministério Público junto a esta 
Corte sobre a possibilidade desse "Parquet" proferir parecer durante o processo de 
elaboração do Relatório Analítico e a emissão do respectivo Parecer Prévio sobre as 
Contas do Governo do DF), na qual o Tribunal decidiu, por maioria, dispensar de 
audiência prévia os titulares dos Poderes Legislativo e Executivo e deste Tribunal de 
Contas, bem assim pela dispensa de intervenção do "Parquet" no processo de 
elaboração dos Relatórios Analíticos e Pareceres Prévios, relativos às contas anuais 
do Governo do Distrito Federal, sem prejuízo da realização de diligências para 
esclarecimento e saneamento de eventuais falhas. 
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II – RELATÓRIO ANALÍTICO



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 18

1 – PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO 

O sistema de planejamento do DF é composto pelos planos Diretor de 
Ordenamento Territorial – PDOT, de Desenvolvimento Locais – PDL, de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, de Desenvolvimento Econômico e 
Social – PDES, Anual de Governo – PAG, Plurianual – PPA e ainda pelas leis de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e Orçamentária Anual – LOA. 

A Emenda à Lei Orgânica nº 49/07 centralizou no PDOT a política 
urbana do DF; redefiniu o conteúdo daquele Plano; exigiu a previsão de 
instrumentos de gerenciamento, controle, acompanhamento e avaliação; bem como 
alterou o prazo de vigência para dez anos, com revisão a cada cinco, à exceção do 
tratado no art. 320 da LODF, isto é, a possibilidade de alteração, a qualquer tempo, 
para adequação ao zoneamento ecológico-econômico, desde que presentes motivos 
excepcionais e o interesse público. 

Essa Emenda substituiu, ainda, os Planos Diretores Locais pelos 
Planos de Desenvolvimento Local e de Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília, este aplicável à área tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade.  

Por força da nova redação do art. 319 da LODF, os PDL conterão: 

?  questões específicas das regiões administrativas e das ações que 
promovam o desenvolvimento sustentável das localidades, 
integrando áreas rurais e urbanas; 

?  detalhamento da aplicação dos instrumentos de política urbana 
previstos no PDOT; 

?  projetos especiais de intervenção urbana, prioridades e metas das 
ações a serem executadas e, ainda, previsões orçamentárias 
relativas aos serviços e obras a serem realizados; 

Outra novidade é a fixação de prazo de vigência do PDL, que será de 
cinco anos, podendo ser prorrogado, dentro do prazo de validade do PDOT, por 
igual período. 

Não obstante essa variedade de planos, em razão da especificidade 
orçamentária, o foco desta análise recai sobre o PPA, a LDO e a LOA, a seguir 
comentados individualmente. 

1.1 – PLANO PLURIANUAL – PPA 

Por se tratar do último ano de vigência do PPA 2004/2007, foi feito 
levantamento do grau de aderência desse Plano com as respectivas execuções 
orçamentárias. Assim, verifica-se que 58% dos programas do PPA 2004/2007 
atingiram índices de realização orçamentária inferiores a 50% do inicialmente 
previsto, de acordo com o gráfico abaixo. 
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COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA COM O MONTANTE PROGRAMADO NO PPA 
PROGRAMAS, POR FAIXAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

No Anexo VIII, volume II, da Prestação de Contas encaminhada, consta 
comentário da Corregedoria-Geral do DF no sentido de que o acompanhamento e 
avaliação das ações que objetivam o cumprimento das metas dispostas no PPA-
LDO-LOA, por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental, não permitem 
a macro visualização dos programas de governo. Além disso, informa que os 
objetivos e indicadores do PPA não estão sendo avaliados de forma integrada, 
existindo apenas a avaliação orçamentária, financeira e física de algumas metas. 

1.2 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 

A LDO é o instrumento de planejamento, introduzido na Constituição de 
1988, que estabelece metas e prioridades da administração pública e normas que 
garantam o equilíbrio das receitas e despesas. Por meio da Lei nº 3.904/06, foram 
definidas as diretrizes para 2007. 

O Poder Executivo manteve as cinco agendas que sustentam as ações 
governamentais: Social; Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura; 
Desenvolvimento Econômico; Gestão Pública; e Ciência e Tecnologia. Os 82 
programas priorizados na LDO/2007 estavam previstos no PPA 2004/2007, 
indicando compatibilidade entre esses dois instrumentos de planejamento. 

Em relação à LDO anterior, houve alterações no percentual de 
distribuição das metas e prioridades por agenda de governo, conforme se verifica no 
gráfico a seguir: 
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VARIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AGENDAS DE GOVERNO  
– 2006/2007 – 

 
Fonte: LDO/2006 e LDO/2007. 

A agenda Social aumentou 16,8 pontos percentuais, em contraste à 
Gestão Pública, que reduziu 15,3 pontos percentuais, em 2007. As Metas e 
Prioridades constantes na LDO/2007 responderam por 17,8% da dotação inicial. 

Houve atrasos na tramitação da LDO/07. O Executivo descumpriu o 
prazo de envio do PLDO à Câmara Legislativa, e o Legislativo foi responsável pelo 
excesso de cinqüenta dias, considerando as etapas de aprovação, publicação, 
republicação, ocasionada por incorreções, e retorno ao Executivo. A aprovação das 
LDO de 2005 e 2006 também contou com atrasos por parte do Poder Legislativo. 

A metodologia utilizada na projeção da Receita de Alienação de Bens, 
constante do Anexo de Metas Fiscais, desatendeu à determinação presente na 
Decisão – TCDF nº 6.040/05. Essa previsão vem sendo feita com base no valor 
projetado no ano anterior corrigido pela variação do PIB-DF e do IGP-DI. Esta Corte 
entendeu que, na composição dessas estimativas, ao invés de aplicar índices 
econômicos entre os exercícios, o GDF deveria utilizar avaliação da Terracap, no 
caso dos bens imóveis, e de demais órgãos, para os bens móveis, do valor previsto 
das vendas. 

A participação popular e a realização de audiências públicas são 
instrumentos de transparência da gestão fiscal durante o processo de elaboração e 
de discussão da lei de diretrizes orçamentárias. Na LDO/2007, não houve audiência 
pública em nenhum desses momentos, restringindo a participação popular no 
processo orçamentário. 

A LRF, em seu art. 4º, inciso I, alínea “e”, estabelece que a LDO 
disponha sobre normas de controle de custos. A CLDF, na Emenda Aditiva nº 6 do 
PLDO/2007, previu exigência para que o Poder Executivo encaminhasse anexo de 
custos padrões de obras e serviços, de forma a subsidiar a elaboração das emendas 
pelos parlamentares. No entanto, este item foi vetado. 

Da mesma forma, este Tribunal recomendou ao GDF e à CLDF, 
Decisão – TCDF nº 5.745/05, que na elaboração de LDO vindouras fossem 
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utilizados elementos norteadores e minimizadores dos custos de suas obras. Não 
obstante, a LDO/2007, a exemplo do ocorrido no exercício anterior, não apresentou 
dispositivo relativo ao controle de custos das ações no âmbito do Distrito Federal. 

1.3 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

A Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal relativa ao exercício de 
2007 – LOA/2007 (Lei nº 3.934/06) foi sancionada em 29.12.06. 

A previsão inicial para as receitas e despesas orçamentárias totalizou 
R$ 10,7 bilhões, sendo R$ 9,9 bilhões (ou 92,2%) relativos aos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social – OFSS e R$ 837,1 milhões (ou 7,8%), ao Orçamento de 
Investimento – OI. Tais montantes foram 19,5%, 21,2% e 3,3%, respectivamente, 
maiores que os verificados no exercício de 2006, em valores históricos. Nesses 
totais, não estão inclusas as previsões oriundas do FCDF, R$ 6,1 bilhões, pelos 
motivos consignados no tópico 3.3 deste Relatório. 

  O gráfico seguinte ilustra a composição da receita estimada na LOA/2007, 
para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DA ESTIMATIVA DA RECEITA 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

Em termos absolutos, a estimativa inicial da receita orçamentária foi 
R$ 1,7 bilhão superior à do exercício precedente. As receitas tributárias 
responderam por mais da metade desse resultado, com 58,3%, ou R$ 1 bilhão de 
acréscimo. 
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Da despesa fixada na LOA/2007 para os OFSS, 96,5% foram alocados 
nos grupos Pessoal e Encargos Sociais (R$ 4 bilhões), Outras Despesas Correntes 
(R$ 3,3 bilhões) e Investimentos (R$  2,1 bilhões). Comparativamente à previsão 
inicial d e 2006, sobressaíram -se o primeiro e último grupo referidos, com aumentos 
de R$ 720 milhões e R$  791,5 milhões, nessa ordem, em valores não atualizados. 
Juntos, eles responderam por 87,4% do acréscimo ocorrido no total da dotação 
orçamentária, de R$  1,7 bilhão. 

A tabela seguinte contempla a distribuição das dotações dos OFSS e 
OI, segundo os programas mais representativos.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  

Ao todo, foram alocadas dotações em 98 programas. Nos dois 
primeiros listados na tabela, que concentraram 36 ,6% do total, estão classificadas 
despesas com juros, encargos e amortizações da dívida contratual, bem como  
grande parte das previsões de gastos com pessoal, encargos sociais e manutenção 
de serviços administrativos das unidades das Administrações Direta e Indireta do 
DF. 

O comparativo da distribuição das dotações orçamentárias iniciais , por 
agenda de governo , no último triênio, é apresentado no gráfico seguinte.  

PROGRAMA DOTAÇÃO INICIAL %
Apoio Administrativo 2.483.567 23,14      
Programa para Operação Especial 1.448.261 13,49      
Transporte Seguro 648.785 6,04        
Urbanização 528.831 4,93        
Cidade Limpa e Urbanizada - Garantia de Bem Estar Social 449.733 4,19        
Valorização da Função Pública 380.410 3,54        
Esgotamento Sanitário 303.788 2,83        
Atuação Legislativa 273.349 2,55        
Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial 272.288 2,54        
Modernização e Adequação do SUS/DF 271.349 2,53        
Abastecimento de Água 271.062 2,53        
Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação 250.134 2,33        
Controle Externo 181.010 1,69        
Educando Sempre 177.530 1,65        
Policiamento e Fiscalização de Trânsito 159.873 1,49        
Outros 83 Programas 2.635.125 24,55      

TOTAL 10.735.095 100,00    

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO                                       
PRINCIPAIS PROGRAMAS - LOA/2007
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ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
REPRESENTATIVIDADE DAS AGENDAS NA LOA  

- 2005/2007 -  

 
Fonte: Siggo.  

De modo geral, a proporção das despesas fixadas para cada agenda 
no período não apresentou variações expressivas. A maior diferença ocorreu na 
Gestão Pública, no primeiro biênio, que tev e sua dotação reduzida em 2,6 pontos 
percentuais, ocasionada, em especial, pela realocação de programas para Ciência e 
Tecnologia, criada em 2006. O cotejo das previsões da LOA/2007 com o PPA em 
vigor é ilustrado a seguir.  

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
REPRESENTATIVIDADE DAS AGENDAS NO PPA E NA LOA 

- 2007 -  

 
Fonte: Siggo.  

Em regra, a participação das agendas segue a mesma proporção  nos 
dois instrumentos . Todavia, em termos relativos,  houve  redução na participação da 
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Agenda Gestão Pública e aumento em Desenvolvimento Urbano e Infra -estrutura, 
indicando, de certa forma, modificação  de prioridades em relação aos recursos 
previstos em cada uma delas.  

O acompanhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2007 e 
a análise da resp ectiva Lei aprovada foram efetuados por meio do Processo – TCDF 
nº 3186/07. Os resultados dos trabalhos realizados naqueles autos apontaram 
inconsistências, entre elas a necessidade de buscar a compatibilidade plena da LOA 
com a LDO e com o PPA, bem como o  aprimoramento da metodologia da previsão 
da receita, de forma a evitar superestimativas, e d a fixação da despesa em montante 
mais condizente à execução, impedindo a presença de dotações insuficientes ou 
não compatíveis com as metas programadas. Estes pont os, entre outros, foram 
objeto de deliberação desta Corte na Decisão nº  2.550/07. 

Maiores detalhes sobre as previsões e execuções relacionadas à 
LOA/2007 podem ser consultados no Capítulo 4 – Gestão Orçamentária e Físico -
Financeira.  
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1.4 - AUDITORIA NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO DF 

Por meio do processo TCDF nº 38470/07, realizou-se auditoria 
operacional na Secretaria de Planejamento e Gestão – Seplag e em outras unidades 
da administração pública distrital, com o objetivo de avaliar os processos de 
elaboração e acompanhamento da execução dos planos de governo. As conclusões 
dessa auditoria são adiante resumidas. 

QUESTÕES DE AUDITORIA 

a) As metas e prioridades da LDO são adequadamente 
acompanhadas e controladas na execução do orçamento? 

Persiste a dificuldade de extrair, via sistema, as metas e prioridades da 
LDO constantes da LOA em nível de subtítulo, o que compromete efetivamente a 
verificação da compatibilidade desses planos e o acompanhamento da execução 
orçamentária das ações constantes da LDO. 

Esse problema perdura em 2008, pois a LDO apresentou, no anexo de 
metas e prioridades, as ações discriminadas por unidade orçamentária/produto 
/quantidade/unidade/região, enquanto a LOA detalhou os programas de trabalho até 
o nível de subtítulo. Como as ações podem ter mais de um subtítulo, a identificação 
das metas e prioridades da LDO na LOA também não foi possível. 

O art. 10 da Lei nº 4.007/07, PPA/2008-2011, determina que o Anexo 
de Metas e Prioridades dos projetos de LDO para os exercícios financeiros de 2009 
a 2011 deverão ser detalhados até o nível de subtítulo, o que contribuirá para o 
exame da compatibilidade entre esses documentos. 

b) As metas e prioridades da LDO podem ser adequadamente 
identificadas no PPA? 

Por meio de tratamento em banco de dados, foi possível elaborar 
quadro comparativo da LDO e do PPA, associando as respectivas descrições dos 
programas, ações, metas físicas, produto e unidade. Entretanto, essa avaliação de 
compatibilidade ainda necessita da verificação manual e individualizada de quais 
programações priorizadas em LDO deveriam constar ou não no PPA, prejudicando a 
automatização desse procedimento.  

c) Qual o impacto das emendas parlamentares no processo de 
classificação orçamentária? 

Dos levantamentos apurados, verificou-se a ocorrência na LOA de 
operações especiais com erros de classificação advindos tanto do projeto de lei 
orçamentária encaminhado pelo Executivo como de emendas parlamentares. 

Todavia, constatou-se que os códigos das ações inseridas por 
emendas parlamentares são provisórios, cabendo ao Executivo, no momento da 
publicação da lei, atribuir códigos definitivos às ações aprovadas. Dessa forma, 
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ainda que essa inconsistência aconteça em conseqüência do processo legislativo, a 
falha é replicada no âmbito do Poder Executivo. 

d) Qual o grau de compatibilidade do valor proposto com a meta 
estipulada dos projetos/atividades na LOA? 

Na LOA, tal como recorrentemente apontado pela Corte e, também, 
manifestado pela Corregedoria-Geral do DF, há diversos programas de trabalho com 
previsão de recursos cujo montante revela-se insuficiente para atingir as metas 
previstas. 

Questionada sobre o tema, a Seplag sinalizou que a solução dessa 
falha dependeria da adoção de medidas, como:  

?  melhor dimensionamento da programação elaborada pelas 
setoriais, as quais deveriam: 

i. levar em consideração as ações passíveis de realização dentro 
do teto disponibilizado; 

ii. aprimorar as respectivas áreas de planejamento e engenharia; 

iii. compatibilizar o valor/meta de cada ação, tendo por base os 
custos levantados;  

?  desenvolvimento de sistema de custos na administração pública; 

?  realização de trabalho integrado entre o órgão central e as 
setoriais, na busca de melhores alternativas e resultados. 

O problema origina-se, também, em cortes na despesa promovidos 
pela Seplag quando da consolidação da proposta orçamentária, inclusive em 
projetos relativos a obras e instalações, pois não há a alteração das metas, de forma 
a adequá-las aos valores orçamentários resultantes. O órgão alega dificuldade em 
ajustar o expressivo número de programas de trabalho em tempo hábil para entrega 
do projeto de lei à CLDF. 

 A CLDF é também responsável por essa falha, pois, da análise das 
emendas parlamentares, observou-se a existência de valores simbólicos para muitas 
ações incluídas no orçamento. 

e) Os tetos orçamentários estabelecidos para as unidades são 
factíveis? 

Nas análises da execução orçamentária do quadriênio 2004-2007, 
evidenciou-se acréscimo significativo na dotação inicialmente proposta para 
determinados grupos de despesa, especialmente Pessoal e Encargos Sociais. De 
forma análoga, identificaram-se acréscimos por Fonte de Recursos e por Unidade 
Orçamentária. Esse quadro revela indícios de problemas relativos aos tetos 
orçamentários estabelecidos. 

A metodologia descrita pela Seplag para elaboração orçamentária em 
2007 é detalhada a seguir. 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 27

?  houve estudo abrangendo a execução das unidades por grupo de 
despesa, fonte de recursos e principais ações, considerando o 
percentual de crescimento ano a ano, bem assim as 
reestruturações administrativas, as dotações autorizadas, as 
despesas empenhadas e a programação financeira dos órgãos, 
com base no mês de junho de 2006; 

?  para a definição de percentual de crescimento, foram usadas, nos 
últimos exercícios, as variações do PIB e do IGP-DI. O percentual 
foi projetado para todas as receitas, com exceção das Receitas 
Tributárias, que foram definidas pela Subsecretaria da 
Receita/SEF; 

?  após a definição do índice de crescimento, houve projeção para 
todas as despesas, com exceção das despesas de Pessoal, cuja 
metodologia é baseada no crescimento vegetativo, aumentos, 
realinhamentos e concursos, e Juros e Amortização da Dívida, que 
dependem de informações da Diretoria da Dívida da SUTES/SEF; 

?  houve compatibilização dos valores considerando a receita 
estimada, os tetos distribuídos e a necessidade das unidades; 

?  ao final, houve cortes quando as despesas estavam acima das 
receitas. Os critérios de corte foram de natureza técnica e política. 
Geralmente é feito corte linear, contudo preservando as 
vinculações (Educação, Saúde e FAP), as fontes vinculadas e as 
ações importantes. 

Embora haja fatores políticos que possam comprometer o 
estabelecimento dos tetos orçamentários, de forma que esses se distanciem da 
necessidade de gastos das unidades e, conseqüentemente, levem a posteriores 
alterações orçamentárias, há espaço para o aprimoramento dos setores de 
planejamento público distrital nesse aspecto, em especial nos mecanismos de 
previsão das receitas e despesas. 

f) Qual o grau de alteração do orçamento durante a execução? 

É facultada aos gestores a promoção de alterações orçamentárias, 
suplementando ou cancelando dotações, com o objetivo de ajustar os recursos à 
efetiva consecução das ações governamentais.  

Todavia, o excessivo volume de reprogramações tem motivado 
determinações nos Relatórios Analíticos sobre as Contas do Governo dos últimos 
anos, no sentido de serem adotados critérios e controles mais rigorosos na 
elaboração das leis orçamentárias anuais e na abertura dos créditos adicionais, de 
maneira a tornar as previsões mais próximas da efetiva realização. 

O gráfico adiante ilustra o quantitativo de atividades/projetos/operações 
especiais autorizados e inicialmente aprovados em LOA no último quadriênio, 
indicando, inclusive, aqueles com e sem execução de despesas. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE ATIVIDADES/PROJETOS/OPERAÇÕES ESPECIAIS 

- 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

O quantitativo médio autorizado no quadriênio equivaleu a 1.837 
atividades/projetos/operações especiais, enquanto que a média executada nesse 
período alcançou 780 atividades/projetos/operações especiais, correspondente a 
apenas 42,5% daqueles. 

Esse fato é mais um indício de falha no processo de planejamento 
orçamentário governamental, pois a maior parte do quantitativo programado da 
despesa não é executada no exercício. 

Em 2007, houve, ainda, agravamento dessa inexecução. O número de 
atividades/projetos/operações especiais autorizados, que vinha acompanhando de 
perto o quantitativo inicialmente aprovado em LOA, teve crescimento acentuado, 
alcançando 2.222 programações, enquanto que o número de 
atividades/projetos/operações especiais executados pouco variou em relação ao 
verificado no quadriênio, chegando a 810 programações ao final do exercício. Como 
conseqüência, o quantitativo não executado saltou de 938 para 1.412 
atividades/projetos/operações especiais entre 2006 e 2007. 

Buscou-se, assim, levantar as principais razões que dão ensejo às 
alterações orçamentárias promovidas durante a execução ao longo dos anos. 

A principal fonte para a abertura de créditos suplementares e especiais 
ao longo do quadriênio 2004/2007 foi a anulação de dotação. Constataram-se 
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significativas reprogramações no grupo Pessoal e Encargos Sociais e 
superestimativa da receita em todos os exercícios.  

Sobre o assunto, a Seplag informou que “a previsão orçamentária para 
as despesas de pessoal tem utilizado de metodologia precisa, principalmente a partir 
do exercício de 2007. Contudo, alguns fatores imprevisíveis no momento do 
levantamento desta despesa têm contribuído para reprogramações na execução 
orçamentária, como: reestruturação organizacional que direcionam para a criação, 
fusão e/ou separação de unidades orçamentárias; redução de recursos provenientes 
do FCDF; nomeações no decorrer do exercício relacionadas às funções 
comissionadas, etc. E que a alocação de recursos para as despesas muitas vezes 
sofre interferências que estão acima dos aspectos técnicos.” 

As alegações sugerem que o problema ocorre em razão de 
imprevisibilidade ou de fatores políticos. Todavia, identificaram-se, também, 
previsões com indícios de inadequação. São exemplos os valores previstos, na 
LOA/2008, para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais relativas ao Fundeb, 
cerca de R$ 686 milhões, ou 11,8% menores que o montante realizado em 2007, em 
valores correntes, indicando possível subavaliação. 

Relativamente à receita, verificou-se que, no quadriênio 2004-2007, os 
valores estimados para os exercícios apresentaram-se sistematicamente 
superestimados. 

Em decorrência, a Seplag foi questionada sobre as razões das 
elevadas frustrações de receitas ao longo de 2004-2007 e, também, quanto a 
eventual reavaliação da metodologia de cálculo destes itens, considerando as 
insuficiências ocorridas ao longo dos citados anos. 

Em resposta, aquela Pasta argumentou que as frustrações de receitas 
ocorreram ora por motivação alheia aos aspectos metodológicos e orçamentários, 
ora por estimativas acima do real. 

Importante frisar que os problemas constatados se repetem no 
quadriênio em exame, ou seja, não se trata de um fenômeno esporádico. 

g) A forma de elaboração dos programas no PPA é adequada? 

O programa é o instrumento de organização da atuação 
governamental. Articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo 
comum preestabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos, visando à 
solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da 
sociedade. 

Os indicadores de desempenho, por sua vez, estão diretamente ligados 
à clareza dos objetivos traçados em uma ação do governo. Só com a identificação 
dos padrões de desempenho obtêm-se os parâmetros basilares de um processo 
comparativo, definindo, assim, o que se pretende alcançar em termos de quantidade, 
prazo, custo, e qualidade/especificação. 

Contudo, nos mencionados relatórios da Seplag e da Corregedoria-
Geral do DF, são apontadas expressivas falhas na definição dos indicadores, 
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relacionadas à ausência ou à inapropriação para medir os resultados que o 
programa objetiva. 

Conforme descrito no mencionado Relatório de Avaliação do 
Cumprimento de Metas e Consecução dos Objetivos Previstos no PPA, exercício de 
2006, o PPA 2004-2007 compunha-se de 99 programas, cujas ações deveriam ter 
sido acompanhadas por meio de 233 indicadores, definidos pelas unidades à época 
de sua elaboração. Todavia, ao contabilizar as respostas dadas pelas unidades 
setoriais ao questionário do PPA – exercício 2006, apenas 83 indicadores (ou 35,6% 
do total) receberam alguma informação acerca de seu desempenho. 

Segundo o referido relatório, a maioria das unidades justificou a 
ausência dessas informações pelo status de indicador em apuração, denotando a 
inexistência de ações efetivas visando ao desenvolvimento dos indicadores 
propostos ao longo dos três primeiros anos do PPA 2004-2007. Também foi 
recorrente a justificativa de que o indicador proposto não se mostrava adequado, por 
não refletir os efeitos próprios da ação a que se referia, o que sinalizou a 
necessidade de revisão dos indicadores. 

Por meio da análise qualitativa das respostas, a Seplag identificou, 
ainda, que 21 dos indicadores informados não apresentavam os atributos 
indispensáveis à avaliação de efetividade, sendo considerados inválidos. 

Assim, para os 62 indicadores restantes, procurou-se avaliar o seu 
desempenho de duas formas: 

?  o percentual de realização do indicador no exercício de 2006, 
comparando-se com a meta proposta no PPA para o mesmo 
ano; 

?  a evolução do indicador ao longo dos três primeiros anos do 
PPA, ou seja, 2004 a 2006.  

Todavia, essa análise foi, mais uma vez, prejudicada pela insuficiência 
de dados. Por fim, restaram 38 indicadores passíveis de avaliação quanto ao 
alcance de metas e 39 quanto à evolução no tempo. 

O trabalho desenvolvido pela Corregedoria-Geral do DF relativo ao 
exercício de 2007 também trouxe constatações acerca dessa questão, conforme 
depreende-se do trecho transcrito adiante. 

“Salvo alguns casos, os indicadores não são apropriados para medir os 
resultados que o programa objetiva alcançar, e quando existe alguma 
correlação, as unidades não dispõem de dados ou estudos que viabilizem a 
comparação para avaliação de desempenho do programa e, muitas vezes, 
ocorre insuficiência de indicadores, devido à amplitude dos objetivos. 
Os motivos para essas impropriedades podem estar relacionadas às 
ausências de: 

a. setores de planejamento nos órgãos; 

b. conhecimento, na profundidade requerida, desses instrumentos pelas 
áreas de planejamento dos órgãos e entidades, quando elas existem; 

c. treinamento dos servidores desses setores; 
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d. estudos para possíveis ajustes nos instrumentos de planejamento e de 
execução do planejamento e orçamento, com a participação dos 
órgãos centrais e das unidades executoras do planejamento e 
orçamento; 

e. aplicação da sistemática de apuração de custos; 

f. coordenação dos órgãos e entidades envolvidas na execução dos 
programas; 

g. “críticas” ou “auditorias” inerentes à integração dos sistemas de 
planejamento, orçamento, financeiro, patrimonial, material.” 

Sobre o tema, a Seplag informou ainda que: 

?  as orientações presentes no Manual Técnico de Orçamento –
2008 a respeito dos indicadores não têm se mostrado capazes 
de dirimir todas as dúvidas dos órgãos/entidades do Governo 
local; 

?  não há bibliografia adequada e suficiente para contribuir 
efetivamente no esclarecimento de todas as questões, mas os 
seus técnicos têm buscado apoiar as unidades na elaboração 
dos programas e respectivos indicadores; 

?  é imprescindível que os técnicos da Seplag e das áreas de 
planejamento de todas as unidades do GDF sejam treinados e 
qualificados na elaboração e avaliação de programas e 
indicadores, pois grande parte dos agentes de planejamento não 
tem conhecimento do processo de planejamento como um todo, 
o que dificulta e repercute na qualidade do processo; 

?  ressente-se do auxílio da Codeplan no levantamento e coleta de 
dados para fins de elaboração e aferição de indicadores de 
programa. 

Diante das informações levantadas, ratifica-se o que já vem sendo 
verificado por esta Corte ao longo dos anos, ou seja, a ausência ou deficiência de 
informações necessárias à elaboração de indicadores de desempenho no sistema 
de planejamento distrital.  

Apesar de se ter constatado evolução, os indicadores do PPA 
continuam insuficientes à avaliação de resultados dos programas de governo, 
prejudicando o pleno exercício das competências legais desta Corte de Contas. 

Esse problema repercute diretamente na elaboração dos programas, 
pois apenas partindo de parâmetros confiáveis pode-se traçar objetivos efetivos, 
com vistas a solucionar problemas ou atender necessidades da sociedade. Ademais, 
o indicador é o elemento capaz de medir o efeito das ações sobre o problema. 
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h) Os processos de elaboração dos Projetos do PPA, LDO e LOA 
estão manualizados, de forma a propiciar a padronização e o 
conhecimento das rotinas de trabalho pelos técnicos envolvidos na 
elaboração destes planos? 

Na teoria de gestão de processos, um fator de relevante importância é 
a padronização. Assim, buscou-se averiguar se há padronização de processos na 
elaboração dos mencionados instrumentos de planejamento. 

Em regra, os processos devem ser formalizados por meio da 
elaboração de normas e rotinas de trabalho organizadas sob a forma de manuais, 
que devem ser sistematicamente atualizados. 

Após análise de diversas informações relativas ao tema, bem como dos 
fluxogramas de elaboração do PPA, LDO e LOA, identificou-se que a documentação 
procedimental dos trabalhos internos da Seplag para elaboração dos instrumentos 
de planejamento está incompleta. 

Segundo a Seplag, após a reestruturação organizacional promovida em 
2007, iniciou-se a redefinição dos processos de elaboração da LDO, LOA e da 
execução orçamentária, em conformidade com a nova estrutura. Também informou 
que, nessa reestruturação, promoveu-se a integração das áreas de planejamento e 
orçamento, tendo sido encaminhado o fluxograma dos processos de elaboração 
desses planos com as atribuições de cada uma das áreas indicadas e roteiros de 
elaboração. 

Dos esclarecimentos prestados, constatou-se que parte do processo de 
elaboração dos planos de governo (PPA, LDO e LOA) está automatizada e existem 
rotinas de trabalho aplicáveis a procedimentos de elaboração desses projetos. 
Contudo, outra parcela desses procedimentos não está formalizada, ou seja, consta 
apenas na memória de alguns técnicos que dominam estes processos. 

CONCLUSÃO 

Os problemas abordados na auditoria não são inéditos, praticamente 
todos já foram objeto de análise em diversas oportunidades no âmbito desta Corte. 
Por outro lado, diante da complexidade da matéria, não se teve a pretensão de 
exaurir as discussões sobre os problemas, mas, sim, concorrer para o melhor 
entendimento do sistema de planejamento local e suas fragilidades, bem como 
contribuir para o aperfeiçoamento da elaboração dos instrumentos de planejamento.  

Acredita-se que as seguintes ações possam contribuir para o 
aprimoramento dessa atividade governamental: 

a) treinamento do pessoal responsável pelas áreas de planejamento, 
tanto do órgão central como das unidades orçamentárias, na 
elaboração de programas de governo e indicadores; 

b) aperfeiçoamento dos mecanismos de apuração de custos utilizados 
pelas unidades orçamentárias, de forma a obter dados e 
informações consistentes relacionados aos custos das ações, 
especialmente obras; 
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c) correta utilização da classificação orçamentária; 

d) melhor disponibilização de informações sobre os instrumentos de 
planejamento no Siggo; 

e) aprimoramento dos mecanismos de estimativa das receitas e das 
despesas; 

f) maior integração entre os envolvidos no processo de planejamento 
governamental, em especial o órgão central com os setoriais; 

g) utilização de metodologia apropriada para manualizar os processos 
de trabalho relativos a cada plano de governo (PPA, LDO e LOA), de 
forma a buscar a total padronização desses procedimentos. 

Por fim, merece destacar avanços percebidos em relação aos assuntos 
abordados: 

a) disponibilização, por meio do Siggo, de informações sobre os 
instrumentos de planejamento; 

b) aprimoramento do: 

i. relatório da Corregedoria-Geral do DF, sobre a Avaliação dos 
Resultados Quanto à Eficiência e Eficácia da Gestão 
Governamental, por Programa, relativo ao exercício de 2007, que 
levantou inconsistências nos instrumentos básicos de planejamento 
governamental; 

ii. Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas e Consecução 
dos Objetivos Previstos no PPA, elaborado pela Seplag em 
conjunto com as unidades que integram o complexo administrativo 
do Distrito Federal. 
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2 – GESTÃO FISCAL 

Com o advento da Lei Complementar nº 101/00, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, foram introduzidos novos conceitos relacionados à 
administração financeira e orçamentária. O principal deles diz respeito à gestão 
fiscal responsável, traduzida pela ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 
despesas. 

Desse modo, analisam-se, neste capítulo, alguns aspectos da LRF, 
com destaque para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de 
Gestão Fiscal e a avaliação do cumprimento das Metas Fiscais definidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO. 

2.1 – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária ?  RREO é previsto 
no § 3º do art. 165 da Constituição Federal, no art. 153 da Lei Orgânica do Distrito 
Federal e nos arts. 52 e 53 da LRF. Trata-se de instrumento de transparência na 
gestão fiscal e de acompanhamento das atividades financeiras do Governo.  

Por determinação do inciso III do art. 153 da LODF, tal relatório deve 
conter o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro ?  RDFF, cujas publicações 
devem ocorrer até o trigésimo dia após o encerramento de cada bimestre.  

A tabela abaixo retrata as publicações bimestrais dos citados relatórios, 
RREO e RDFF, no exercício de 2007. 

 
Fonte: Diário Oficial do DF. 

A exemplo do exercício anterior, a publicação dos relatórios ocorreu 
separadamente. Em relação às formalidades exigidas, ambos apresentaram os 
demonstrativos previstos, e observados os prazos de publicação. 

Nos autos do Processo – TCDF nº 28466/2007, que trata do 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Distrito 
Federal, relativa ao 1º semestre de 2007, esta Corte de Contas determinou à 
Secretaria de Fazenda do DF, por meio da Decisão nº 6283/2007, que incluísse nos 
próximos Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias, presentes nos 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, as receitas referentes a:  

?  contribuição do Distrito Federal, de suas autarquias e fundações 
para o custeio do regime de previdência; 

 REFERENTE AO  RREO  RDFF

1º Bimestre Portaria SEF nº 24 - DODF nº 63, Suplemento de 30.03.07 Portaria Seplag nº 73 - DODF Suplemento ao nº 63, de 30.03.07

2º Bimestre Portaria SEF nº 47 - DODF nº 103, de 30.05.07 Portaria Seplag nº 111 - DODF Suplemento ao nº  103, de 30.05.07

3º Bimestre Portaria SEF nº 97 - DODF nº 145, de 28.07.07 Portaria Seplag nº 136 - DODF Suplemento ao nº 145, de 30.07.07

4º Bimestre Portaria SEF nº 131 - DODF nº 188, de 28.09.07 Portaria Seplag nº 172 - DODF Suplemento ao nº 188, de 28.09.07

5º Bimestre Portaria SEF nº 178 - DODF nº 228, de 29.11.07 Portaria Seplag nº 221 - DODF Suplemento ao nº 228, de 29.11.07

6º Bimestre Portaria SEF nº 19 - DODF nº 22, de 30.01.08 Portaria Seplag nº 20 - DODF Suplemento ao nº 21, de 30.01.08

PUBLICAÇÕES DOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO 
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?  rendimento da aplicação financeira – Compensação Previdenciária 
entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos 
Servidores. 

2.2 – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

As disposições relativas à forma de elaboração e apresentação do 
Relatório de Gestão Fiscal – RGF encontram-se nos arts. 54 e 55 da LRF. Por meio 
desse relatório, busca-se verificar o cumprimento dos limites instituídos e garantir 
transparência na gestão fiscal. No âmbito do Distrito Federal, estão obrigados à 
apresentação desse documento os titulares do Poder Executivo, da Câmara 
Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

Como principal parâmetro para alguns dos limites estabelecidos na 
LRF, tem-se a Receita Corrente Líquida – RCL, cujo critério de cálculo foi definido no 
inciso IV e §§ do art. 2º daquela Lei. Para o Distrito Federal, ressaltam-se as 
disposições do § 2º do referido artigo, onde consta que não integrarão o cômputo da 
RCL os recursos recebidos da União direcionados ao custeio de pessoal das áreas 
de educação, saúde e segurança desta Unidade federada. 

No âmbito desta Corte, o tema já foi debatido em algumas 
oportunidades, sendo que nas Decisões nº  848/07 e 3.968/07 foram instituídos 
novos critérios de elaboração do RGF, resultando na inclusão de parcela dos 
recursos do Fundo Constitucional do DF – FCDF no cálculo da receita corrente 
líquida e na dedução da despesa com inativos custeada com recursos vinculados, 
na forma do § 1º do art. 19 da LRF. O gráfico a seguir traz a evolução da RCL do 
Distrito Federal no período 2002 a 2007. 

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). 
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Depois de leve involução entre 2002 e 2003, o comportamento da RCL 
foi de crescimento constante no restante do período. Importa salientar que o 
aumento mais acentuado no último exercício, 13%, foi fruto da alteração dos critérios 
de cálculo antes mencionada, por meio da qual foram incorporados R$ 448,5 
milhões oriundos do FCDF, por se destinarem ao financiamento de outras despesas 
que não o custeio de pessoal das áreas correlatas. 

Os resultados das análises empreendidas nos relatórios dos 
quadrimestres do exercício de 2007 vêm na seqüência. 

2.2.1 – PODER EXECUTIVO 

 Os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referentes ao 
exercício de 2007, foram objeto de análise nos Processos – TCDF nºs 18860/07, 
31351/07 e 38216/07. Os valores da despesa com pessoal durante o exercício em 
análise encontram-se na tabela a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo e Siafi. 

 Verifica-se que a despesa líquida com pessoal alcançou cerca de R$ 3 
bilhões, representando 36,7% da RCL, frente ao limite de 49% estatuído na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 De se observar que deixam de ser computados, tanto na receita 
corrente líquida, quanto na despesa líquida referida, R$ 5,5 bilhões relativos aos 
recursos recebidos por meio do FCDF. 

 Embora o Poder Executivo não tenha apresentado problemas com o 
cumprimento do limite de gastos com pessoal, as conclusões das análises dos 

ESPECIFICAÇÃO VALOR

I - Despesa Bruta de Pessoal 9.417.055           

    Pessoal e Encargos 3.732.010           

        Ativos 3.011.583           

        Inativos e Pensionistas 720.427              

    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização 126.846              

    Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF 5.548.692           

    Outras Despesas de Pessoal 9.507                  

II - Deduções da Despesa 6.420.493           

    Indenizações e Restituições 20.224                

    Decisões Judiciais 97.866                

    Despesas de Exercícios Anteriores 67.955                

    Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF 5.548.692           

    Inativos Custeados com Recursos Vinculados 685.755              

III - Despesa Líquida de Pessoal (I - II) 2.996.562           

IV - Receita Corrente Líquida - RCL 8.165.043           

PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL SOBRE A RCL (III/IV) 36,70%

LIMITE LEGAL 49,00%

LIMITE DE ALERTA (90%) 44,10%

LIMITE PRUDENCIAL (95%) 46,55%

LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO - 2007
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respectivos RGFs foram no sentido do cumprimento apenas parcial das disposições 
do art. 55 da LRF. Tal fato decorreu da não-contabilização de valores de contratos 
de terceirização de mão-de-obra referentes à substituição de servidores e 
empregados públicos como Outras Despesas de Pessoal (Elemento 34), em 
descumprimento ao § 1º do art. 18 da LRF. 

 Na tabela seguinte são apresentadas as informações relativas ao 
cumprimento dos limites definidos para as operações de crédito, inclusive aquelas 
por antecipação de receita orçamentária – ARO. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

 Conforme os dados referenciados, o Distrito Federal encontra-se muito 
abaixo dos limites estabelecidos para tais operações (0,38%, contra 16%; e 0,00%, 
contra 7,00%). Esse mesmo panorama apresenta-se em relação aos limites da 
dívida pública desta Unidade federada, conforme tabela a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

RECEITAS DE CAPITAL VALOR

I - Operações de Crédito 31.311                  
     Interna 2.690                    
     Externa 28.621                  

II - Por Antecipação de Receita - ARO -                        

III - Total das Operações de Crédito (I+II) 31.311                  

IV - Receita Corrente Líquida - RCL               8.165.043 

% DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO SOBRE A RCL (I/IV) 0,38%

% DE ARO SOBRE A RCL (II/IV) 0,00%

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO 16,00%

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA ARO 7,00%

LIMITES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2007

RUBRICA 3º QUAD./2007

I - Dívida Consolidada 2.793.334                     
      Dívida Mobiliária -                               
      Outras Dívidas Contratuais 1.689.732                     
           Dívida Interna 1.482.632                     
           ( - ) Crédito a receber cobertura FCVS/CEF 65.154                          
           Dívida Externa 272.253                        
      Precatórios posteriores a 05-05-2000 (LRF) 1.024.378                     
      Parcelamentos de Dívida (Contribuições Sociais INSS) 79.224                          
II -  Deduções 1.241.884                     
      Ativo Disponível 1.229.442                     
          Disponibilidade de Caixa 156.163                        
          Aplicações Financeiras 1.047.777                     
          Demais Ativos Financeiros 25.503                          
      Haveres Financeiros 74.646                          
      ( - ) Restos a Pagar Processados 62.204                          
III - Divida Consolidada Líquida (I-II) 1.551.449                     
IV -  Obrigações não Integrantes da Dívida Consolidada 1.951.458                     
       Precatórios anteriores a 05-05-2000 1.951.458                     
V - Receita Corrente Líquida Anual 8.165.043                     
% DA DÍVIDA CONSOLIDADA SOBRE A RCL (I/V) 34,21%
% DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SOBRE A RCL (III/V) 19,00%

LIMITE 200,00%

LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA - 2007
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 Frente aos números oferecidos, é notória a adequação do nível de 
endividamento do Distrito Federal aos limites contidos na LRF. 

 Por derradeiro, no tocante ao RGF do Poder Executivo, apresentam-se, 
na tabela seguinte, informações acerca do cotejamento entre a disponibilidade de 
caixa e os passivos, inclusive restos a pagar, por ocasião do encerramento do 
exercício de 2007. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

 Conforme registrado no demonstrativo, ao final de 2007, foi apurada 
suficiência financeira no valor de R$ 586,1 milhões, já consideradas as inscrições 
dos Restos a Pagar não Processados. Com isso, as despesas do exercício 
encerrado estariam devidamente cobertas pelos recursos do respectivo orçamento, 
sem onerar o exercício seguinte. 

2.2.2 – PODER LEGISLATIVO 

 Os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Legislativo, referentes ao 
exercício de 2007, compreendendo os demonstrativos da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal – CLDF e deste Tribunal de Contas – TCDF, foram objeto de análise 
nos Processos de nºs 18878/07 (CLDF), 18886/07 (TCDF) e 4927/08 (CLDF e 
TCDF). Os valores das respectivas despesas com pessoal observados nesses dois 
órgãos constam na tabela que se segue. 

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

Disponibilidade Financeira 1.229.442 Obrigações Financeiras 84.273              

  Caixa 2.590   Depósitos de Diversas Origens 22.069              

  Banco 1.201.350   Restos a Pagar Processados de 2007 62.204              

    Conta Movimento 153.573   Outras Obrigações Financeiras -                   

    Contas Vinculadas 148.069

    Aplic Financeiras de conta movimento 737.587

    Aplic Financeiras de conta vinculada 162.121

Agentes Arrecadadores 25.503

SUBTOTAL 1.229.442 SUBTOTAL 84.273              

TOTAL 1.229.442 TOTAL 1.229.442         

559.097            

586.072            Suficiência após a inscrição em Restos a Pagar não Processados ( IV ) = ( II - III )

DISPONIBILIDADE DE CAIXA - 2007

Insuficiência antes da inscrição em Restos 
a Pagar não Processados ( I )

-
Suficiência antes da inscrição em Restos a 
Pagar não Processados (II)

1.145.170         

Inscrição em Restos a Pagar não Processados ( III )
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo e Siafi. 

 Conforme demonstrado, os gastos do TCDF apresentaram-se dentro 
do limite de 1,5% da RCL atualmente definido, posto que chegou ao final do período 
com 1,25%. Por seu turno, a CLDF não logrou êxito em cumprir com o respectivo 
limite, haja vista que seus gastos alçaram 1,9%. 

 Até o encerramento do primeiro quadrimestre de 2007, estava sendo 
considerado como limite de gasto com pessoal para o Poder Legislativo distrital o 
percentual de 6% da RCL, em conformidade com a Decisão – TCDF nº 9.475/00 
combinada com o art. 43, inciso I, da LDO/07 (Lei nº 3.904/06). 

 Ocorre que a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.756/DF, com o 
objetivo de que ao Distrito Federal fosse dado o mesmo tratamento dispensado aos 
municípios. Com isso, o percentual de gasto do Poder Legislativo local se manteria 
em 6% da RCL e o do Poder Executivo passaria para 54%, em consonância com o 
inciso III do art. 20 da LRF. 

 Entretanto, referida ADI foi julgada improcedente pelo Supremo 
Tribunal Federal – STF, em Decisão de 21.06.07. Em conseqüência, foi consolidado 
o entendimento de que o Poder Legislativo do DF deve obedecer ao limite de 3% da 
RCL. Considerando que a CLDF mantinha seus gastos acima do respectivo limite, 
restava saber a partir de quando a decisão do STF surtiria efeitos, se 
retroativamente (desde a edição da LRF), ou se a partir da sua publicação (apenas 
para os quadrimestres que se seguissem à Decisão da Corte Suprema). 

 A dúvida foi sanada por meio de Embargos de Declaração, interpostos 
pela Mesa da Câmara Legislativa. Pela Decisão exarada em 24.10.07 (publicação 
em 23.11.07), restou esclarecido que os efeitos seriam não-retroativos. 

 Portanto, considerando-se que a publicação da ata de julgamento de 
mérito da ADI nº 3.756 ocorreu depois de encerrado o primeiro quadrimestre de 

CLDF TCDF
I - Despesa Bruta de Pessoal 182.001         235.271         417.272         
     Pessoal e Encargos 182.001         235.271         417.272         
         Ativos 171.425         153.901         325.326         
         Inativos e Pensionistas 10.576           81.370           91.946           
     Outras Despesas de Pessoal -                -                 -                 
II - Deduções da Despesa 26.094           133.157         159.252         
    Indenizações e Restituições 2.141             2.680             4.821             
        Licença Prêmio em Pecúnia 1.207             -                 1.207             
        Abono de Permanência 495                423                918                
        Abono Pecuniário -                2.257             2.257             
        Ajuda de Custo de Parlamentares 439                -                 439                
    Despesas de Exercícios Anteriores 15.205           64.459           79.664           
    Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 8.748             66.019           74.767           
III - Despesa Líquida de Pessoal (I - II) 155.907         102.114         258.021         
IV - Receita Corrente Líquida - RCL 8.165.043      8.165.043      8.165.043      
PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL SOBRE A RCL (III/IV) 1,91% 1,25% 3,16%

LIMITE LEGAL 1,50% 1,50% 3,00%
LIMITE DE ALERTA (90%) 1,35% 1,35% -

LIMITE PRUDENCIAL (95%) 1,43% 1,43% -

LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO - 2007

ESPECIFICAÇÃO
VALOR

TOTAL
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2007, o cumprimento da Decisão somente poderia ser exigido a partir do segundo 
quadrimestre. 

 Desse modo, tendo em conta que os gastos da CLDF, no segundo 
quadrimestre de 2007, encontravam-se acima do limite estabelecido, foi 
determinada, por meio da Decisão – TCDF nº 6.281/2007, a adoção de medidas de 
adequação nos dois quadrimestres seguintes. A tabela a seguir traz o resumo da 
situação daquela Casa de leis observada no segundo e no terceiro quadrimestres de 
2007. 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 4.927/08 

 Segundo o demonstrativo, foi verificado excesso de 0,64% ao término 
do segundo quadrimestre. Em conformidade com o art. 23 da LRF, deveria ocorrer 
redução de 0,21%, no mínimo, quando do fechamento do terceiro quadrimestre de 
2007, ocasião em que os gastos deveriam alcançar o máximo de 1,93% da RCL. 

 Tendo em conta que o percentual apresentado pela CLDF no terceiro 
quadrimestre foi de 1,91%, conclui-se que conseguiu cumprir os dispositivos da LRF 
nessa parte. 

2.3  – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS 

Entre as medidas estabelecidas pela LRF, visando ao equilíbrio das 
finanças públicas, está a exigência de fixação de metas fiscais anuais. 

Tais metas abrangem todas as receitas e despesas orçamentárias e a 
obtenção de resultados fiscais, primário e nominal, que revelam a Necessidade de 
Financiamento do Setor Público – NFSP. 

A tabela a seguir apresenta, para o exercício de 2007, as metas fiscais 
previstas e os resultados obtidos. 

Limite Máximo

%Total da 
Despesa 
Pessoal 
Apurado

%Excedente
Redutor 

mínimo de 1/3 
do Excedente

Limite Previsto

%Total da 
Despesa 
Pessoal 
Apurado

(A) (B) (C) = (B - A) (D) = (1/3*C) (E) = (B-D) (F)
1,50% 2,14% 0,64% 0,21% 1,93% 1,91%

2007 2007
2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE

CLDF - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL
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R$ 1.000,00 

 
Fonte de dados da execução: Siggo. 
* Não Previsto na LDO/2007 e alterações. 

As metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/07 foram 
alteradas duas vezes durante o exercício, conforme apresentado na tabela. Destaca-
se, porém, que, mesmo tendo havido redução da receita total prevista, os resultados 
primário e nominal obtidos evidenciam expressivo aumento em relação às metas 
inseridas na LDO. 

Esse resultado indica que o governo acompanhou o comportamento da 
arrecadação da receita e da realização da despesa e adotou medidas corretivas 
para evitar desequilíbrio na execução orçamentária. Nesse sentido, ressalta-se a 
edição dos seguintes Decretos: 

?  nº 27.591, de 1º.01.07: estabeleceu nova estrutura para o complexo 
administrativo do Governo do Distrito Federal; 

?  nº 27.593, de 02.01.07: determinou a revisão de todos os contratos 
administrativos celebrados com o Poder Público, no intuito de atingir 
redução global da ordem de 30% (trinta por cento) nessas 
despesas; 

?  nº 27.594, de 02.01.07: sobrestou a nomeação de ocupantes para 
30% (trinta por cento) dos Cargos Comissionados e das Funções de 
Confiança da estrutura do governo local, após exonerações 
procedidas pelo Decreto nº 27.592, de 1º.01.07; 

?  nº 27.597, de 02.01.07: determinou o contingenciamento temporário 
de dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual e em futuros 
créditos adicionais, no valor de 100% (cem por cento) para 

1.1 - Receita Total (Corrente + Capital) 9.244.156                 8.316.973                 8.474.549                 8.631.863                 

1.2 - Deduções (Receitas Financeiras) 380.624                    202.017                    153.057                    163.248                    

  1.2.1 - Aplicações Financeiras 3.107                        33.355                      85.000                      84.662                      

  1.2.2 - Alienações de Bens 140.996                    5.868                        560                           1.083                        

  1.2.3 - Operações de Crédito 226.299                    135.956                    43.727                      31.311                      

  1.2.4 - Amortizações 10.222                      26.838                      23.770                      21.980                      

  1.2.5 - Serviços Financeiros (Juros e Encargos) * -                           -                           -                           24.212                      

Receita Primária Total (A = 1.1 - 1.2) 8.863.532                 8.114.956                 8.321.492                 8.468.615                 

2.1 - Despesa Total (Corrente + Capital) 9.244.156                 8.316.973                 8.474.549                 8.145.430                 

2.2 - Deduções (Despesas Financeiras) 402.811                    342.317                    330.976                    284.206                    

2.2.1 - Juros e Encargos da Dívida 163.955                    135.831                    117.132                    112.756                    

2.2.2 - Amortização da Dívida 106.278                    104.719                    90.477                      89.252                      

2.2.3 - Concessão de Empréstimos 132.578                    101.767                    123.367                    82.198                      

2.2.4 - Aquisição de Título de Capital já Integralizado -                           -                           -                           -                           

Despesa Primária Total (B = 2.1 - 2.2) 8.841.345                 7.974.656                 8.143.573                 7.861.224                 

3 - RESULTADO PRIMÁRIO (A - B) 22.187                      140.300                    177.919                    607.391                    

4 - RESULTADO NOMINAL (3 + 1.2.5 - 2.2.1) (141.768)                   4.469                        60.787                      518.847                    

1 - RECEITAS FISCAIS
EXECUÇÃO                              

2007

2 - DESPESAS FISCAIS
EXECUÇÃO                              

2007

RECEITA PREVISTA

LEI Nº 3.904/06            
LDO 2007  

DECRETO Nº 27.905 
de 26.04.07

DECRETO Nº 28.315 
de 28.09.07

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - 2007

DECRETO Nº 27.905 
de 26.04.07

DECRETO Nº 28.315 
de 28.09.07

LEI Nº 3.904/06           
LDO 2007

DESPESA FIXADA 
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Investimentos e 30% (trinta por cento) para Outras Despesas 
Correntes; 

?  nº 27.815, de 28.03.07: estabeleceu normas para o reconhecimento 
e pagamento de dívidas do exercício de 2006; 

?  nº 27.905, de 26.04.07, alterado pelo de nº 28.315, de 28.09.07: 
entre outras providências, determinou a limitação de empenhos e 
da movimentação financeira dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social. 

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 

O resultado primário, que representa a diferença entre as receitas e as 
despesas não-financeiras, alcançou, em 2007, o superávit de R$ 607,4 milhões. 
Esse valor representa o triplo dos dispêndios com o serviço da dívida (soma da 
amortização mais juros e encargos) no período e mostra que o setor não-financeiro 
do governo contribuiu para reduzir a dependência de recursos de terceiros. 

Conseqüentemente, o resultado nominal, apresentado pelo critério 
“acima da linha”, constituído pelo resultado primário acrescido da diferença entre 
juros e encargos recebidos e pagos, também foi superavitário e aponta para a 
redução do estoque da dívida fiscal líquida. 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

O art. 9º, § 4º, da LRF determina que o Poder Executivo deverá, até o 
final dos meses de maio, setembro e fevereiro, demonstrar e avaliar, em audiência 
pública, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre.  

De acordo com relatórios disponibilizados na página eletrônica da 
Secretaria de Fazenda, a determinação foi cumprida com pequenos atrasos nas 
realizações das audiências referentes ao primeiro e ao segundo quadrimestres. 
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3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FÍSICO–FINANCEIRA  

As abordagens constantes do presente capítulo, ao tempo em que 
buscam proporcionar uma visão geral sobre o comportamento da execução da 
receita e despesa autorizadas na Lei Orçamentária Anual para 2007 e respectivos 
créditos adicionais, objetivam, também, verificar a conformidade da referida 
execução aos regramentos que regem a matéria. 

Nesse mesmo sentido, consta, ainda, em tópicos específicos, destaque 
à realização da despesa orçamentária do Fundo Constitucional do DF e à 
programação financeira referentes ao exercício de 2007. 

O capítulo da receita parte de análises dos montantes totais estimados 
e realizados, inclusive com comparação ao PIB-DF, e avança em tratamentos 
específicos sobre a receita própria e de terceiros, receita tributária e dependência 
das autarquias e empresas estatais de recursos do Tesouro local. 

O capítulo da despesa contempla avaliações globais sobre as 
autorizações contidas na Lei Orçamentária Anual para 2007 e em créditos adicionais 
e conseqüentes realizações, assim como versa sobre análises de: limites legais 
estabelecidos para alterações orçamentárias e aplicações mínimas de recursos em 
educação, saúde e pesquisa; quantitativo e despesa de pessoal; previdência social 
dos servidores públicos do DF; despesas com publicidade e propaganda e por 
código de licitação; e execução dos programas, projetos e ações governamentais, 
por agenda de governo. 

O tópico da despesa referente às agendas de governo contém sínteses 
de trabalhos de auditorias realizadas por esta Corte nas áreas de saúde e educação. 

3.1 – RECEITA 

A receita estimada na Lei Orçamentária Anual relativa a 2007 – 
LOA/2007 totalizou R$ 10,7 bilhões, sendo 92,2% referentes aos Orçamentos Fiscal 
e da Seguridade Social – OFSS e o restante, ao Orçamento de Investimento – OI. A 
arrecadação do exercício ficou abaixo das previsões, cabendo destaque a esta 
última esfera orçamentária, cuja insuficiência atingiu 63,8%. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo e LOA/2007. 
Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 

Conforme consta de nota explicativa inserida no Volume I do Balanço 
Geral da Prestação de Contas em análise, o total da previsão da receita dos OFSS 
registrada no Siggo diverge em R$ 3.754.207,00, devido a lançamento equivocado 
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realizado pela unidade gestora Empresa Brasiliense de Turismo, que utilizou evento 
de previsão inicial quando o correto seria a utilização de evento adicional. Essa 
diferença não foi considerada nos valores apresentados neste capítulo. 

Repetindo a constatação verificada em 2006, o resultado negativo 
apresentado no OI teve como principal fator a frustração nas receitas: da Caesb, 
referentes a participação acionária do Tesouro e outros órgãos (R$ 122,5 milhões), 
operações de crédito internas (R$ 94,9 milhões) e recursos de contratos e convênios 
(R$ 61,2 milhões); da Terracap, oriundas de geração própria e outras fontes  
(R$ 106,3 milhões); e da CEB Distribuições S/A,  provenientes de operações de 
crédito internas (R$ 57,6 milhões).  

No gráfico seguinte, é ilustrada a evolução da receita prevista e 
arrecadada dos OFSS nos últimos quatro exercícios. 

  ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA 

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Obs.: Valores atualizados pelo IPCA - Médio.  
Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 

A exemplo do que vem ocorrendo ano após ano, a receita dos OFSS 
constante da LOA/2007 mostrou-se superestimada, apresentando insuficiência na 
arrecadação de 12,8%, correspondentes a R$ 1,3 bilhão, a maior diferença verificada 
no último quadriênio, em termos relativos e absolutos. Essa situação tem merecido 
atenção e ensejado alertas desta Corte, posto que a não realização de receitas 
estimadas reflete na despesa, impedindo a efetivação de programas e ações 
governamentais que tinham por fonte tais recursos. A esse respeito, vale mencionar a 
realização de auditoria feita por este Tribunal na área de planejamento do Governo do 
DF, cujos resultados estão sintetizados no tópico 1.4 do presente Relatório. 

A receita total arrecadada nos OFSS, em 2007, apresentou crescimento 
real de 5,7%, frente à registrada no exercício precedente. Não obstante esse resultado, 
a evolução verificada mostrou-se bem inferior à ocorrida no biênio anterior (2005/2006), 
cujo percentual alcançou 10,2%. Tal comportamento refletiu na proporção do 
montante da receita arrecadada nos OFSS, juntamente com os recursos do FCDF, 
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em relação ao PIB-DF de 2007. Os recursos do FCDF foram considerados nesta 
análise por também comporem o cálculo do PIB local. 

Depreende-se, pelos dados do gráfico seguinte, que, enquanto a 
proporção Receita Arecadada/PIB-DF no quadriênio 2003/2006 registrou aumentos 
de 3, 1,4 e 1,9 pontos percentuais, nessa ordem, o acréscimo verificado no biênio 
2006/2007 não passou de 0,7. 

PIB-DF E RECEITA ARRECADADA (OFSS E FCDF) 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo, Siafi e Seplag. 
PIB/DF a preços correntes e receita arrecadada em valores históricos.  

As análises apresentadas a seguir são complementares às 
informações constantes dos Quadros 1 a 4 inseridos ao final e não abarcam os 
recursos do FCDF, os quais são objeto do Capítulo 3.3 deste Relatório. 
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 

Como visto, as receitas provenientes do esforço próprio de 
arrecadação do DF, incluídas as transferidas pela União em razão de determinação 
constitucional e/ou legal, constituíram a quase totalidade dos recursos dos OFSS 
(94,9%), sendo o restante classificado como receita de terceiros, ou seja, advinda de 
pessoas físicas ou jurídicas não integrantes da estrutura administrativa do DF. 
Maiores comentários sobre tais receitas constam dos tópicos adiante. 

A Receita Corrente Líquida – RCL apresentada no Quadro 5, ao final, é 
utilizada como base de cálculo para apurações de limites de gastos com pessoal e 
de endividamento público, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 
conforme consta do Capítulo 2 – Gestão Fiscal.  

3.1.1 – RECEITA PRÓPRIA  

A receita própria arrecadada em 2007 alcançou R$ 8,2 bilhões, 
representando 90,5% do total inicialmente estimado. Referido montante foi 6,5% 
superior ao registrado em 2006, em valores atualizados. Esse crescimento mostrou-
se inferior aos verificados nos biênios anteriores, 2004/2005 e 2005/2006, cujos 
percentuais foram de 9,2% e 9,4%, respectivamente. O principal item responsável 
por essa desaceleração foi o das Receitas Tributárias, o qual tem grande 
participação na composição dos recursos próprios do DF.  
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

A receita tributária, que totalizou R$ 6,1 bilhões, teve crescimento real 
de 5,5% frente ao exercício anterior, correspondendo à adição de R$ 319,3 milhões. 
Em termos absolutos, os maiores acréscimos ocorreram nas receitas de Imposto de 
Renda (R$ 164,5 milhões), IPVA (R$ 43 milhões), ITBI (R$ 26,4 milhões) e Simples 
(R$ 24,1 milhões). 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

O total obtido com ICMS (R$ 3,4 bilhões), IPVA (R$ 373,4 milhões), 
ISS (R$ 642,8 milhões) e IR (R$ 1 bilhão) representou 90,3% dos tributos 
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arrecadados em 2007. A arrecadação do IPTU (R$ 276,6 milhões), a exemplo do 
ocorrido em 2006, não atingiu o previsto para o exercício, restando 14,5% abaixo do 
esperado. Também ficaram abaixo das expectativas o ISS (1,9%) e ICMS (15,5%), 
cabendo destaque a este último, pelo volume de receitas não realizadas, R$ 630 
milhões. Os demais impostos tiveram sua arrecadação acima das estimativas 
iniciais. 

Não obstante as taxas possuam pouca representatividade na 
composição da receita tributária do DF, o total auferido com esse tributo, em 2007, 
alcançou R$ 102,2 milhões, superando em 52,3% e 392,4% os montantes obtidos 
com o Simples e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e 
Direitos – ITCD, nessa ordem. Em comparação ao exercício anterior, houve 
crescimento real de 10,8%, significando incremento de R$ 10 milhões com a 
arrecadação desse tributo. 

Os montantes recebidos com as Taxas de Fiscalização do Uso dos 
Recursos Hídricos (R$ 10,7 milhões) e de Limpeza Pública (R$ 73,8 milhões) 
responderam por 82,6% do grupo. Somente essas duas taxas apresentaram 
excesso de arrecadação, em relação às estimativas da LOA/2007.   

Importa dar notícia sobre a tramitação da ADIn nº 2006.00.2.006498-6, 
no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, por meio 
da qual se questiona a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do 
Uso de Área Pública, atualmente denominada Taxa de Utilização de Área de 
Domínio Público, cuja arrecadação tem reduzido a cada ano, atingindo R$ 1,9 
milhão em 2007. Nesta Corte de Contas, a matéria foi alvo de apreciação nos autos 
do Processo nº 2.661/00, que se encontra sobrestado, aguardando o deslinde da 
ADIn, ainda sem decisão definitiva. 

Embora sem previsão na LOA/2007, novamente constou registro de 
valores arrecadados com a Taxa de Fiscalização, Prevenção e Extinção de Incêndio 
e Pânico (R$ 738 mil), instituída pela Lei Complementar nº 336/00, não obstante o 
TJDFT tenha declarado a inconstitucionalidade de sua cobrança, por meio da ADIn 
nº 2001.00.2.005467-6. Referida decisão foi alvo de Recurso Especial, improvido no 
Superior Tribunal de Justiça, e Recurso Extraordinário, ainda sem processo 
associado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como tais recursos não têm 
efeito suspensivo, deve-se dar efetividade ao decidido pelo Tribunal de Justiça local. 
Registre-se, contudo, a ausência de despesa realizada com base nesta fonte de 
recurso. 

Não houve indícios de inobservância do disposto no art. 125, § 4º, da 
Lei Orgânica do DF, que obriga que a aplicação dos valores cobrados com taxas de 
serviços seja realizada nas finalidades para as quais foram criadas. 

Ainda, entre os recursos próprios, merecem destaque as Receitas de 
Serviços, Alienação de Bens, Convênios entre órgãos do DF e Intra-orçamentárias 
de Serviços, pelo baixo índice de arrecadação, representando insuficiências da 
ordem de R$ 293,1 milhões, R$ 123,8 milhões, R$ 50,2 milhões e R$ 39,9 milhões, 
nessa ordem. Não é demais repetir que as ações governamentais que tinham por 
lastro tais recursos também deixaram de ser realizadas.  
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Depois dos tributos, a receita oriunda de contribuições foi a mais 
representativa, com R$ 849,9 milhões arrecadados em 2007, superando em 6,5% o 
total registrado no exercício anterior, em valores reais. Referido montante foi 
composto, em sua maioria, pelas receitas de contribuição de servidores públicos e 
pensionistas do DF para seus regimes próprios de previdência (81,9%), de 
contribuição para o custeio de iluminação pública (9,4%) e de compensação 
previdenciária entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos 
servidores do DF (8,4%). 

O item Outras Receitas Correntes também merece realce, pelo volume 
de recursos arrecadados no exercício, R$ 417,5 milhões. Nele, estão classificadas 
receitas da dívida ativa, de multa e encargos cobrados em razão de atrasos no 
pagamento de tributos, de multas de trânsito e outras obrigações. O valor 
arrecadado com multas de trânsito somou R$ 106,8 milhões, representando 
decréscimo de 14,2%, em valores atualizados, quando comparado ao respectivo 
total registrado no exercício pretérito. As principais responsáveis por esse resultado 
foram as multas de semáforo e radar estático, que apresentaram redução de 
R$ 12,4 milhões e R$ 9,7 milhões, respectivamente. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores atualizados pelo IPCA - Médio.  

As multas referentes a veículos de outros Estados e veículos do DF em 
outro Estado apresentaram considerável crescimento, passando de R$ 475,9 mil e 
R$ 119,3 mil para R$ 5,1 milhões e R$ 6 milhões, nessa ordem. 

A receita própria do DF também é composta por recursos transferidos 
pela União, em razão de disposições constitucionais e legais. Foram recebidos 
R$ 515,8 milhões com esses recursos, resultando em crescimento real de 7,9% em 
relação a 2006, cujos principais responsáveis foram os repasses referentes à cota-
parte do Fundo de Participação dos Estados – FPE, os quais responderam por 
51,5% do referido montante. 

3.1.1.1– RENÚNCIA DE RECEITA 

A renúncia de receita, como instrumento de política fiscal, tem 
procedimentos e requisitos disciplinados por meio da Constituição Federal, do 
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Código Tributário Nacional, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei 
Complementar nº 101/2000 – LRF e das Leis de Diretrizes Orçamentárias do Distrito 
Federal. 

A Corregedoria-Geral do DF – CGDF apresentou o Relatório sobre 
Avaliação da Relação de Custo e Benefício das Renúncias de Receita e dos 
Incentivos, Remissões, Parcelamentos de Dívidas, Anistias, Isenções, Subsídios, 
Benefícios e Afins de Natureza Financeira, Tributária, Creditícia e Outros, em 
atendimento ao art. 80 da Lei Orgânica do DF – LODF. 

As análises apresentadas a seguir basearam-se nesse relatório, em 
informações complementares prestadas pela Subsecretaria de Receita – 
SUREC/SEF e em Auditoria realizada pelo TCDF por meio do Processo – TCDF nº 
22190/07, ainda em tramitação. 

O Anexo de Metas Fiscais constante da LDO/2007 apresentou valores 
de estimativa de renúncia de receita, os quais, em confronto com os evidenciados 
pelo relatório da CGDF e os informados pela Surec/SEF, apresentaram-se 
dissonantes, demonstrando descuido do Executivo em relação ao assunto. 

Quanto aos valores efetivamente realizados, os dados disponibilizados 
por meio da prestação de contas, relativamente ao ICMS, ainda não eram definitivos. 
Dessa forma, optou-se por considerar, para fins de análise, os apresentados 
posteriormente pela unidade competente da SEF, conforme discriminados no quadro 
a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: LDO/2007 e SUREC/SEF. 

O valor total renunciado apresentou-se próximo da estimativa. 
Entretanto, analisando-se os dados por tributo, verifica-se realização muito acima do 
esperado para o IPVA e TLP. Segundo informa a CGDF, quanto ao IPVA, o 
comportamento deveu-se, principalmente, às isenções dos veículos com idade 
acima de 15 anos, e quanto à TLP, aos imóveis da União e suas respectivas 
Autarquias e Fundações. 

O gráfico seguinte coteja as renúncias projetadas e realizadas nos 
últimos quatro anos. Constata-se que, no exercício de 2004, o percentual de 
realização alcançou 52,6% do projetado. A partir de então, as projeções foram 
superadas em 48,3%, em 2005; 209,2%, em 2006; e 13,7%, em 2007. 

PROJETADA (A) REALIZADA (B) VAR. % (B/A)

ICMS 486.729 559.761 15,0

ISS 13.800 8.568 (37,9)

IPTU 98.774 69.258 (29,9)

IPVA 25.787 81.345 215,4

ITCD 7.855 859 (89,1)

ITBI 3.369 516 (84,7)

TLP 8.110 12.112 49,4

TOTAL 644.425 732.420 13,7

RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA - 2007

TRIBUTO
RENÚNCIA
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RENÚNCIA PROJETADA X RENÚNCIA REALIZADA 
- 2004/2007 - 

 
Fonte: LDO/2007 e SUREC/SEF. 

As receitas renunciadas, R$ 732,4 milhões, em comparação com as 
arrecadadas pelos tributos objeto de desonerações, R$ 4,9 bilhões, representaram, 
em 2007, 14,8% e registraram decréscimo de 36,9% em relação às realizadas no 
exercício anterior. 

Frisa-se que, em decorrência de a SEF não ter acompanhado as 
renúncias de receitas realizadas sobre o Imposto Simples e Outras Taxas, estas não 
foram consideradas na presente análise. 

O gráfico a seguir apresenta a renúncia de receita distribuída por 
tributos. O ICMS (76,4%) continua representando a maior parcela das 
desonerações, seguido do IPVA (11,1%). 

DISTRIBUIÇÃO DA RENÚNCIA REALIZADA, POR TRIBUTO  
- 2007 - 

 
Fonte: SUREC/SEF. 
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A renúncia creditícia foi definida pela CGDF como gastos oriundos de 
programas oficiais de crédito que oferecem condições mais acessíveis aos 
tomadores de empréstimo do que os disponibilizados no mercado financeiro. São 
recursos destinados a atividades produtivas, a taxas de juros preferenciais. Nesse 
aspecto, ressaltam-se o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – Fundefe e 
o Fundo de Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – Funger como 
maiores executores dessa política. 

Os recursos do Funger são utilizados pelo programa Creditrabalho, 
cuja execução esteve a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho – 
Sedest, e destinam-se a financiamento de investimento, capital de giro e custeio. 
Suas aplicações foram de R$ 8,2 milhões em 2007. 

Segundo a Sedest, os beneficiários, em geral, são empreendedores 
informais urbanos que tomaram o empréstimo para formação de capital de giro, 
sendo que 44% dos recursos foram destinados ao Comércio e 23%, à Agricultura e 
Pecuária. 

Como indicador de desempenho do programa, a Sedest apresentou 
resultado de pesquisa, com base em relatos de 102 empreendedores. Verificou-se 
que 60% dos depoimentos citaram a expansão da empresa como conseqüência da 
aplicação de recursos desse fundo. Apenas 4,9% dos relatos fizeram referência à 
geração de mais empregos. 

O Fundefe, cujo objetivo é promover o desenvolvimento econômico e 
social mediante apoio financeiro a empreendimentos produtivos, é gerido pela SEF, 
e o agente financeiro é o Banco de Brasília. Seus recursos, nos últimos anos, foram 
destinados ao Programa de Desenvolvimento Industrial do DF – Proin-DF, ao 
Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – Prodecon, ao 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do DF – Pades , ao 
Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do 
DF – Pró-DF e ao Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do DF – Pró-
DF II. 

Em 2007, somente os dois últimos programas foram contemplados com 
recursos do Fundefe. Para o Pró-DF e o Pró-DF II, foram destinados R$ 67,6 
milhões e R$ 6,4 milhões, respectivamente. Foram registrados 41 beneficiários. 

Como novidade, o Fundefe apresentou Demonstrativo da Renúncia de 
Receita por Região Administrativa, o qual evidenciou benefícios concedidos no 
montante de R$ 82,2 milhões, calculados com base na variação dos saldos do 
crédito entre períodos e na diferença entre taxa de mercado e a cobrada pelo 
Fundefe. 

O relatório produzido pela CGDF ressalta a inexistência de “setorial no 
âmbito do GDF com atividades voltadas especificamente para as pesquisas 
socioeconômicas das áreas do Distrito Federal e do seu Entorno e para a definição 
de indicadores de desempenho que sirvam de base na orientação dos resultados 
desejados em relação aos benefícios originários da aplicação dos incentivos 
tributários, fiscais, creditícios, financeiros e econômicos, elementos de fundamental 
importância para permitir a avaliação da relação de custo e benefício das renúncias 
de receitas e dos incentivos, remissões, parcelamentos de dívidas, anistias, 
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isenções, subsídios, benefícios e afins de natureza financeira, tributária, creditícia e 
outros”. Verifica, assim, o não-acompanhamento dos resultados socioeconômicos 
decorrentes da aplicação de incentivos pelas unidades responsáveis pelos fundos 
de desenvolvimento. 

A conclusão da CGDF é que, “em virtude da especificidade de algumas 
atividades econômicas favorecidas com tais benefícios, demandar-se-á tempo para 
que possamos ter um retrato dos resultados advindos dessas políticas públicas”, o 
que só ocorrerá “caso as medidas referenciadas no presente Relatório comecem a 
ser adotadas pelas Unidades que administram esses recursos do DF.” 

Faz-se necessário, portanto, a criação de instrumentos gerenciais nas 
unidades responsáveis pela concessão de benefícios fiscais, no sentido de melhorar 
a qualidade das informações e dos dados atinentes à renúncia de receita, e de 
propiciar a avaliação de desempenho desses programas governamentais. 

Por meio do Processo – TCDF nº 22190/07, realizou-se auditoria de 
regularidade na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal, a fim de proceder ao acompanhamento das renúncias de receita. 

O trabalho de auditoria teve como objetivo verificar a regularidade das 
leis que concederam benefícios fiscais, que acarretaram renúncias de receitas de 
impostos distritais, à luz da legislação correlata, bem ainda a legalidade dos 
benefícios fiscais concedidos por meio dos Termos de Ajustamento de Regime 
Especial – TARE para os setores Atacadista e de Distribuição. 

Segundo o relatório de auditoria, os benefícios aprovados por meio das 
Leis nos 3.744/06, 3.902/06 e 3.905/06 não observaram as disposições da LRF e da 
LDO; no entanto, não impuseram riscos ao orçamento do Distrito Federal. 

No tocante às Leis nos 4.022/07, 4.071/07 e 4.072/07, observou-se que 
as normas referenciadas não criaram benefícios fiscais, mas apenas fixaram o prazo 
de validade dos mesmos até 2011, em atenção ao parágrafo único do art. 94 da Lei 
Complementar nº 13/96. Concluiu-se que não houve ampliação de benefícios, mas 
sim limitação no tempo dos existentes, razão pela qual entendeu-se não aplicável o 
art. 14 da LRF. 

Frisou-se que os efeitos das isenções e remissões contidas nas 
legislações em tela foram mensurados e informados no Anexo de Metas Fiscais para 
o exercício de 2007, sendo, portanto, considerados na estimativa da receita distrital. 

Quanto aos benefícios concedidos ao setor atacadista por meio do 
TARE, tendo como fulcro a Lei nº 2.381/99, verificou-se a não-observância do art. 1º 
da Lei Complementar nº 24/75. Por esse motivo, foram considerados irregulares no 
âmbito do relatório de auditoria, embora tenham sido reconhecidos os benefícios 
econômicos decorrentes dos atos praticados em virtude da aplicação da referida lei 
ordinária. 

3.1.2 – RECEITA DE TERCEIROS 

Somente 52,2% da receita estimada com recursos de terceiros foram 
efetivados, resultando em R$ 442,4 milhões arrecadados no exercício. Essa soma 
foi 8,1% inferior à observada em 2006, em valores atualizados. Contribuíram para 
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esse resultado as receitas oriundas de convênios correntes e operações de crédito 
internas, com reduções de R$ 23,8 milhões e R$ 57,9 milhões, respectivamente, em 
valores corrigidos pelo IPCA-Médio (Quadros 1 e 2). 

As transferências relativas ao Sistema Único de Saúde – SUS, como 
historicamente tem acontecido, representaram mais da metade das receitas de 
terceiros. A menor participação observada no último quadriênio ocorreu em 2006, 
com percentual de 57,9%. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
COMPOSIÇÃO DA RECEITA DE TERCEIROS ARRECADADA 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 
* Inclui PNAE, PNAC, PNATE, FNAS e Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
de Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. 

As principais fontes de recursos de terceiros apresentaram 
insuficiências na realização da receita da ordem de R$ 411,2 milhões, assim 
distribuídos: SUS, R$ 38,1 milhões; Convênios Correntes, R$ 64 milhões; Convênios 
de Capital, R$ 102,4 milhões; Operações de Crédito Internas, R$ 99,5 milhões, e 
Externas, R$ 107,2 milhões. Vale repetir, as despesas previstas que dependiam da 
realização desses recursos também deixaram de ser efetivadas. 

No tocante aos Convênios Correntes, a frustração na realização da 
receita ocorreu, em especial, nas transferências da União ao programa Segurança 
Pública (R$ 34,1 milhões) e às ações de promoção de emprego e trabalho (R$ 24,4 
milhões). Quanto aos Convênios de Capital, a insuficiência, historicamente 
reincidente, deu-se em relação às transferências da União para os Programas de 
Infra-estrutura, que nada arrecadou dos R$ 74 milhões estimados, de Segurança 
Pública (R$ 36,7 milhões) e de Saúde (R$ 16,7 milhões). 

As operações de crédito internas e externas também vêm, 
repetidamente, apresentando insuficiências na realização da receita. Em 2007, dos 
R$ 102,2 milhões estimados com operações de crédito internas, foram realizados 
apenas R$ 2,7 milhões com contratos firmados com a Caixa Econômica Federal 
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para implantação de obras de drenagem pluvial em diversas Regiões Administrativas 
do DF. No que diz respeito às contratações externas, da previsão de R$ 135,8 
milhões, ingressaram R$ 21,5 milhões, oriundos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, e R$ 7,1 milhões, do Banco Mundial – Bird, destinados a 
programas de saneamento básico e ambiental do DF. Para outras informações, ver 
Capítulo 5 – Dívida Pública. 

A propósito, sobre a realização das receitas decorrentes de convênios 
e operações de crédito, interessante notar o comportamento ilustrado no gráfico a 
seguir, que mostra a ocorrência de reduções reais no último ano do período, de 
47,3% e 66,4%, respectivamente. Os montantes auferidos em 2007, em ambos os 
casos, foram os menores do quadriênio. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE TERCEIROS 

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores atualizados pelo IPCA - Médio.  
* Inclui PNAE, PNAC, PNATE, FNAS, Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos e Transferências Correntes (Instituições Privadas e Pessoas). 

3.1.3 – DEPENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE RECURSOS DO TESOURO 

Na tabela adiante, busca-se evidenciar o grau de dependência das 
autarquias e empresas públicas pertencentes aos OFSS de repasses de recursos do 
Tesouro do DF. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O segmento das empresas públicas tem apresentado maior grau de 
dependência de recursos do Tesouro que o das autarquias. Em 2007, foram 92,4% 
contra 69,2%, nesta ordem. No exercício anterior, os percentuais foram de 95,9% e 
70,6%, respectivamente. Vê-se que, em ambos os segmentos, houve redução do 
grau dependência no biênio comparado. Em termos absolutos, o total repassado às 
empresas públicas, no ano, superou o das autarquias em R$ 177,4 milhões. 

 No lado das autarquias, coube destaque ao Detran, pelo baixo índice de 
dependência (6,1%), muito embora tenha se apresentado superior ao registrado no 
exercício anterior (5,6%). A receita própria obtida pela referida autarquia compôs-se, em 
sua maioria, da arrecadação de multas de trânsito (R$ 81,4 milhões) e Taxas de 
Licenciamento e Cadastramento (R$ 25,2 milhões), de Veículos (R$ 23,8 milhões), de 
Condutores (R$ 18,4 milhões) e de Serviços de Vistoria de Veículos (R$ 11,1 milhões). 

Outras duas autarquias a apresentarem grau de dependência inferior à 
maioria foram DFTrans (51,2%) e DER (72,6%). Dos recursos próprios da primeira, 
92,6% referiram-se a multas aplicadas no âmbito do Sistema de Transporte Coletivo 
do DF (R$ 5,7 milhões) e receitas do Metrô/DF (R$ 4,2 milhões). Quanto à segunda, 
também a quase totalidade dos seus recursos próprios originaram-se da cobrança 
de multas de trânsito, num total de R$ 25,4 milhões. 

No que diz respeito ao grupo de empresas públicas, nota-se que o grau 
de dependência é alto e generalizado. Apenas TCB e Metrô/DF apresentaram 
índices menores, de 76,2% e 80,9%, nessa ordem, em função da arrecadação de 
receitas com o transporte rodoviário e metroviário. 

Ainda perdura a arrecadação da taxa de administração de serviços pela 
Novacap, criada pela Resolução nº 76/75 do Conselho de Administração daquela 
empresa. Em 2007, foram recebidos R$ 3,1 milhões, não obstante esta Corte tenha, por 
meio da Decisão nº 86/05, confirmada pela Decisão nº 6.839/06, considerado ilegal a 
forma como a referida taxa vem sendo cobrada. Por meio da primeira Decisão 
mencionada, foram determinadas medidas à Novacap com vistas à solução do problema. 
As diligências estão sendo acompanhadas no âmbito do Processo nº 325/02. 

PREVISÃO

(A) (B) % (B/A) (D) % (E = B+D) % % (C/E)

INAS        100.000 

SLU 70                181 257,59 341.965 341.965 62,45 342.146 45,49 99,95

Adasa 8.406 8.406 1,54 8.406 1,12 100,00

DER 27.023         27.408 101,42 27.375 145.325 172.700 31,54 200.108 26,61 72,62

DFTrans 14.780         10.708 72,45 11.217 11.217 2,05 21.925 2,92 51,16

Detran 181.674       166.091 91,42 10.771 10.771 1,97 176.862 23,52 6,09

Brasília Ambiental 133 2.501 2.501 0,46 2.634 0,35 94,94

TOTAL AUTARQUIAS 323.547       204.521 63,21 27.375 520.185 547.560 100,00 752.081 100,00 69,17

Codeplan 320.035       1.530         0,48 187.471 187.471 26,12 189.001 25,02 99,19

Novacap 1.473           4.024         273,16 234.674 234.674 32,70 238.697 31,60 98,31

TCB 2.650           3.307         124,79 10.583 10.583 1,47 13.890 1,84 76,19

Metrô/DF 38.028         27.614       72,61 20.000 201.089 221.089 30,81 248.702 32,93 80,86

Emater 480              608            126,75 52.938 52.938 7,38 53.546 7,09 98,86

Brasiliatur 647            10.855 10.855 1,51 11.502 1,52 94,37

TOTAL EMPRESAS 362.666       37.730 10,40 20.000 697.609 717.609 100,00 755.339 100,00 92,36

DEPENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE RECURSOS DO TESOURO - 2007

ENTIDADES

RECEITA DE GERAÇÃO PRÓPRIA RECURSOS DE TERCEIROS

RECEITA TOTAL

DEPENDÊNCIA

DE RECURSOS 

DO TESOURO
ARRECADAÇÃO

CONVÊNIOS
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TESOURO 

(C)

TOTAL
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3.1.4 – QUADROS
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Quadro 1 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

RECEITA ESTIMADA E REALIZADA, SEGUNDO A ORIGEM 
- 2007 - 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 
* Deduzidos valores de convênios realizados entre órgãos do DF.

(A) % (B) %

RECURSOS PRÓPRIOS 9.049.752 91,43 8.189.454 94,87 90,49 (860.298)

. Receita Tributária 6.514.011 65,81 6.074.155 70,37 93,25 (439.855)

. Receita de Contribuições 858.928 8,68 849.870 9,85 98,95 (9.058)

. Receita Patrimonial 26.164 0,26 124.499 1,44 475,84 98.335 

. Receita Agropecuária 0 0,00 65 0,00 65 

. Receita Industrial 13 0,00 1.457 0,02 10.996,41 1.444 

. Receita de Serviços 447.874 4,52 154.788 1,79 34,56 (293.087)

. Outras Receitas Correntes 401.036 4,05 417.545 4,84 104,12 16.509 

. Alienação de Bens 124.912 1,26 1.083 0,01 0,87 (123.829)

. Amortizações 25.609 0,26 21.980 0,25 85,83 (3.629)

. Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) 261.000 2,64 265.696 3,08 101,80 4.696 

. Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 88.000 0,89 82.000 0,95 93,18 (6.000)

. Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 438 0,00 932 0,01 212,86 494 

. Cota-parte do IPI - Exportação 855 0,01 2.019 0,02 236,20 1.164 

. Cota Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ( CIDE ) 30.385 0,31 25.951 0,30 85,41 (4.434)

. Cota Parte da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 710 0,01 689 0,01 97,03 (21)

. Cota Parte da Compensação de Recursos Minerais 853 0,01 1.089 0,01 127,70 236 

. Transferência do Salário Educação 114.600 1,16 113.852 1,32 99,35 (748)

. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 31.487 0,32 15.790 0,18 50,15 (15.697)

. Transferências Sobre a Receita de Concursos de Prognósticos Esportivos 2.506 0,03 1.983 0,02 79,15 (522)

. Compensação Financeira Esforço Exportador 0 0,00 5.751 0,07 5.751 

. Receitas Intra-orçamentárias de Serviços 39.921 0,40 0 0,00 (39.921)

. Convênios entre Órgãos do DF 80.450 0,81 30.291 0,35 37,65 (50.159)

. Deduções 0 0,00 (2.031) (0,02) (2.031)

RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS 848.287 8,57 442.409 5,13 52,15 (405.879)

. Convênios Correntes* 80.239 0,81 16.273 0,19 20,28 (63.967)

. Convênios de Capital* 153.783 1,55 51.383 0,60 33,41 (102.399)

. Operações de Crédito Internas 102.202 1,03 2.690 0,03 2,63 (99.513)

. Operações de Crédito Externas 135.782 1,37 28.621 0,33 21,08 (107.161)

. Transferências Correntes ( Transferências de Instituições Privadas ) 10.069 0,10 17.115 0,20 169,97 7.045 

. Transferências Correntes ( Transferências de Pessoas ) 15.100 0,15 4.684 0,05 31,02 (10.416)

. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 335.000 3,38 296.876 3,44 88,62 (38.124)

. Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 15.400 0,16 15.901 0,18 103,25 501 

. Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Creche - PNAC 132 0,00 146 0,00 110,30 14 

. Recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE 250 0,00 1.613 0,02 645,26 1.363 

. Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 0,00 7.087 0,08 7.087 

. Recursos do Programa Apoio ao Sist. Atend. a Educ. de Jovens e Adultos 330 0,00 21 0,00 6,41 (309)

TOTAL 9.898.040 100,00 8.631.863 100,00 87,21 (1.266.177)

ESTIMADA REALIZADA
%(B/A)

 DIFERENÇA 

(B-A) 
DISCRIMINAÇÃO
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Quadro 2 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA, SEGUNDO A ORIGEM 
- 2004/2007 - 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  
Valores a preço de dezembro de 2007, corrigidos pelo IPCA-Médio; evolução com base no exercício de 2004.  
* Deduzidos valores de convênios realizados entre órgãos do DF. 
Exclusive transferências correspondentes ao FCDF.  



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 60 

Quadro 3 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

RECEITA TRIBUTÁRIA 
- 2007 - 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Eventual diferença decorre dos critérios de aproximação utilizados.
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Quadro 4 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA 
- 2004/2007 - 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores a preço de dezembro de 2007, corrigidos pelo IPCA-Médio; evolução com base no exercício de 2004. 
Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 62 

 

Quadro 5 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO DISTRITO FEDERAL 

- 2007 - 
R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Eventual diferença decorre dos critérios de aproximação. 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

 Receita Corrente Líquida do DF 628.456 646.430 626.713 684.993 689.214 723.431 708.241 650.968 641.074 653.926 695.748 815.849 8.165.043 

  Receita Corrente Total 673.870 682.841 658.238 715.465 717.593 765.405 722.897 673.206 669.964 702.854 725.248 798.709 8.506.292 

 Tributária 469.693 512.643 486.145 527.351 536.858 548.809 536.443 470.142 468.954 474.841 503.601 538.673 6.074.155 

 De Contribuições 66.089 64.629 63.633 66.486 69.320 80.911 54.489 65.584 63.831 90.292 75.746 88.861 849.870 

 Patrimonial 4.608 3.960 6.743 7.587 8.256 10.306 10.183 11.917 9.626 27.781 9.301 14.232 124.499 

 Agropecuária 6 5 3 2 4 2 6 4 4 10 15 6 65 

 Industrial 54 65 136 138 109 128 74 265 124 141 113 109 1.457 

 De Serviços 16.990 8.972 10.390 10.336 11.629 16.175 12.673 13.371 12.716 11.883 12.029 17.624 154.788 

 Transferências Correntes (- Transf. p/ Fundeb) 87.409 67.547 60.819 70.093 62.600 80.618 75.808 68.199 61.358 83.406 80.399 87.687 885.943 

 Outras Receitas Correntes 29.122 25.106 30.513 33.578 28.950 28.576 33.409 43.924 53.534 14.747 44.248 51.837 417.545 

 Deduções da Receita Corrente (102) (86) (144) (105) (133) (120) (186) (200) (183) (247) (204) (321) (2.031)

 Deduções da Receita de Vendas e Serviços (102) (86) (144) (105) (133) (120) (186) (200) (183) (247) (204) (321) (2.031)

  Deduções da Receita (61.421) (61.249) (60.841) (59.944) (62.893) (75.462) (49.247) (60.148) (60.472) (84.834) (71.523) (81.730) (789.764)

 Contribuição de Servidor Civil (Total) (46.373) (44.898) (44.917) (44.286) (46.969) (59.582) (38.800) (49.725) (49.953) (52.793) (54.287) (59.252) (591.835)

 Contrib. Servidor Civil (Ativo) (39.403) (37.951) (37.877) (37.158) (40.782) (51.298) (33.308) (43.262) (42.391) (44.834) (46.729) (50.889) (505.882)

 Contrib. Servidor Civil (Inativo) (5.963) (5.989) (6.073) (6.147) (5.207) (7.257) (4.440) (5.566) (5.721) (6.390) (5.424) (6.367) (70.545)

 Contrib. Servidor Civil (Pensionista) (1.007) (957) (967) (980) (979) (1.027) (1.052) (898) (1.842) (1.569) (2.134) (1.996) (15.408)

 Contribuição de Servidor Militar (Total) (7.754) (8.585) (8.539) (8.606) (8.582) (8.561) (8.575) (8.563) (8.577) (8.583) (9.681) (9.615) (104.220)

 Contrib. Servidor Militar (Ativo) (6.262) (7.095) (7.043) (7.090) (7.075) (7.041) (7.062) (7.043) (7.057) (7.056) (7.986) (7.916) (85.726)

 Contrib. Servidor Militar (Inativo) (1.491) (1.490) (1.496) (1.516) (1.507) (1.520) (1.514) (1.520) (1.520) (1.526) (1.694) (1.699) (18.495)

 Compensação Entre Regimes de Previdência (5.617) (5.735) (5.548) (5.202) (5.487) (5.470) (21.647) (5.422) (10.926) (71.054)

 Contrib. De Servidores p/ Assist. Social (1.677) (2.031) (1.838) (1.849) (1.855) (1.848) (1.872) (1.860) (1.942) (1.811) (2.133) (1.938) (22.655)

 Fundo de Assistência à Saúde da CLDF (418) (537) (489) (501) (504) (500) (512) (482) (539) (509) (507) (494) (5.992)

 Fundo de Saúde da PMDF (773) (1.047) (901) (901) (901) (899) (910) (928) (951) (779) (1.110) (937) (11.038)

 Fundo de Saúde do CBMDF (486) (447) (447) (448) (450) (449) (450) (450) (452) (523) (516) (507) (5.624)

  Recursos do FCDF Não Destinados a Pessoal 16.007 24.837 29.316 29.471 34.513 33.488 34.591 37.911 31.583 35.906 42.023 98.870 448.516 

 Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF 478.057 490.438 480.304 470.450 495.575 486.607 506.008 483.585 477.448 480.948 521.503 684.031 6.054.954 

 Recursos que custeiam despesas com pessoal (462.050) (465.600) (450.988) (440.978) (461.062) (453.119) (471.418) (445.674) (445.865) (445.042) (479.480) (585.161) (5.606.438)

2007
DESCRIÇÃO TOTAL
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3.2 – DESPESA 

A dotação inicial para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – 
OFSS e de Investimento – OI atingiu R$ 10,7 bilhões. Apesar da suplementação de 
créditos no valor de R$ 324,6 milhões, a execução da despesa ficou abaixo da 
dotação inicial em R$ 2,3 bilhões, conforme retratado pela tabela a seguir.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Em 2007, o valor estimado para o Fundo Constitucional do Distrito 
Federal – FCDF, cujos recursos são utilizados para custear programas nas áreas de 
educação, saúde e segurança, correspondeu a R$ 6,1 bilhões. Observe-se que, 
desde a criação desse Fundo pela Lei nº 10.633/02, a previsão e execução 
orçamentária de seus recursos ocorrem no âmbito do orçamento federal, conforme 
explicitado no item 3.3 do corrente Relatório.  

A soma da dotação prevista para os OFSS, OI e FCDF alcança o total 
de R$ 16,7 bilhões, 13,4% superior, em valores atualizados, ao mesmo montante no 
exercício de 2006. Trata-se do maior acréscimo ocorrido no período de 2004 a 2007, 
conforme ilustra o gráfico adiante.  

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

EVOLUÇÃO DA DESPESA FIXADA 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo e Siafi. 
Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 
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As análises apresentadas a seguir são complementares às 
informações constantes dos Quadros 6 a 16 inseridos no tópico 3.2.6 e não abarcam 
os recursos do FCDF, os quais, como referido, são objeto do Capítulo 3.3 deste 
Relatório. 

Em 2007, a dotação inicial dos OFSS cresceu 16,9% em relação a 
2006, aumento superior aos realizados nessas esferas de 2006 para 2005, 1,5%, e 
deste em relação a 2004, 11,9%. 

A dotação para os OFSS foi elevada em 3,5% em decorrência de 
alterações orçamentárias. O OI sofreu diminuição de 3,0%, e o FCDF, variação 
positiva de 0,9%. 

Nos OFSS e OI, todavia, a execução da despesa não alcançou 80% do 
previsto para 2007, retratando o contingenciamento ocorrido neste exercício. É o 
que trata o gráfico seguinte. 

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA EM RELAÇÃO ÀS DOTAÇÕES INICIAL E FINAL 

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Nos OFSS, a despesa realizada em 2007 no grupo Investimentos 
representou 34,2% e 49,4% das dotações inicial e autorizada, respectivamente. Os 
altos valores inicialmente consignados nessa rubrica não se confirmaram, resultando 
em execução similar à do biênio anterior. 

79,1%
78,2%

81,5%
76,4%

88,2% 84,2% 91,7%
78,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2004 2005 2006 2007

Despesa Realizada/Dotação Final Despesa Realizada/Dotação Inicial



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 65 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DOTAÇÕES INICIAL E FINAL E DESPESA REALIZADA  

GRUPO DE DESPESA INVESTIMENTOS 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes 
responderam por 87,6% da despesa realizada total.  

Em valores atualizados, a execução em Pessoal e Encargos Sociais 
evoluiu 7,3% em relação a 2006. Os elementos mais representativos, em 2007, 
foram: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Aposentadorias e Reformas, 
e Pensões, responsáveis, respectivamente, por 35,7%, 7,3% e 2,5% do total da 
despesa executada. 

No grupo Outras Despesas Correntes, houve involução de 11% na 
despesa executada frente a 2006. Em volume de recursos executados, destacou-se 
o elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, com realização 
correspondente a 72,3% do autorizado. 

No grupo Investimentos, o elemento mais representativo, Obras e 
Instalações, teve execução de apenas 52,1% da dotação autorizada. 

Em 2007, continuou ocorrendo, no âmbito dos OFSS, volume 
considerável de suplementação no elemento de despesa Despesas de Exercícios 
Anteriores. A dotação inicial, R$ 19,4 milhões, aumentou para R$ 636,5 milhões 
após as alterações orçamentárias, variação positiva de 3.187,3%.  

A execução nesse elemento tem refletido os problemas na gestão 
orçamentária e financeira do Distrito Federal, relativos à ausência ou 
intempestividade na contabilização de despesas, objeto de comentários em 
Relatórios anteriores.  Esse assunto é tratado no item 3.4.1 – Auditoria na 
Programação Financeira. 

Todavia, essa suplementação expressiva parece ter decorrido de falha 
na previsão da despesa, uma vez que a execução de 2007 nesse elemento é 
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equivalente à registrada nos dois exercícios anteriores. O gráfico a seguir ilustra a 
evolução orçamentária desse elemento no quadriênio 2004-2007. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DOTAÇÕES INICIAL E FINAL E DESPESA REALIZADA 
ELEMENTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

Em 2007, manteve-se a tendência histórica de crescimento da 
participação do grupo Pessoal e Encargos Sociais na despesa total dos OFSS, 
atingindo, nesse exercício, 52,5% de toda a despesa executada.  

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE DESPESA 

NA DESPESA TOTAL REALIZADA 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 
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Por outro lado, as taxas de variação da despesa realizada nos OFSS, 
historicamente superiores às do PIB distrital e federal, sofreram acentuada 
desaceleração em 2007.  

Em relação ao PIB do DF para 2007, a preços correntes, informado 
pela Seplan, a taxa de decréscimo das despesas realizadas foi inferior em 9,7 
pontos percentuais. No que se refere ao índice federal, calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a diferença nas taxas foi de 11,5 pontos 
percentuais a menor no período. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS, 

DO PIB DO DF E DO PIB NACIONAL, VALORES CORRENTES 
– 2004/2007 – 

 
Fontes: IBGE, Seplan e Siggo. 
Taxas calculadas sobre os valores correntes.  
Os números de 2004, 2005 e 2006 do PIB distrital são provisórios.  

A origem dos recursos que financiaram a execução nos OFSS está 
demonstrada no gráfico seguinte. Destacou-se a fonte Ordinário Não Vinculado, que 
contemplou 73,7% da execução em 2007.  
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DESPESA REALIZADA, POR FONTE DE RECURSOS 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Houve execução de apenas 8,5% do autorizado na  fonte Alienação de 
Bens Móveis e, praticamente, não houve realização das dotações consignadas na 
fonte Alienação de Bens Imóveis: dos R$ 131,9 milhões de dotação final, houve 
execução de R$17,5 mil, ocorrida na RA XVII - Riacho Fundo, correspondente à 
Construção de Quadras Poliesportivas no Riacho Fundo. 

As Contribuições para o Plano de Seguridade Social do Servidor, 
destinadas a pagamento de inativos e pensionistas, financiaram 8,5% da despesa 
total realizada.  

Houve frustração dos valores consignados a Operações de Crédito 
Internas, tendo sido realizados apenas 2,8% das previsões inicial e final, ou seja, 
R$ 99,3 milhões menos que o estimado inicialmente. Da mesma forma, a fonte 
Operações de Crédito Externa mostrou execução equivalente a apenas 16,2% e 
15,4% das dotações inicial e final, respectivamente. 

Em 2007, o Departamento de Trânsito do DF, com realização de 
R$ 82,2 milhões na fonte Diretamente Arrecadados, respondeu por 38,3% do total 
executado com base nessa rubrica, seguido pela Companhia do Metropolitano do 
DF, com R$ 29,1 milhões, ou 13,6% dessas despesas. 

As aplicações que tiveram por fonte a receita da Cota-Parte da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide foram realizadas pelo 
Departamento de Trânsito (R$ 81,7 milhões), pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem (R$ 54,6 milhões) e pela Secretaria de Fazenda (R$ 259,5 mil).  

A tabela adiante discrimina a aplicação desses valores. 

Ordinário Não Vinculado 73,7 %

Contribuições para o Plano de 
Seguridade Social do Servidor 

8,5%

Recursos do SUS 3,5%

Cota-parte do FPE 2,7%

Diretamente Arrecadados 2,6%

Cota Parte CIDE 1,7%

Cota-parte  Salário-educ. 1,3%

Taxa de Limpeza Pública 1,0%
Conv. Órgãos não-GDF 1,0%

Demais Fontes 3,8%

Outra 26,3%
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Identificou-se, mais uma vez, aplicação de recursos da Cide no custeio 
de despesas administrativas, por meio do projeto Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (R$ 1,2 milhão), em desacordo com o disposto no inciso II do § 4º 
do art. 177 da Constituição Federal, que prevê destinação a programas de infra-
estrutura, projetos ambientais e pagamento de subsídios. 

No que se refere ao Orçamento de Investimento, o valor realizado em 
2007, R$ 302,8 milhões, representou 37,3% do autorizado e 36,2% da dotação 
inicial. Houve evolução real de 6,4% em relação à execução do exercício de 2006, 
consolidando a tendência de crescimento mostrada a partir de 2005, conforme ilustra 
o gráfico a seguir.  

PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
DESPESA 

REALIZADA

Programa para Operação Especial 3.630                     

Execução de Sentenças Judiciais 3                            

Formação do Patrimônio do Servidor Público 1.225                     

Indenizações e Restituições de Multas de Trânsito 25                          

Ressarcimentos, Indenizações e Restituições 28                          

Transferências ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito 2.348                     

Policiamento e Fiscalização de Trânsito 80.889                   

Administração de Pessoal 24.854                   

Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica 21.773                   

Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica 4.038                     

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 19.130                   

Policiamento e Fiscalização de Trânsito 2.925                     

Publicidade e Propaganda 8.169                     

Transporte Seguro 52.094                   

Administração de Pessoal 409                        

Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica 1.500                     

Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito 67                          

Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF 2.264                     

Manutenção das Rodovias do Distrito Federal 1.766                     

Manutenção de Máquinas e Equipamentos 1.195                     

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 7.937                     

Policiamento e Fiscalização de Trânsito 8.179                     

Publicidade e Propaganda 79                          

Recuperação e Melhoramento de Rodovias 28.699                   

TOTAL 136.613                 

DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DA CIDE, POR PROGRAMA, PROJETOS E OPERAÇÕES 

ESPECIAIS - 2007
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA, POR FONTE DE RECURSOS 

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Obs.:  1. Valores atualizados pelo IPCA-Médio.  
 2. Em 2006, não incluída a CEBGas.  
 3. Em 2005, não incluídos BRB e CEBGas. 

O crescimento identificado deve-se ao desempenho obtido pela fonte 
Geração Própria, que quase dobrou o volume aplicado, se comparado a 2005. Em 
2007, a execução nessa fonte, cuja representatividade na despesa realizada foi de 
69,6%, correspondeu a 63,9% da dotação inicial e 72,4% da final. 

As demais fontes que custearam os gastos do OI foram Participação 
Acionária entre Empresas (0,5%), Recursos de Contratos e Convênios (6,8%),  
Operações de Crédito Internas (21,6%) e Outras Fontes (1,6%). As fontes 
Participação Acionária do Tesouro e de Outros Órgãos e Ressarcimentos não 
apresentaram execução de despesas, apesar das dotações consignadas a esses 
itens.  
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 
DOTAÇÕES INICIAL E FINAL E DESPESA REALIZADA, POR FONTE DE RECURSOS 

– 2007 – 

 
 Fonte: Siggo. 

A soma das despesas realizadas pela Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal – Caesb (R$ 147,2 milhões), CEB Distribuição S.A. 
(R$ 89 milhões) e Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap (R$ 58,8 milhões) 
representou quase a totalidade dos gastos do OI em 2007, 97,4%.  

Apresentam-se, a seguir, as ações previstas e não executadas no 
Orçamento de Investimento. Note-se que a grande maioria esteve a cargo da Caesb. 
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R$1.000,00 

 
Fonte: Siggo 
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3.2.1 – LIMITES LEGAIS 

Regras de atendimento de limites mínimos de aplicação de recursos 
públicos em determinadas áreas de atuação do Estado foram estabelecidas pela 
legislação constitucional e infraconstitucional. Tais exigências visam a garantir a 
setores considerados prioritários, como educação e saúde, previstos na Constituição 
da República, e ciência e tecnologia, disposto na Lei Orgânica do DF – LODF, o 
montante suficiente para sua manutenção e desenvolvimento. 

Para a área de saúde, a vinculação de receitas está prevista no 
art. 198 da Constituição Federal.  A Emenda Constitucional nº 29/00, com vistas a 
assegurar recursos mínimos para o financiamento de ações e serviços públicos da 
área, alterou, entre outros, o referido art. 198 e introduziu o art. 77 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que disciplina a apuração desses 
valores em todas as esferas de governo, até a edição de lei complementar sobre a 
matéria. 

Para a área de educação, o art. 212 da Carta Magna estatui que 
Estados, Distrito Federal e Municípios devem aplicar, anualmente, pelo menos um 
quarto da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. A propósito, o art. 60 
do ADCT, modificado pela Emenda Constitucional nº 53/06 e regulamentado pela Lei 
nº 11.494/07, criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. Este fundo substituiu o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério – Fundef e instituiu os critérios de apuração e repasses dos recursos a 
ele destinados. 

A LODF, por seu turno, atribui à Fundação de Apoio à Pesquisa a 
dotação mínima de 2% da receita orçamentária anual — art. 195 —, como forma de 
garantir recursos destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

O atendimento dos limites mínimos de despesas nessas áreas é, pois, 
objeto de análise deste tópico que, ademais, trata das alterações orçamentárias e 
seus tetos estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual – Lei nº 3.934/06. 

Outros parâmetros e limitações para as despesas governamentais, 
nomeadamente os atinentes a despesa de pessoal e dívida pública, são abordados 
em tópicos específicos deste Relatório. 

3.2.1.1 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As alterações orçamentárias são regidas, precipuamente, pela Lei 
nº 4.320/64 e pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Além dessas normas e da 
autorização prévia dada pela LOA/2007, em seu art. 8º, para abertura de créditos 
suplementares por decreto, as alterações promovidas no exercício de 2007 estavam 
submetidas aos limites dispostos na LDO/2007. Ademais, foram editadas outras 24 
leis possibilitando novas modificações não previstas anteriormente.  
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As autorizações para alterações no orçamento permitem ao gestor 
público promover as adequações necessárias nos recursos previamente 
estabelecidos para projetos, atividades e operações especiais. Ao autorizar a 
suplementação ou cancelamento de recursos destinados a programas de trabalhos, 
são permitidos ajustes que atendam a necessidades surgidas posteriormente ao 
período de elaboração da lei orçamentária. Não obstante, tais autorizações são 
passíveis de controles constitucionais e legais que limitam as modificações no 
orçamento, buscando evitar a desfiguração do documento original aprovado pela 
Câmara Legislativa. 

As alterações orçamentárias promovidas no exercício de 2007 
elevaram a dotação inicial fixada para os OFSS em 3,5%, alçando a dotação final 
autorizada a R$ 10,2 bilhões. O volume de créditos adicionais apresentou 
decréscimo de R$ 338,5 milhões em relação ao orçamento anterior, cujas 
alterações, sem considerar as anulações de dotação, alcançaram R$ 3,9 bilhões em 
valores atualizados.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Os créditos abertos por excesso de arrecadação, que incluem as 
operações de crédito, somaram R$ 209,4 milhões, enquanto aqueles advindos de 
superávit financeiro chegaram a 140,6 milhões. Os créditos com origem em 
anulação total ou parcial de dotação, por seu turno, chegaram a R$ 3,3 bilhões no 
exercício — 89,3% dos créditos suplementares e 99,5% dos créditos especiais. 

É de destacar a mudança no perfil das fontes para abertura de créditos 
adicionais em relação ao ano anterior: no exercício em análise, houve significativa 
redução dos créditos abertos por excesso de arrecadação. A proporção dessa fonte 
em relação ao total de créditos abertos, que em 2006 era de 27,3%, perfazendo 
mais de R$ 1 bilhão, caiu para 5,8%, ao passo que aqueles abertos por conta de 
anulação total ou parcial de dotação alcançaram 90,3%, frente a 69,2% do ano 
anterior. 

Entre os projetos, atividades e operações especiais que foram 
beneficiados com os recursos decorrentes de superávit financeiro, excesso de 
arrecadação ou anulação de dotação, o mais representativo foi, em termos 
absolutos, Administração de Pessoal. As alterações orçamentárias procedidas no 
exercício carrearam R$ 462,6 milhões para essa atividade em 2007 — incremento 
de 16,5% em relação ao valor original. 

 FONTES DE RECURSOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES % CRÉDITOS ESPECIAIS %

Anulação Total ou Parcial de Dotação 2.901.615                                 89,28    353.830                                    99,5      

Excesso de Arrecadação - Convênios 71.962                                      2,21      1.635                                        0,5        

Excesso de Arrecadação - Tesouro 128.854                                    3,96      

Operações de Crédito 6.924                                        0,21      

Superávit Financeiro 140.637                                    4,33      

TOTAL 3.249.992                                 100,00  355.465                                    100,0    

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2007
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Fonte: Siggo. 

O projeto Modernização Tecnológica recebeu vultosos recursos 
durante o exercício — R$ 298,4 milhões — que multiplicaram sua dotação inicial por 
3,5 vezes. Também merecem destaque a atividade Fornecimento de Alimentação 
Hospitalar, que não tinha previsão de gastos para o exercício e recebeu R$ 50,7 
milhões de créditos adicionais, e os projetos Construção de Prédio Público e Plano 
de Desenvolvimento Turístico do DF, cujas dotações iniciais foram ajustadas em 
cerca de 2.000% a mais cada uma. 

Por outro lado, os maiores cancelamentos absolutos de dotação 
ocorreram nos projetos Execução de Obras de Urbanização, Implantação de Vias e 
Obras Complementares de Urbanização e Construção de Hospital Regional. Em 
conjunto, esses projetos apresentaram redução de R$ 253,7 milhões no exercício, o 
que representa um corte de 48,5% no valor inicialmente previsto. 

PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS R$ MIL
% DE 

ACRÉSCIMO

Administração de Pessoal 462.644 16,5                 

Modernização Tecnológica 298.440 245,8               

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 220.322 45,0                 

Encargos Previdenciários do Distrito Federal 139.353 17,3                 

Manutenção de Bens Imóveis do GDF 93.836   246,1               

Fornecimento de Alimentação Hospitalar 50.697   

Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública 43.709   31,4                 

Manutenção de Contratos para Prestação de Serviços Assistenciais 38.925   71,2                 

Ações de Assistência Médico-hospitalar 36.244   23,7                 

Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário 32.259   36,5                 

Programa de Manutenção e Conservação Urbanística 25.263   50,9                 

Financiamentos Vinculados a Incentivos Creditícios do ICMS 24.025   38,1                 

Manutenção do Ensino Fundamental 21.455   18,9                 

Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF 21.027   179,6               

Construção de Prédio Público 20.924   1.945,3            

Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica 20.122   100,3               

Execução de Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científ ico e Tecnológico 17.751   132,4               

Publicidade e Propaganda 16.643   17,0                 

Proteção Social Básica 15.285   133,5               

Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal 14.426   2.071,3            

VINTE MAIORES ACRÉSCIMOS ORÇAMENTÁRIOS

VARIAÇÃO DE VALORES ABSOLUTOS ENTRE AS DOTAÇÕES FINAL E INICIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2007
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Fonte: Siggo. 

Outros expressivos cancelamentos, em termos relativos, ocorreram nas 
atividades Manutenção do Programa Renda Universidade e Qualificação e 
Desenvolvimento de Pessoas e nos projetos Implantação da Coleta Seletiva de Lixo 
e Construção da Avenida Inter Bairros. Todos apresentaram redução de mais de 
90% dos recursos fixados na LOA/2007, sendo que o último teve sua dotação de 
R$ 33,9 milhões totalmente cancelada. 

A LOA/2007 estabeleceu que, no atendimento de insuficiências nas 
dotações, o valor máximo de créditos suplementares abertos por decreto deveria 
ater-se a um quarto do montante original alocado a cada unidade orçamentária. As 
quatro unidades que apresentaram suplementações acima do limite exigido – 
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Agência de Comunicação 
Social, Empresa Brasiliense de Turismo e Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – assim o fizeram mediante autorização contida nas Leis nº 3.981/07, 
4.003/07 e 4.004/07. Dessa forma, a exigência foi plenamente atendida no exercício. 

PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS R$ MIL
% DE 

DECRÉSCIMO

Execução de Obras de Urbanização 92.467   37,4                 

Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização 90.275   61,1                 

Construção de Hospital Regional 71.007   55,1                 

Melhoria das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde 70.164   55,2                 

Complementação das Obras do Metrô - DF 69.110   70,7                 

Manutenção do Programa Renda Universidade 63.474   95,9                 

Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal 47.077   68,1                 

Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental 45.460   74,6                 

Execução de Sentenças Judiciais 44.858   27,4                 

Construção de Centros Poliesportivos - Vilas Olímpicas 39.800   88,6                 

Qualif icação e Desenvolvimento de Pessoas 39.644   95,5                 

Concessão de Plano de Saúde aos Servidores 39.047   27,9                 

Construção da Avenida Inter Bairros 33.940   100,0               

Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF 31.292   24,1                 

Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Administração Pública 29.865   63,8                 

Concessão de Benefícios a Servidores 27.975   11,9                 

Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas 27.342   28,4                 

Implantação da Coleta Seletiva de Lixo 24.842   99,4                 

Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada - Interna 22.800   13,4                 

Ressarcimentos, Indenizações e Restituições 21.760   16,1                 

VINTE MAIORES REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

VARIAÇÃO DE VALORES ABSOLUTOS ENTRE AS DOTAÇÕES FINAL E INICIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2007
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Anualmente, este Tribunal tem determinado ao Executivo, tanto em 
processos de acompanhamento semestral quanto em Relatórios Analíticos, a 
adoção de critérios e controles mais rigorosos na elaboração das leis orçamentárias 
anuais e na abertura de créditos adicionais, como forma de evitar as constantes 
reprogramações. Em que pese a diminuição do volume de recursos relativos à 
abertura de créditos adicionais ocorrida em 2007, houve aumento no número de 
decretos publicados. Com efeito, durante o exercício de 2007, 333 decretos de 
alterações orçamentárias foram editados — dezenove a mais que o número de 
decretos da mesma natureza publicados no exercício anterior. 

Ademais, a excessiva quantidade de decretos publicados contribui para 
o descumprimento das salvaguardas que tratam das alterações orçamentárias. 
Nesse sentido, assim como no exercício anterior, não foi atendida a exigência de 
que os créditos adicionais destinados às despesas com pessoal e encargos sociais a 
serem submetidos à CLDF fossem encaminhados por meio de projeto de lei 
específico para esta finalidade — § 3º do art. 37 da LDO/2007. Em 2007 foram 
aprovadas onze leis que promoveram a abertura de créditos relativos a tal grupo de 
despesa. Oito dessas normas tratavam de outras despesas correntes e 
investimentos. Ou seja, somente três das leis aprovadas em 2007 atenderam o 
disposto, ao cuidar, exclusivamente, de despesas com pessoal e encargos sociais. 

No mesmo sentido, a LDO/2007, em seu art. 11, § 2º, determina que as 
despesas com publicidade e propaganda somente poderiam ser suplementadas por 
meio de lei específica. Nesse caso, foram editadas em 2007 oito leis que 
contemplavam créditos adicionais para a atividade 8505 – Publicidade e 
Propaganda. Nenhuma delas observou o mandamento, pois dispunham, também, 
sobre outros projetos e atividades. 

Outro dispositivo descumprido foi o inciso I do art. 41 da Lei 
nº 4.320/64, que estabelece que os créditos suplementares sejam aqueles 
destinados ao reforço de dotação orçamentária. Dessa forma, não podem ser 
abertos créditos dessa natureza para programas de trabalho que não tenham sido 
contemplados com dotação inicial na lei orçamentária ou que, previamente, não 
tenham recebido créditos especiais. A despeito dessas vedações, foram 
identificados, na execução orçamentária de 2007, sete programas de trabalho que 
feriram essas exigências, tendo recebido, em conjunto, créditos suplementares no 
montante de R$ 9,3 milhões. 

Por fim, como ocorrido em anos anteriores, os decretos de abertura de 
créditos suplementares editados em 2007 não vieram acompanhados das metas 
físicas relativas aos programas de trabalho cuja dotação foi modificada. O art. 37 da 
LDO/2007 dispõe que esses decretos devam obedecer à forma e aos detalhamentos 
estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. É nesse sentido que esta Corte, por meio 
da Decisão – TCDF nº 1.335/04, determinou à Secretaria de Fazenda que fizesse 
constar tais informações dos decretos de abertura de créditos suplementares. O não 
atendimento desse item impede a melhor avaliação dos resultados das ações do 
governo e o controle de custos, em função de não se poderem avaliar as 
repercussões das modificações no orçamento propostas nos decretos. Dessa forma, 
os exames procedidos neste item limitaram-se às análises financeiras. 
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3.2.1.2 – APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE 

As disposições referentes à exigência de aplicação mínima de recursos 
em ações e serviços públicos de saúde encontram-se no art. 198 da Constituição 
Federal e no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, 
com as alterações procedidas pela Emenda Constitucional nº 29/00. 

No caso específico do Distrito Federal, que conta com as competências 
tributárias de Estado e de Município, em conformidade com o art. 147 da 
Constituição Federal, são consideradas duas bases de cálculo em relação à receita 
arrecadada: 12% da receita dos impostos estaduais e 15% da receita dos impostos 
municipais. 

No âmbito deste Tribunal, a matéria foi tratada no Processo 
nº 1.295/02, resultando na Decisão nº 4.620/02, quando foram definidos os critérios 
para a verificação do cumprimento dos dispositivos constitucionais nesta unidade 
federada. Nessa Decisão, foram consideradas as diretrizes constantes da Resolução 
nº 316/02 do Conselho Nacional de Saúde, referendada pela posterior Resolução 
nº 322/03. 

A tabela a seguir apresenta as aplicações em ações e serviços 
públicos de saúde ocorridas no exercício de 2007. O superávit apurado, no valor de 
R$ 502,5 milhões, indica o cumprimento dos limites mínimos por parte do Distrito 
Federal no exercício em análise. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

DESCRIÇÃO VALOR

A  - Base de Cáculo Estadual - B.E 4.206.131

A1 - 75% do ICMS 2.575.343

A2 - 75% da Dívida Ativa - ICMS 12.600

A3 - 75% de Multas/Juros/Correção Monetária - ICMS 4.393

A4 - 75% de Multas/Juros/Corr. Monetária -DA-ICMS 1.221

A5 - SIMPLES 67.114

A6 - Dívida Ativa do SIMPLES 4.175

A7 - Multas/Juros/Correção Monetária - Simples 0

A8 - Multas/Juros/Corr. Monetária - DA-Simples 168

A9 - 50% do IPVA 186.679

A10 - 50% da Dívida Ativa - IPVA 8.810

A11 - 50% deMultas/Juros/Correção Monetária - IPVA 5.458

A12 - 50% deMultas/Juros/Corr. Monetária -DA-IPVA 2.896

A13 - ITCD 20.759

A14 - Dívida Ativa - ITCD 222

A15 - Multas/Juros/Correção Monetária - ITCD 919

A16 - Multas/Juros/Corr. Monetária -DA- ITCD 78

A17 - IRRF servidores públicos 1.036.243

A18 - Quota - parte FPE 265.696

A19 - 75% Quota parte IPI - Exportação 1.515

A20 - 75% Transferência LC 87/96 - Lei Kandir 11.843

B - Base de Cálculo Municipal - B.M 2.276.886

B1 - 25% do ICMS 858.448

B2 - 25% da Dívida Ativa - ICMS 4.200

B3 - 25% de Multas/Juros/Correção Monetária - ICMS 1.464

B4 - 25% de Multas/Juros/Corr. Monetária -DA-ICMS 407

B5 - 50% do IPVA 186.679

B6 - 50% da Dívida Ativa - IPVA 8.810

B7 - 50% deMultas/Juros/Correção Monetária - IPVA 5.458

B8 - 50% Multas/Juros/Corr. Monetária -DA-IPVA 2.896

B9 - IPTU 276.626

B10- Dívida Ativa - IPTU 35.973

B11- Multas/Juros/Correção Monetária - IPTU 5.554

B12- Multas/Juros/Correção Monetária -DA- IPTU 8.641

B13- ISS 642.763

B14- Dívida Ativa - ISS 25.913

B15- Multas/Juros/Correção Monetária - ISS 2.110

B16- Multas/Juros/Corr. Monetária -DA- ISS 1.193

B17- ITBI 121.293

B18- Dívida Ativa - ITBI 231

B19- Multas/Juros/Correção Monetária - ITBI 771

B20- Multas/Juros/Corr. Monetária -DA- ITBI 71

B21- Quota - parte ITR 932

B22- Quota - parte FPM 82.000

B23- 25% Quota - parte IPI - Exportação 505

B24- 25% Transferência LC 87/96 - Lei Kandir 3.948

C - Recursos Mínimos a Aplicar (0,12 x A + 0,15 x B) 846.269

D - Aplicações em ações e serviços públicos de saúde (D1+D2) 1.348.804

D1 - Total das aplicações por meio do Fundo de Saúde do DF 1.355.237

   D1.1.Função: Saúde 1.286.919

   D1.2.Função: Encargos Especiais 68.318

D2 - Exclusões (D2.1+D2.2) (6.433)

   D2.1 - Aplicações na Função 28-Exceto Pessoal (4.822)

   D2.2 - Aplicações da FEPECS (1.611)

Superávit/Déficit (D-C) 502.536

APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2007
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3.2.1.3 – APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO 

A aplicação mínima de recursos em educação, pelos entes federados, 
tem como fundamentos básicos o art. 212 da Constituição Federal, o art. 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a Lei nº 9.394/96 e a Lei 
nº 11.494, de 20.06.07. 

Referida legislação estabelece percentuais mínimos de recursos que 
deverão ser aplicados 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. 

O Fundeb é a novidade para a educação nacional. Instituído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 19.12.06, que alterou o art. 60 do ADCT, e 
regulamentado pela Lei nº 11.494/07, substituiu o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. 

Essa mudança teve como principal conseqüência a alteração da 
distribuição dos recursos destinados à educação. Enquanto o Fundef direcionava-se 
somente ao ensino fundamental, o novo Fundo abrange, também, a educação 
infantil, o ensino médio, a educação especial e a educação de jovens e adultos. 

Assim como seu antecessor, o Fundeb constitui parte integrante da 
aplicação mínima em MDE (25% da arrecadação de impostos e transferências), que 
engloba todos os níveis e todas as modalidades de ensino. 

Compõem recursos do Fundeb, além da complementação da União 
aos Estados e DF, nos casos em que o valor médio por aluno não alcançar o mínimo 
definido nacionalmente, os tributos e valores discriminados no quadro abaixo. 

 
Fonte: Lei n° 11.494/07 

A tabela a seguir retrata os limites mínimos fixados e os valores 
efetivamente aplicados pelo Distrito Federal em educação, no exercício de 2007. 
Indica, ainda, o cumprimento das exigências legais por parte do Distrito Federal. 

IMPOSTOS/TRANFERÊNCIAS 2007 2008 2009

  - ICMS 16,66% 18,33% 20,00%

  - FPE 16,66% 18,33% 20,00%

  - FPM 16,66% 18,33% 20,00%

  - IPI - Exportação 16,66% 18,33% 20,00%

  - LC nº 087/96 16,66% 18,33% 20,00%

  - ITCD 6,66% 13,33% 20,00%

  - IPVA 6,66% 13,33% 20,00%

  - ITR 6,66% 13,33% 20,00%
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R$ 1.000,00 

 
Fontes: Siggo e Siafi 

A) IMPOSTOS                  6.122.188 

     A.1) ICMS (Incluindo Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora)                  3.458.077 

     A.2) ITCD (Incluindo Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora)                       21.977 

     A.3) IPVA (Incluindo Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora)                     407.684 

     A.4) IRRF                  1.036.243 

     A.5) IPTU (Incluindo Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora)                     326.793 

     A.6) ITBI (Incluindo Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora)                     122.367 

     A.7) ISS (Incluindo Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora)                     671.979 

     A.8) Simples Candando (Incluindo Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora)                       71.457 

     A.9) Outros Impostos (Incluindo Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora)                        5.610 

B) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                  2.358.769 

     B.1) Cota-Parte do ITR                           932 

     B.2) Cota-Parte do FPE                     265.696 

     B.3) Cota-Parte do FPM                       82.000 

     B.4) Cota-Parte do IPI - Exportação                        2.019 

     B.5) LC nº 87/96 - Desoneração do ICMS                       15.790 

     B.6) Transferências da União para Educação (Informações do SIAFI)                  1.992.331 

C) TOTAL DA RECEITA ( A + B )                  8.480.957 

D) LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE ( 25% de C )                  2.120.239 

E) LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO Fundeb                     665.686 

     E.1) ICMS (16,66% de A.1)                     576.116 

     E.2) Cota-Parte FPE (16,66% de B.2)                       44.265 

     E.3) Cota-Parte FPM (16,66% de B.3)                       13.661 

     E.4) Cota-Parte IPI-Exportação (16,66% de B.4)                           336 

     E.5) LC nº 87/96 - Desoneração do ICMS (16,66% de B.5)                        2.631 

     E.6) ITCD (6,66% de A.2)                        1.464 

     E.7) IPVA (6,66% de A.3)                       27.152 

     E.8) Cota-Parte ITR (6,66% de B.1)                             62 

F) APLIC. MÍNIMA FUNDEB PAGTO.  PROFISSIONAIS  EDUC. BÁSICA (60% de E)                     399.412 

G) DESPESA BRUTA EM MDE (G.1 + G.2 + G.3)                  3.039.740 

     G.1) Função EDUCAÇÃO                  2.231.415 

          Educação (Informação SIGGO)                  1.047.033 

          Educação (Informação SIAFI)                  1.184.382 

     G.2) Função ENCARGOS ESPECIAIS                        3.836 

          Encargos Especiais (Informações SIGGO)                           376 

          Encargos Especiais (Informações SIAFI)                        3.460 

     G.3) Função PREVIDÊNCIA SOCIAL                     804.489 

          Previdência Social (Informações SIGGO)                             -   

          Previdência Social (Informações SIAFI)                     804.489 

H) DEDUÇÕES                     197.665 

     H.1) Pesquisas                             10 

     H.2) Subvenções                        6.300 

     H.3) Formações dos Quadros Especiais                             -   

     H.4) Assistência Social                     191.356 

          H.4.1) Programas Suplementares de Alimentação                       10.556 

          H.4.2) Assistência Médica, Odontológica, Farmacêutica e Psicológica                             97 

          H.4.3) Benefícios Assistenciais a Servidores (SIGGO)                        2.481 

               Outros Benefícios Assistenciais (Aux-Funeral, Aux-Natalidade, Aux-Creche)                           536 

               Auxílio-Alimentação                             -   

               Auxílio-Transporte e Vale-Transporte                        1.945 

          H.4.4) Benefícios Assistenciais a Servidores (SIAFI)                     123.291 

          H.4.5) Outras Formas de Assistência Social                       54.931 

               Programa Renda Minha                       54.828 

               Bolsa-Auxílio Normalista                             -   

               Bolsa-Auxílio Enfermagem                           103 

               Assistência ao Educando                             -   

     H.5) Obras de Infra-Estrutura                             -   

     H.6) Pessoal em Atividade Alheia à MDE                             -   

     H.7) Outras                             -   

I) DESPESA  REALIZADA  EM  MDE ( G - H )                  2.842.074 

J) DESPESA REALIZADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA                     849.930 

     J.1) Unidade Orçamentária do Fundeb                     849.930 

L) Despesa com pagamento de profissionais em atividade na Educação Básica                     777.337 

      L.1) Unidade Orçamentária do Fundeb                     777.337 

Item                                                                        Relação                      Exigido Aplicado

MDE                                                                           I/C                          25% de C 33,51%

Fundeb - Aplicação Total                                            E e J                          665.686                     849.930 

Fundeb - Pagto. Profissionais Educ. Basíca                  L/E                          60% de E 116,77%

Apuração da Aplicação de Recursos em MDE e no Fundeb - 2007

Comparativo Limites Exigidos  x Valor Aplicado
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3.2.1.4 – APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PESQUISA 

Conforme art. 195 da Lei Orgânica do DF – LODF, regulamentado pela 
Lei nº 3.652/05, devem ser destinados à FAPDF 2% da receita orçamentária do DF, 
para aplicação no desenvolvimento científico e tecnológico. 

Ocorre que o novo regramento, na prática, passou a ser aplicado de 
forma restritiva, haja vista que o Poder Executivo sempre entendeu que, da receita 
orçamentária do DF, deveriam ser deduzidos vários itens não objeto de vinculação 
(impostos, convênios, operações de crédito, entre outras). Tal interpretação tinha por 
conseqüência a redução na base de cálculo de apuração dos recursos mínimos a 
serem atribuídos à FAPDF. 

Como forma de institucionalizar o que na prática já se vinha efetivando 
quanto às mencionadas deduções, foram apresentados, simultaneamente, os 
Projetos de Emenda à Lei Orgânica do DF nº 10/03, para alteração do disposto no 
art. 195, atrás transcrito, e de Lei Ordinária nº 228/03. Ambos buscavam conceituar 
o termo ―receita orçamentária‖ para fins de aplicação do percentual mínimo de 
dotação a ser destinada à FAPDF. O primeiro, até hoje, aguarda aprovação pelo 
Legislativo. Quanto ao segundo, foi convertido na Lei nº 3.283/04, posteriormente 
declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – 
TJDFT, por vício de iniciativa e por veicular matéria reservada a lei complementar 
em lei ordinária (ADIn nº 2004.00.2.009238-6). 

Ao final de 2006, foi sancionada a Lei nº 3.933/06, que dá outro 
conceito ao termo ―receita orçamentária‖, objeto de apuração dos recursos mínimos 
a serem destinados à FAPDF, e revoga a Lei nº 3.283/04. Não obstante, este 
Tribunal entendeu, conforme Decisão nº 3.272, de 05.07.07, que a nova norma 
também é inconstitucional, posto que, apesar de se originar de iniciativa do Poder 
Executivo, eliminando o vício formal que inquinava sua antecessora, restou, contudo, 
o vício decorrente do tratamento, pela via ordinária, de matéria restrita a lei 
complementar. Com efeito, no bojo do mesmo decisum, foi informado ao Poder 
Executivo que esta Corte poderia negar validade aos atos praticados com base na 
referida Lei. Ainda, entre outras medidas, foi determinado ao Poder Executivo que: 

a) até que fosse regulamentada ou alterada a redação do art. 195 da 
LODF, a receita orçamentária do Distrito Federal, para fins de 
apuração do valor a ser transferido à FAPDF, compreenderia as 
receitas constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
excluídos os valores relativos a duplicidades, entradas 
compensatórias no ativo e passivo financeiros, convênios, 
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e o 
superávit do orçamento corrente; 

b) passasse a realizar os repasses mensais à FAPDF com base nos 
duodécimos calculados sobre a dotação que deve ser a ela 
atribuída, os quais deveriam ser geridos privativamente por essa 
fundação. 

Se considerada a metodologia estabelecida na referida Decisão, os 
recursos a serem repassados à FAPDF teriam alcançado o montante de R$ 170,6 
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milhões em 2007. Ocorre que este Tribunal, por intermédio da Decisão nº 5.079/07, 
conheceu de recurso impetrado pelo Poder Executivo, suspendendo os efeitos da 
Decisão nº 3.272/07. O mérito da referida impugnação está sendo avaliado no 
âmbito do Processo – TCDF nº 1.066/02. De qualquer forma, os efeitos do que vier a 
ser deliberado não mais alcançarão o exercício de 2007, objeto da Prestação de 
Contas que ora se analisa. 

Diante de tais circunstâncias, é apresentada, a seguir, síntese da 
apuração dos recursos mínimos que deveriam ter sido repassados à FAPDF em 
2007, segundo a metodologia praticada pelo Executivo, a qual, diga-se, impacta 
negativamente a base de cálculo de incidência do percentual previsto no art. 195 da 
LODF, em função das deduções promovidas. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo e LOA/2007. 
* Receita arrecadada - Tesouro. Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, deduzidas 

as receitas de impostos, convênios, dívida ativa tributária, operações de crédito, 
transferências vinculadas da União e outras rubricas com destinação específica. 
Segundo metodologia utilizada pelo Poder Executivo. 

Segundo os cálculos efetuados pelo Poder Executivo, com base nas 
estimativas de receita constantes da LOA/2007, à FAPDF caberia a dotação inicial 
mínima de R$ 9,9 milhões em 2007. Como visto na tabela, o valor inicial atribuído à 
fundação totalizou R$ 18,7 milhões, e o final, R$ 30,5 milhões. 

Se considerada a receita arrecadada no exercício, o repasse devido à 
FAPDF alcançaria R$ 11,7 milhões. Foram repassados R$ 19,1 milhões, superando 
em 63,8% o mínimo apurado. Acrescente-se que referido montante foi 2% maior que 
a despesa inicialmente fixada para a entidade e equivalente a 3,2 e 4,7 vezes os 
totais transferidos, respectivamente, em 2005 (R$ 6 milhões) e 2006 (R$ 4,1 
milhões), em valores atualizados. Em que pese tais resultados, a exigência legal de 
repasses em duodécimos não foi observada na maioria dos meses. 

A despeito da utilização da metodologia mais restrita à definição dos 
recursos cabíveis à FAPDF, os resultados apresentados foram melhores que os 
registrados nos exercícios pretéritos, nos quais os totais repassados não atingiram 
os montantes mínimos, estimados e realizados, que deveriam ser destinados àquela 
fundação, conforme ressalvado nos respectivos Relatórios Analíticos e Pareceres 
Prévios sobre as Contas do Governo. 

Registre-se, por fim, que tramita na CLDF o Projeto de Emenda à 
LODF nº 26/07, enviado pelo Poder executivo em 13.12.07, com o objetivo de alterar 
o disposto no art. 195 da LODF, para fixar em 1% sobre a receita corrente líquida do 
DF a dotação mínima a ser atribuída à FAPDF. 
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3.2.2 – ANÁLISE GLOBAL DA DESPESA COM PESSOAL 

A rubrica Pessoal e Encargos Sociais possui a maior participação na 
despesa pública do Distrito Federal, 52,5% do total gasto nos OFSS. Tais dispêndios 
atingiram R$ 4,3 bilhões em 2007, superiores em R$ 432,7 milhões ao exercício 
anterior, representando crescimento real de 7,3%. Nesse período, a receita distrital 
elevou-se 5,7%. 

Além desses gastos, deve-se, ainda, considerar R$ 5,6 bilhões 
oriundos do FCDF, utilizados em despesas com pessoal e encargos sociais das 
áreas de segurança, saúde e educação, detalhadas no tópico 3.3 deste Relatório. O 
gráfico abaixo retrata, segundo a origem orçamentária, a divisão desses recursos.  

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, POR ORÇAMENTO 
– 2007 – 

 
Fonte: Siggo e Siafi. 

A exemplo dos exercícios anteriores, perdura a ausência de registro 
dos gastos relativos ao Fundo Constitucional do DF no Sistema Integrado de Gestão 
Governamental – Siggo, em prejuízo à fiscalização exercida por esta Corte de 
Contas. No exercício de 2007, o montante ausente representou 56,8% dos gastos 
com pessoal da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do GDF e demais 
entidades integrantes dos OFSS. As análises seguintes não consideram os gastos 
com pessoal do FCDF.  

Nos últimos quatro exercícios (2004/2007), as despesas com pessoal e 
encargos sociais apresentaram incremento real de 63,1% (R$ 1,7 bilhão). A despesa 
com servidores ativos teve acréscimo real de 74,2%, e a dos inativos, 28,4%. O 
gráfico seguinte retrata essa variação. 

Orçamento do 
DF

43,2%

Orçamento da 
União
56,8%

R$ 5,6 bilhões

R$ 4,3 bilhões
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO GDF 

- 2004/2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

Obs.: Valores atualizados pelo IPCA – Médio. Excluídos recursos do FCDF.  
Inativos correspondem aos aposentados, reformados e pensionistas. 

Em relação a 2006, os gastos com pessoal ativo cresceram 6,6%, e 
com inativos (incluídos os pensionistas), 10,5%, em termos reais. Em 2007, esses 
dispêndios equivaleram, pela ordem, a 80,9% e 19,1% do total das despesas de 
pessoal, conforme retrata o gráfico abaixo. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, SEGUNDO A SITUAÇÃO FUNCIONAL  

- 2007 - 

 
   Fonte: Siggo.  
   Excluídos recursos do FCDF. 
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A relação dos gastos com pessoal frente ao PIB distrital apresenta-se 
em curva crescente desde o exercício de 2004, com ligeiro aumento entre 2006 e 
2007. Neste ano, essas despesas totais representaram 8,5% do PIB distrital, que 
atingiu R$ 50,6 bilhões. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, EM PERCENTUAL DO PIB/DF 

– 2004 A 2007 – 

 
        Fonte: Siggo e Seplag.  
         Excluídos recursos do FCDF. 

A tabela seguinte ilustra as despesas de pessoal classificadas por 
elemento, no exercício em análise. 

 R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  
Excluídos recursos do FCDF. 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, Aposentadorias e 
Reformas e Pensões, juntos, representaram 86,6% do total realizado em 2007.  

0,0%

1,0%
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5,0%

6,0%

7,0%

8,0%
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10,0%

2004 2005 2006 2007

5,7%

6,9%

8,2%
8,5%

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO VALOR %

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.907.070 67,98

Aposentadorias e Reformas 592.774 13,86

Pensões 202.842 4,74

Despesas de Exercícios Anteriores 147.915 3,46

Obrigações Patronais 127.824 2,99

Outras Desp. de Pessoal Dec. Contratos de Terceirização 122.774 2,87

Sentenças Judiciais 97.866 2,29

Indenizações e Restituições Trabalhistas 21.556 0,50

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 19.042 0,45

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 18.090 0,42

Contratação por Tempo Determinado 16.088 0,38

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 2.287 0,05

Salário-família 1 0,00

TOTAL 4.276.128   100,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL POR ELEMENTO
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O elemento Sentenças Judiciais (R$ 97,9 milhões) apresentou 
crescimento de 138,3% em comparação a 2006, com destaque para a unidade 
Fundo de Saúde do DF, que contabilizou R$ 62,6 milhões em 2007, seguido da 
Secretaria de Fazenda, com gasto de R$ 24,1 milhões. 

Dos R$ 122,8 milhões executados com contratos de terceirização de 
mão-de-obra no exercício, 97,3% restaram concentrados nas unidades 
orçamentárias Serviço de Limpeza Urbana – SLU e Secretaria de Governo, com 
montantes respectivos de R$ 101,7 milhões e R$ 17,8 milhões. Ressalte-se que, em 
2006, a então Belacap (hoje SLU) despendeu, nessa rubrica, R$ 81,6 milhões, o que 
equivale ao crescimento de 24,6% no período. 

O total de gastos com terceirização apresentou redução de 52,5% em 
relação a 2006, cujo montante atingiu R$ 258,3 milhões, em valores atualizados. O 
principal responsável por este resultado foi o decréscimo havido nas despesas com 
a contratação do Instituto Candango de Solidariedade – ICS, que passaram de 
R$ 165,1 milhões, em 2006, para R$ 17,8 milhões, em 2007.   

A tabela abaixo contém a relação das leis que fundamentaram a 
criação e o aumento da despesa com pessoal no exercício de 2007, relativa aos 
servidores remunerados com recursos do Tesouro do DF, excluídos os empregados 
das empresas públicas e sociedades de economia mista e os trabalhadores oriundos 
de contratos de terceirização e de gestão.  

 
Fonte: Anexo VIII, Volume V da Prestação de Contas 2007. 

Na manifestação apresentada no Anexo VIII, Volume V, da Prestação 
de Contas, sobre as Leis enumeradas na tabela acima, consta que houve 
cumprimento parcial das exigências legais. Segundo registrado, restaram pendentes: 
a demonstração da origem dos recursos para o custeio das despesas com pessoal 
(exigida pelo § 1º do art. 17 da LRF); a fundamentação das solicitações relativas a 
esses atos pelos órgãos da administração direta e indireta, autárquica e fundacional 
do GDF (exigida pela Portaria Conjunta SGA/SEF/Seplan nº 17/04); e as 
manifestações da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Fazenda e 
da Procuradoria Geral do DF (exigidas pelo § 2º do art. 45 da LDO/2007). A matéria 
está sendo avaliada por este Tribunal no âmbito do Processo – TCDF nº 33036/07, 
ainda sem decisão plenária a respeito. 

 Nos tópicos seguintes, serão analisadas as informações sobre o 
quantitativo de pessoal e a previdência social dos servidores públicos distritais. 

3.2.2.1 – QUANTITATIVO DE PESSOAL 

A força de trabalho à disposição da administração direta, autarquias e 
fundações do DF, ao final de 2007, alcançou 124,6 mil servidores, conforme 

REFERÊNCIA DIPLOMA LEGAL REFERÊNCIA DIPLOMA LEGAL

Magistério Público Lei nº 3.993/07 Tabela Especial de Emprego Comunitário - SES Lei nº 4.039/07

Assistência Pública à Saúde Lei nº 4.013/07 Magistério Público Lei nº 4.040,07

Enfermeiro Lei nº 4.014/07 Procurador e Assistência Judiciária Lei nº 4.042/07

Cirurgião-Dentista Lei nº 4.015/07 Planejamento e Orçamento / Finanças e Controle Lei nº 4.053/07

Médica Lei nº 4.016/07 Auditoria Tributária Lei nº 4.066/07

Tabela Especial de Emprego Comunitário - SES Lei nº 4.017/07 Magistério Público Lei nº 4.075/07

Assistência à Educação Lei nº 4.018/07

DEMONSTRATIVO DAS LEIS QUE FUNDAMENTARAM A CRIAÇÃO OU AUMENTO DAS DESPESAS COM  PESSOAL - A PARTIR DE 2007
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demonstrativo a seguir, o qual engloba unidades das áreas de saúde, educação e 
segurança, custeadas pelo Fundo Constitucional do DF – FCDF. 

As informações incluem os servidores remunerados em folha de 
pagamento com recursos do Tesouro, de outras fontes e do FCDF, excluídos os 
empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como os 
trabalhadores originários de contratos de terceirização e de gestão, e têm como 
base o mês de dezembro de 2007. 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. 
Obs: Quantitativo remunerado em folha de pagamento do Sigrh e Siape. Exclusive trabalhadores das empresas públicas, 

sociedades de economia mista e os originários de contratos de terceirização e de gestão.  

Em relação a 2006, houve redução de 3% entre os ativos, motivada, 
entre outros fatores, pelo decréscimo nos quadros de comissionados sem vínculo e 
contratados temporários de 24,8% e 19,3%, respectivamente. Em contrapartida, o 
contingente de inativos e pensionistas foi ampliado em 2,9%. 

No período 2004 a 2007, essa evolução pode ser acompanhada nos 
gráficos seguintes. 
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QUANTITATIVO REMUNERADO EM FOLHA DE PAGAMENTO 
SERVIDORES ATIVOS 

- 2004/2007 - 

77.793 80.339 91.689 91.653

21.207 20.944 21.300 20.985
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2.521
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Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. 
Obs:  Exclusive trabalhadores das empresas públicas, sociedades de economia mista e os originários de contratos de 

terceirização e de gestão. 

QUANTITATIVO REMUNERADO EM FOLHA DE PAGAMENTO 
SERVIDORES INATIVOS 

- 2004/2007 - 

29.277 29.812 30.070 30.714

4.596 4.479 4.993 5.194
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Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. 
Obs:  Exclusive trabalhadores das empresas públicas, sociedades de economia mista e os originários de contratos de 

terceirização e de gestão. 
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Quando adicionados os 11,2 mil empregados das estatais, a força de 
trabalho do Poder Executivo totalizou 135,8 mil pessoas – redução de 2,6% em 
relação ao exercício anterior. A tabela seguinte apresenta a evolução dos recursos 
humanos à disposição das empresas controladas pelo GDF no período. 

 
Fonte: Relatório de Atividades. 

Ao consolidar os quadros da CLDF e do TCDF, com 1,8 mil e 636 
servidores ativos, respectivamente, têm-se 138,3 mil trabalhadores vinculados ao 
complexo administrativo do DF. 

Algumas características dessa população podem ser apuradas no 
Demonstrativo de Avaliação da Situação Financeira e Atuarial dos Poderes do DF, 
apenso à LDO/2008. 

 
Fonte: DODF de 31.08.07, p. 25 – Suplemento. 
Somente servidores estatutários, inclusive custeados por recursos do FCDF. 

Ainda de acordo com o referido demonstrativo, 63,1 mil membros do 
atual quadro de servidores estatutários efetivos serão inativos até o exercício de 
2022. Esse montante é superior aos 49,5 mil aposentados e pensionistas registrados 
ao término de 2007 e equivale, ainda, a 50,6% da força de trabalho à disposição da 
administração direta, autarquias e fundações. 

A tabela seguinte apresenta as publicações dos quantitativos de 
pessoal exigidas pelo art. 49 da Lei nº 4.008/07 (LDO/2008). Constatou-se atraso na 
publicação dessas informações, todavia essa situação foi motivada pela 
discrepância entre o prazo previsto para cumprimento da medida, 31.08.07, e a 
publicação da LDO/08, na mesma data. 
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Fonte: DODF. 

Por intermédio da Decisão nº 3.236/07 (Processo – TCDF nº 
20690/06), o TCDF determinou que as Prestações de Contas do Governo, a partir de 
2007, contemplassem demonstrativo que possibilite a comprovação do cumprimento 
do inciso V do art. 19 da LODF, isto é, a destinação mínima de 50% dos cargos em 
comissão aos servidores ou empregados efetivos, de carreira técnica ou profissional. 

Ainda pela decisão citada, reiterou-se ao Excelentíssimo Senhor 
Governador o teor do item II da Decisão nº 2.469/06 (Processo – TCDF nº 
29048/05), com a fixação do prazo de 180 dias para o enquadramento de todos os 
entes integrantes do Complexo Administrativo do DF às disposições contidas no 
inciso V do art. 19 da LODF. 

Segundo os dados apresentados em consonância com a referida 
decisão, os órgãos e instituições a seguir teriam descumprido o dispositivo citado da 
Carta Magna distrital. 
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Fonte: Anexo VIII - Vol. VIII e Relatório de Atividades. 
* Instituídos após a publicação da Decisão nº 2.469/06 (DODF de 12.06.06). 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

93 
 

Nas administrações regionais, os servidores efetivos detêm apenas 
7,6% dos cargos em comissão ocupados, enquanto aqueles que são exclusivamente 
comissionados ficam com 92,4% desses postos.  

Dos 264 cargos em comissão existentes no TCDF, 84,9% são 
ocupados por servidores de carreira. Esta Corte conta apenas com quarenta 
servidores sem vínculo, representando 15,1% desse total.  

A Emenda à Lei Orgânica nº 50/07, ao acrescentar o § 6º ao art. 19 da 
LODF, excluiu do alcance do inciso V desse artigo os cargos em comissão dos 
gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do DF. 
Entretanto, esse novo dispositivo foi questionado por intermédio da ADI nº 4055-3, 
em tramitação no Supremo Tribunal Federal – STF. 

Outro importante posicionamento da Corte de Contas foi exarado no 
Processo – TCDF nº 30016/06. Por meio da Decisão nº 3.714/07, foi encaminhada 
documentação relativa à auditoria ali tratada à Secretaria de Saúde, para que esta 
se manifestasse sobre os achados de auditoria e, se assim entendesse, adotasse as 
medidas propostas, inclusive relativas à revisão dos atos de cessão de pessoal e ao 
aprimoramento dos controles sobre esses processos.  

A tabela a seguir destaca a movimentação de pessoal por intermédio 
de cessão e requisição, identificando as unidades que representam origem de força 
de trabalho e aquelas que mais demandam esses quadros. 
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Fonte: Anexo VIII - Vol. VIII e Relatório de Atividades. 
* Critério considerado: pessoal cedido ou requisitado superior a 5% da força de trabalho da unidade. 

3.2.2.2 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

No exercício de 2007, a Secretaria Extraordinária da Previdência do 
Distrito Federal foi extinta, nos termos do Decreto nº 27.591/07. As atribuições 
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relativas ao tema foram centralizadas na Secretaria de Planejamento e Gestão – 
Seplag, conforme disposição contida no inciso VII, alínea “d”, do art. 11 desse 
Decreto. 

No que concerne às receitas, embora a Lei Complementar distrital nº 
716/06 tenha definido a contribuição patronal ao RPPS como correspondente ao 
dobro daquela prestada pelo servidor ativo, com a escrituração dos valores 
correspondentes em conta específica, não houve, em 2007, a discriminação desses 
aportes e nem mesmo sua previsão ou execução orçamentária. 

Persiste a contabilização no âmbito da União das despesas 
previdenciárias relativas às áreas de saúde, educação e segurança custeadas pelo 
Fundo Constitucional do Distrito Federal, não obstante estejam sendo incorporadas 
ao Siggo as contribuições previdenciárias retidas dos mencionados servidores. Esse 
procedimento ameniza consideravelmente o déficit previdenciário financeiro do 
Distrito Federal, conforme revela o demonstrativo a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores atualizados pelo IPCA – Médio. 

Às despesas previdenciárias escrituradas no Siggo devem ser 
acrescidos R$ 7,1 milhões, consignados nos elementos 01 – Aposentadorias e 
Reformas e 03 – Pensões e, ainda, nos subelementos 92.01 – Despesas de 
Exercícios Anteriores (Aposentadoria e Reformas) e 92.03 – Despesas de Exercícios 
Anteriores (Pensões), associados a funções distintas de 09 – Previdência Social. 
Assim, o total dessas despesas previdenciárias em 2007 alcançaria o montante de 
R$ 817,9 milhões. Na receita, por sua vez, devem ser acrescidos R$ 160,0 mil 
provenientes de rendimentos de aplicação financeira da Compensação 
Previdenciária entre o RGPS e o RPPS, fazendo com que a receita total 
previdenciária some R$ 767,3 no exercício.  

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2006 2007 VARIAÇÃO %

I - Receitas de Contribuições       586.178       696.055 18,74 

    Servidores Ativos Civis       416.211       505.882 21,54 

    Servidores Ativos Militares         75.877         85.726 12,98 

    Servidores Inativos Civis         67.270         70.545 4,87 

    Servidores Inativos Militares         16.195         18.495 14,20 

    Pensionista Civil         10.624         15.408 45,02 

II - Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS       128.376         71.054 (44,65)

III - Cobertura do Déficit Previdenciário [B-(I+II)]         25.601         43.685 70,64 

TOTAL (A)       740.154       810.794 9,54

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2006 2007 VARIAÇÃO %

IV - Despesas Previdenciárias                -   

      Pessoal Civil       724.843       793.662 9,49 

        Aposentadorias       549.163       591.226 7,66 

        Pensões       174.757       202.374 15,80 

        Outras Despesas Previdenciárias             923                61 (93,35)

      Pessoal Militar         15.311         17.133 11,90 

        Reformas         13.573         14.562 7,29 

        Pensões          1.738           2.570 47,85 

        Outros Benefícios Previdenciários  -  - -

TOTAL (B)       740.154       810.794 9,54

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 2006 E 2007
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Na página do Ministério da Previdência Social – MPS na Internet, 
constam informações prestadas pelo GDF afetas ao tema que divergem 
sensivelmente do demonstrativo ora abordado, especialmente em razão de: 
divergências de valores das contribuições previdenciárias dos servidores; inclusão 
das despesas previdenciárias referentes aos segmentos de saúde, educação e 
segurança, contabilizadas no Siafi; discriminação de valores relativos a contribuição 
patronal, embora não esteja ocorrendo a escrituração contábil no Siggo desse 
aporte financeiro. O quadro adiante apresenta essas informações.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Ministério da Previdência Social <http://www.previdencia.gov.br>. 

Por essa ótica, o saldo negativo seria ampliado para R$ 925 milhões, 
uma diferença de R$ 881,3 milhões em relação ao déficit apresentado no 
demonstrativo constante do RREO. Ressalte-se que esse saldo seria ainda maior 
caso não houvesse a inclusão de receitas de contribuição patronal, que na verdade 
não estão sendo sistematicamente escrituradas em contas específicas, como exige 
a Lei Complementar distrital nº 716/06. 

No comparativo entre 2006 e 2007, observa-se que as receitas 
previdenciárias registradas no Siggo tiveram crescimento real de 7,3%, e aquelas 
presentes no endereço eletrônico do MPS, 11,8%. No que se refere às despesas, os 
percentuais de expansão foram de 10,5% e 10,3%, nessa ordem. Quanto aos 
saldos, os valores negativos já verificados em 2006 foram ampliados em 101% e 
7,3%, respectivamente. Os gráficos a seguir ilustram a evolução desses valores nas 
duas perspectivas indicadas. 
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EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO DF – SIGGO 
– 2004 A 2007 – 

 
Fonte: GDF – Siggo. 

Valores atualizados pelo IPCA – Médio. 

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO DF – MPS 
– 2004 A 2007 – 

 
Fonte: Siggo e Ministério da Previdência Social <http://www.previdencia.gov.br>. 
Valores atualizados pelo IPCA – Médio. 

O Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial, anexo à Lei 
nº 4.008/07, LDO/2008, ressalta a questão da Compensação Previdenciária a Pagar, 
que se refere aos benefícios concedidos por outros regimes em função do tempo de 
serviço ou contribuição ao DF e depende de banco de dados para ser apurada. A 
avaliação previdenciária parte do pressuposto de que esse valor será de 
responsabilidade direta do Tesouro distrital. Desse modo, essa obrigação futura faz 
com que o GDF venha estabelecer para si um passivo cujo valor ainda não é 
mensurável. 

Finalmente, o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 
destaca que a constituição e a administração de reservas são essenciais à saúde 
financeira e atuarial do RPPS, sendo necessário que seu patrimônio tenha 
rendimento real mínimo de 6% ao ano para preservação do seu equilíbrio. 
Entretanto, essa condição básica ainda não foi atendida pelo Poder Executivo local. 

A efetiva implementação do Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do DF – RPPS depende da observância, por parte do Governo 
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local, de variadas exigências de ordem constitucional, legal, contábil e financeira, 
entre outras. As principais exigências legais constam da Lei nº 9.717/98, que dispõe 
sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, assim como dos militares dos Estados e do DF. Além desse 
diploma legal, são estabelecidos outros regramentos em portarias expedidas pelo 
Ministério da Previdência Social. 

De acordo com o disposto no Decreto federal nº 3.788/01 e na Portaria 
– MPS nº 172/05, se os estados e o DF não estiverem em situação regular em 
relação à Lei nº 9.717/98, poderão ficar impedidos de: receberem transferências 
voluntárias de recursos da União; celebrarem acordos, contratos, convênios ou 
ajustes, bem como empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral com 
órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta da União; terem a liberação 
de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; e 
receberem o pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência 
Social em razão do disposto na Lei federal nº 9.796/99. 

A comprovação da referida situação regular dos Estados e do DF é 
feita por meio da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, 
diretamente na página da Internet do MPS. De acordo com o extrato de 
regularidades que embasou a emissão do CRP nº 974001-59177, emitido em 
18.03.08, com vigência até 16.06.08, a situação do DF é a que consta da tabela 
seguinte: 
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Fonte: Página da Internet do Ministério da Previdência Social – MPS. 
(*) Certificado de Regularidade Previdenciária nº 974001-59177, emitido em 18.03.08, com validade até 16.06.08. 

Não obstante os registros de situação “Irregular” e “Em análise” 
apontados no extrato ilustrado na tabela anterior, o respectivo CRP emitido certificou 

CRITÉRIO SITUAÇÃO INFORMAÇÕES FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Acesso dos segurados às informações do regime Regular Exigido desde 26/03/2004
Lei nº 9.717/98, art. 1º, VI; Port.nº 4.992/99, art. 2º, VI; Port.nº 

172/05, art. 5º, VII

Aplicações financeiras de acordo com Resolução do 

CMN - Decisão Administrativa 
Regular Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6°, IV e V;Port. nº4.992, 

art.17, IV;Port.nº 172/05, art.5º, XV

Aplicações financeiras de acordo com Resolução do 

CMN - previsão legal 
Regular Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6°, IV e V;Port. nº4.992, 

art.17, IV;Port.nº 172/05, art.5º, XV

Atendimento de solicitação do MPS no prazo Regular Exigido desde 26/03/2004
Lei nº 9.717/98, art. 9° § único; Port.nº 4.992, art. 20, § único; 

Port.nº 172/05, art. 5º, XII

Avaliação atuarial inicial Regular Exigido desde 26/03/2004
Lei nº 9.717/98, art.1°, I; Port. n°4.992/99, arts.2°, I e 9°; 

Port.nº 172/05, art.5º, XVI, b

Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas) Regular Exigido desde 26/03/2004
Lei nº 9.717/98,art. 1º, II; Port.nº 4.992/99,art.2º, II; 

Port.nº172/05,art.5º, I e § 1º

Caráter contributivo (Ente e Ativos - Repasse) Regular Exigido desde 01/01/2004
Lei nº 9.717/98,art.1º, II; Port.nº4.992/99,art.2º, II; Port nº 

172/05, art.5º, I e 1º

Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas- 

Alíquotas) 
Regular Exigido desde 01/10/2005

Lei nº 9.717/98,art. 1º, II; Port.nº 4.992/99,art.2º, II; Port.nº 

172/05,art.5º, I e § 1º

Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas-Repasse) Regular Exigido desde 01/01/2004
Lei nº 9.717/98, art.1º, II; Port.nº 4.992/99,art.2º, II;Port.nº 

172/05, art.5º, I e § 1º

Caráter contributivo (pagamento de contribuições 

parceladas) 
Em análise Exigido desde 01/01/2008

Lei nº 9.717/98,art.1º, II; Port.nº4.992/99,art.2º, II; Port nº 

172/05, art.5º, I e 1º,d

Caráter contributivo (Repasse) - Decisão 

Administrativa 
Regular Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, art. 1º, II, Port. nº 4.992/99, art. 2º, II, Port. nº 

172/2005, art. 5º, § 1º

Cobertura exclusiva a servidores efetivos Regular Exigido desde 26/03/2004
Lei nº 9.717/98, art. 1º, V; Port. nº 4.992/99, art. 2º, V; Port. nº 

172/05, art. 5º, III

Concessão de benefícios não distintos do RGPS - 

previsão legal 
Regular Exigido desde 01/10/2005

Lei 9.717/98, art. 5º, Port.nº 4.992/99, art. 16; Port.nº 172/05, 

art.5º, XI

Contas distintas para os recursos previdenciários Em análise Exigido desde 26/03/2004
Lei nº9.717/98, arts.1º,§único e 6º,II;Port.nº 4.992/99,arts.7º e 

17, II; Port.nº 172/05, art.5º,IX

Convênio ou consórcio para pagamento de benefícios Regular Exigido desde 26/03/2004
Lei nº 9.717/98, art. 1º, V; Port. nº 4.992/99, arts. 2º, V e 11; 

Port. nº 172/05, art.5º, VI

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 

DRAA
Regular Exigido desde 01/01/2003

Lei nº 9.717/98, art. 1º, I, Port. nº 4.992/99, arts. 2º, I e 9º e 

Port. nº 172/05, art. 5º, XVI, c

Demonstrativo Financeiro - Consistência das 

Informações 
Regular Exigido desde 10/05/2007

Lei nº 9.717/1998, art. 9º, PU; Port. nº 4.992/1999, art. 17, § 

5º; Port. nº 172/05, art. 5º, XVI, e

Demonstrativo Financeiro - Encaminhamento à SPS Regular Exigido desde 01/09/2003
Lei nº 9.717/98, art. 9º, PU Port. nº 4.992, art.17, § 5º; Port. nº 

172/05, art.5º, XVI, e, § 8º, b

Demonstrativo Previdenciário - Consistência das 

Informações 
Regular Exigido desde 10/05/2007

Lei nº 9.717/1998, art. 9°, PU; Port. n° 4.992/1999, art. 14; 

Port. nº 172/2005, art. 5º, XVI, d.

Demonstrativo Previdenciário - Encaminhamento à 

SPS
Regular Exigido desde 01/01/2002

Lei nº 9.717/98, art. 9°, PU; Port. n°4.992/99, art 14; Port. nº 

172/05, art.5º, XVI, d, § 8, b

Demonstrativos Contábeis Irregular Exigido desde 01/05/2008
Lei nº 9.717/98, art. 1º, caput; Port. nº 4.992/99, art. 5º, III; 

Port. nº 172/05, art. 5º, XVI, g.

Encaminhamento da legislação à SPS Regular Exigido desde 26/03/2004
Lei nº 9.717/98,art.9º,§ único; Port.nº 4.992/99,art. 20,§único; 

Port.nº 172/05,art.5º,XVI,a

Equilíbrio Financeiro e Atuarial Em análise Exigido desde 01/10/2005
Lei nº 9.717/98, art. 1º, caput; Port.nº 4.992/99, art. 2º, caput; 

Port. nº 172/05, art. 5º, II

Escrituração de acordo com Plano de Contas Regular Exigido desde 01/01/2007
Lei nº 9.717/98, art. 1º, caput; Port.nº 4.992/99, art. 5º, III; 

Port. nº 172/05, art. 5º, XIII

Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos 

benefícios 
Regular Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, art. 1º, X e XI; Port.nº 4.992/99, art. 2º, X; 

Port.nº 172/05, art.5º, VIII.

Observância dos limites de contribuição do ente Regular Exigido desde 01/10/2005 Lei nº 9.717/98, art. 2º; Port. nº 172/05, art. 5º XIV, c

Observância dos limites de contribuição dos segurados 

e pensionistas 
Regular Exigido desde 01/10/2005 Lei nº 9.717/98, art. 3º; Port. nº 172/05, art. 5º, XIV, a e b

Participação dos segurados, ativos e inativos, nos 

colegiados 
Regular Exigido desde 01/01/2008

Lei nº 9.717/98, art. 1º, VI, Port.nº 4.992/99, art. 2º, VI; Port.nº 

172/05, art. 5º, IV

Regras de concessão, cálculo e reajustamento de 

benefícios - previsão legal 
Regular Exigido desde 01/10/2005

Lei 9.717/98, art. 5º, Lei nº 10.887/04, arts. 1º, 2º e 15; Port.nº 

172/05, art.5º, XI,§§ 3º e 4º.

Unidade gestora e regime próprio únicos Em análise Exigido desde 01/01/2008
Lei nº 10.887/04, art. 9º; Port. nº 4.992/99, art. 10; Port. nº 

172/05, art. 5º, IV

Utilização de recursos previdenciários - Previsão legal Regular Exigido desde 26/03/2004
Lei nº 9.717/98, art. 1º, III; Port.nº 4.992/99, art. 2º, III e 17, § 

3º; Port.nº 172/05, art.5º,

Utilização dos recursos previdenciários - Decisão 

Administrativa 
Regular Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, art. 1º, III; Port.nº 4.992/99, art. 2º, III e 17, § 

3º; Port.nº 172/05, art.5º, V

EXTRATO EXTERNO DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL(*)
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que o Distrito Federal estaria em situação regular, frente às exigências contidas na 
Lei nº 9.717/98. 

Em 13 de março do corrente exercício, o Exmo. Sr. Governador havia 
formalizado perante o MPS “Termo de Compromisso de Pleno Enquadramento”, 
objetivando prorrogar o prazo para cumprimento do critério “Unidade Gestora de 
Regime Próprio Único”, no intuito de afastar eventual óbice à emissão de CRP. A 
solicitação fundamentou-se no fato de haver sido encaminhado à CLDF, em 
dezembro de 2007, projeto de lei que trata da reorganização e unificação do Regime 
Próprio de Previdência Social do DF, objetivando atender as exigências da 
legislação federal sobre a matéria (PL nº 649/07). Posteriormente, em 15 de abril 
último, essa proposição foi substituída pelo Projeto de Lei Complementar – PLC nº 
70/08, de mesmo teor, que tramita na CLDF em regime de urgência. 
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3.2.3 – DESPESA POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO 

Da despesa executada nos OFSS, R$ 8,1 bilhões, o código com 
maior expressividade foi Não aplicável (64,2%), com destaque para os 
seguintes grupos de despesa: Pessoal e Encargos Sociais (79,1%), Outras 
Despesas Correntes (15,1%) e Juros e Encargos da Dívida (2,1%). 

As modalidades Não aplicável, Dispensa de Licitação e Inexigível 
responderam por 80,0% das despesas empenhadas.  

O código Não aplicável refere-se a despesas não passíveis de 
procedimento licitatório, de que são exemplo os gastos com pessoal e 
encargos sociais, precatórios e pagamento da dívida. As modalidades e 
respectivos valores são apresentados no gráfico seguinte. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DESPESA REALIZADA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 
Não incluídos os valores correspondentes ao FCDF. 

A evolução da despesa realizada no período de 2004 a 2007, 
tendo como critério as modalidades de licitação, está consolidada na tabela a 
seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Não incluídos os valores correspondentes ao FCDF. 
Valores atualizados pelo IPCA - Médio.  

Não Aplicável; 
5.230.148

Dispensa de Licitação; 
714.799

Inexigível;
542.783

Concorrência; 
954.859

Concurso; 
1.209

Pregão; 
539.244

Tomada de Preço; 
85.444

Supr. de Fundos;
3.555

Convite;
73.390

Outras
1.617.486

R$ 1.000,00

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

Não Aplicável     3.681.340 54,05     3.835.710 51,84     4.555.838 55,20     5.230.148 64,21

Concorrência     1.008.254 14,80     1.201.111 16,23     1.062.403 12,87        954.859 11,72

Dispensa de Licitação     1.238.760 18,19     1.452.552 19,63     1.738.708 21,07        714.799 8,78

Inexigível        484.537 7,11        444.732 6,01        424.371 5,14        542.783 6,66

Pregão        252.872 3,71        349.537 4,72        373.442 4,52        539.244 6,62

Tomada de Preço         88.411 1,30         58.309 0,79         52.501 0,64         85.444 1,05

Convite         33.174 0,49         34.859 0,47         25.456 0,31         73.390 0,90

Suprimento de Fundos           5.611 0,08           3.851 0,05           3.452 0,04           3.555 0,04

Concurso         17.743 0,26         18.489 0,25         17.766 0,22           1.209 0,01

TOTAL     6.810.701 100,00     7.399.149 100,00     8.253.938 100,00     8.145.431 100,00

2004 2005 2006 2007
ESPECIFICAÇÃO

DESPESA REALIZADA, POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO - 2004/2007
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As modalidades Não Aplicável e Pregão, no intervalo apontado, 
tiveram seus valores em constante acréscimo. Ao contrário, dispensa de 
licitação apresentou significativa queda entre 2006 e 2007. Para os outros 
códigos, não houve tendência definida. 

Novamente, identificaram-se despesas do Grupo Pessoal e 
Encargos Sociais classificadas indevidamente no código de licitação Inexigível, 
quando o correto seria em Não Aplicável. Este Tribunal, Processos – TCDF 
nº 25999/05, nº 23460/06 e 28466/07, recorrentemente se pronuncia no sentido 
da adoção de medidas visando a classificá-las corretamente. 

Desconsideradas as despesas classificadas em Não Aplicável, 
Inexigível e Suprimento de Fundos, que não são licitáveis, tem-se a seguinte 
distribuição. 

 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA PASSÍVEL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 
Não incluídos os valores correspondentes ao FCDF. 

Concorrência foi a modalidade com maior expressividade de 
despesas, entre aquelas passíveis de licitação. As dez empresas que mais 
receberam pagamentos por serviços prestados nessa modalidade, equivalente 
a 33,7% do total, estão listadas no gráfico a seguir. 

Concorrência 
40,2%

Dispensa de 
Licitação 

30,1%

Pregão 22,7%

Tomada de 
Preço 3,6%

Convite 3,1%

Concurso/Su
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
CONCORRÊNCIA – MAIORES CREDORES 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 
Não incluídos os valores correspondentes ao FCDF. 

Dos recursos pagos à empresa RC Comunicação nessa 
modalidade, 99,9% provieram da atividade Publicidade e Propaganda. Caenge 
foi credora de 90,7% dos pagamentos por serviços prestados no projeto 
Construção de Hospital Regional de Santa Maria e Serveng-Civilsan, por 91,5% 
da execução em Complementação das Obras do Metrô e Implantação do 
Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF. 

Os projetos e atividades com maiores pagamentos na modalidade 
Concorrência foram: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais (18,4%), 
Publicidade e Propaganda (10,1%), Recuperação e Melhoramento de Rodovias 
(8,3%) e Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do 
DF (6,1%). 

Os gastos classificados em Dispensa de Licitação diminuíram 
58,9% em relação a 2006. O fator preponderante foi a redução nos repasses 
ao Instituto Candango de Solidariedade  – ICS. O gráfico a seguir demonstra 
esse comportamento. 

RC Comunicação Ltda

Caenge Engenharia S/A

Serveng-Civilsan S/A

Torc-Terraplanagem Ltda

Via Engenharia S/A

Dinâmica Ltda

Ipanema Segurança Ltda

Sanoli Com. Aliment. Ltda

Politec Tec. da Inform. S/A

Ipanema Serv. Gerais Ltda

53.783,0 

46.286,9 

44.067,4 

32.422,5 

30.986,1 

24.968,8 

24.687,8 

22.026,4 

21.241,3 

21.169,8 

R$  1.000,00
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
RECURSOS DESTINADOS AO ICS  

- 2004/2007 - 

 
Fonte: Siggo. 
Não incluídos os valores correspondentes ao FCDF. 
Valores atualizados pelo IPCA - Médio. 

Em 13.06.06, o ICS perdeu a inscrição no Conselho de 
Assistência Social do DF – CAS/DF, por inadimplência das prestações de 
contas dos exercícios de 1999 a 2006. 

Em 23.02.07, o GDF desqualificou o ICS como organização de 
interesse social e utilidade pública, por intermédio do Decreto nº 27.732/07. 

Dessa forma, o instituto ficou impedido de receber recursos do 
GDF a título de implementação de Programa de Assistência Social, conforme 
vedação expressa do art. 16 do Decreto nº 18.366/97, que regulamenta o 
Fundo de Assistência Social do DF. 

No exercício em análise, o ICS recebeu R$ 23,9 milhões, sendo 
25,3% após a desqualificação como organização social. No entanto, tais 
valores referem-se a reconhecimento de dívidas, classificados no elemento de 
despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores. 

No âmbito desta Corte de Contas, a Decisão TCDF nº  3.352/07 
levou ao conhecimento do Exmº. Sr. Governador do DF o restabelecimento da 
eficácia das seguintes determinações, em razão da cassação, pelo STF, de 
liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – 
TJDFT: 

 Decisão TCDF nº 3.518/03 – considerou irregular a 
qualificação do Instituto Candango de Solidariedade - ICS 
como organização social, produzida pelo art. 19 da Lei DF nº 
2415, de 06.07.99; 

 Decisão TCDF nº 4.117/03 – determinou, cautelarmente, 
"inaudita altera pars", a todos os órgãos e entidades que 
compõem a Administração Pública local que se abstivessem 
de comprometer e liberar recursos, firmar ou prorrogar ajustes 
com o Instituto Candango de Solidariedade – ICS; 

 Decisão TCDF nº 4.848/03 – determinou que os órgãos e 
entidades envolvidos adotassem providências necessárias ao 
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exato cumprimento da lei, anulando os respectivos contratos 
de gestão que mantiverem com o ICS. 

Vários processos ainda tramitam nesta Corte de Contas 
abordando a relação contratual do ICS com órgãos distritais. A tabela a seguir 
contém a relação dos mais relevantes. 

 
Fonte: Sistema de Acompanhamento Processual – TCDF. 

A relação das empresas que mais receberam pagamentos por 
serviços prestados na modalidade Dispensa de Licitação está representada no 
gráfico a seguir. 

PROCESSO 

TCDF Nº
ASSUNTO DECISÃO TCDF

747/00

Contrato de prestação de serviços e/ou de

gestão entre o ICS e órgãos do GDF (DMTU,

SHDU/Idhab, Novacap, Codeplan, Detran/DF,

SADF/FZDF, SES/FHDF, SEG, Sesol, Sucar e

SLU).

Decisão 3.518/03 - considerou irregular a qualificação do ICS como Organização Social; Decisão 6.873/03 -

conheceu do recurso impetrado pelo ICS, porém manteve os termos da Decisão anterior.

1621/02

Contrato de Gestão entre Secretaria de

Coordenação das Administrações Regionais -

SECAR e ICS.

Decisão 5.786/06 - I. considerou improcedentes os recursos oferecidos, mantendo os termos da Decisão nº

6.552/05 e do Acórdão nº 262/05; II - determinou a cessação dos efeitos suspensivos indicados na Decisão nº

2.794/06. Decisão 6.552/05 - reitera características dos contratos de gestão estabelecidos com ICS, assim

descritos: configurar contrato de prestação de serviços; não prever metas a serem atingidas e critérios

objetivos de avaliação de desempenho; evidenciar que o ICS não presta serviços à comunidade, pois atua

como intermediador, que disponibiliza, à Administração, recursos humanos e materiais para que esta execute

suas atividades rotineiras; revestir-se das características do regime de execução "Administração Contratada",

configurando subcontratação total do objeto pactuado; caracterizar o pagamento de taxa de administração ao

ICS incidente sobre o valor dos serviços prestados por terceiros, prática antieconômica e incompatível com a

natureza dos contratos de gestão; objeto do ajuste incompatível com essa modalidade de contrato

administrativo; desvio à regra da licitação e do concurso público.

41/03

Pagamentos à Adler e Linknet - motivo e origem

dos recursos, verificando a possibilidade de

desvio de recursos públicos para campanha

eleitoral para Governador do DF (mandato

2002/2005) por meio dos contratos firmados

entre o ICS e a Codeplan.

Decisão 3.252/07 - I. concedeu à NOVACAP prazo para realizar estudo de viabilidade econômica de renovação

da frota oficial e/ou de representação por veículos locados e, se for o caso, a realização de procedimento

licitatório para a efetivação das referidas locações; II. determinou à Secretaria de Planejamento e Gestão que

adote as providências necessárias à reparação dos seguintes danos: a) preços acima dos padrões de mercado

por parte da empresa Adler, subcontratada do ICS, e cobrança de equipamentos anteriormente adquiridos; b)

discrepância entre os valores pagos a mais pela CODEPLAN ao ICS por serviços de rede na PMDF e aqueles

pagos pela Corporação à CODEPLAN, como contraprestação pelos mesmos serviços; c) ausência de

comprovação dos serviços de locação de mão-de-obra prestados pela empresa Linknet; d) deficiência do

controle dos equipamentos locados à Administração pela empresa Linknet.

2.655/04

TCE com vistas à apuração de eventuais

irregularidades nas prestações de contas dos

Contratos de Gestão firmados com o ICS, no

período 2001/2003.

Decisão 2.630/08 - I. considerou parcialmente atendida a diligência determinada em Despacho Singular,

contemplando matéria deliberada pela Decisão nº 6.843/06, ante o advento do Decreto n° 28.514/07, que

instaurou TCE e constituiu Comissão para apurar fatos sob exame no Processo n° 010.000.390/2005; II.

determinou audiência do titular da Secretaria de Governo do Distrito Federal , para que apresente razões de

justificativa por não haver reinstruído e encaminhado ao Tribunal, via Controle Interno, a TCE objeto do

processo acima citado; III. em face do teor do Decreto n° 28.514/07, determinou à Corregedoria-Geral do DF

que priorize a análise da TCE citada, para que os autos possam ser encaminhados a esta Corte via Controle

Interno.

14300/05

Auditoria de Regularidade que aborda Contrato

de Gestão celebrado entre a Secretaria de

Governo e o ICS.

Decisão 4.010/06 - autorizou audiência dos responsáveis; determinou à SEG que adotasse providências com o

fim de reparar danos porventura configurados, bem como prestasse informações e esclarecimentos;

determinou a instauração de processos apartados para constituirem TCE; sobrestou as contas anuais da

Secretaria de Governo relativas aos exercícios de 2004 e 2005. 

33789/05

Inspeção no ICS para verificar contratos de

prestação de serviços celebrados entre o

referido instituto e escritório de advocacia e

consultoria.

Decisão 1.209/07 - determinou audiência do ex-Presidente do ICS, para apresentar razões de justificativa pelo

repasse de verbas ao escritório Neves Barbosa - Advocacia e Consultoria S/C, oriundos de recursos públicos

referentes aos contratos de gestão celebrados entre aquele Instituto e os órgãos e entidades do GDF.

15548/06

Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria

de Governo e o Instituto Candango de

Solidariedade, com dispensa de licitação.

Decisão 603/08 - I. considerou ilegal a contratação do ICS realizada pela Secretaria de Governo do DF, por

meio do Contrato de Gestão nº 23/06, devido as seguintes constatações: a) burla à regra do concurso público;

b) inexistência de metas objetivas a serem atingidas, respectivos prazos de execução, inviabilizando a

aplicação eficaz dos indicadores de desempenho do Projeto Básico; e c) ilegalidade da dispensa de licitação. II.

aplicou multa individual, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), aos responsáveis pela ocorrência das

irregularidades. 

16331/06

Comunicação feita pela Corregedoria-Geral do

DF sobre a não prestação de contas referente ao

exercício de 2004, pelo ICS .

Decisão 2.395/07 - concedeu à Corregedoria-Geral do DF prazo para remessa da prestação de contas

referente ao exercício de 2005 do ajuste celebrado entre a Secretaria de Solidariedade e o ICS.
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DISPENSA DE LICITAÇÃO – MAIORES CREDORES 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 
Não incluídos os valores correspondentes ao FCDF. 

Os valores pagos à empresa Qualix referem-se à atividade 
Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública. Esta atividade 
representou 24,9% dos contratos dispensados de licitação, seguida de 
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, 15,3%, Modernização 
Tecnológica, 15,2%, e Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas, 5,5%. 

A modalidade Inexigibilidade atingiu o montante de R$ 542,8 
milhões, pago por serviços prestados conforme demonstrado no gráfico 
seguinte. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – MAIORES CREDORES 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 
Não incluídos os valores correspondentes ao FCDF. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 107 

Nesta modalidade, a empresa Sangari do Brasil recebeu 
R$ 38,8 milhões para utilização no programa Educando Sempre. A Alstom 
Brasil Energia e Transporte recebeu R$ 38,7 milhões para aplicação no 
programa Transporte Seguro e a Congregação dos Religiosos Terciários 
Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, R$ 21,6 milhões para execução do 
programa Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei. 

Os programas mais favorecidos nessa modalidade de licitação 
foram: Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial (16,7%), Transporte 
Seguro (14,6%), Educando Sempre (11,9%), Iluminando o Distrito Federal 
(10,8%) e Apoio Administrativo (10,8%). 

A modalidade Pregão participou com 6,6% do total das despesas 
empenhadas e 22,7% das despesas passíveis de licitação. 

Criada pela Lei Federal nº 10.520/02, é utilizada na aquisição de 
bens e serviços comuns, na qual a disputa pelo fornecimento se dá mediante 
sessão pública, presencial ou eletrônica, para a classificação e habilitação do 
licitante que ofertar o menor preço. 

O volume de recursos aplicados nessa modalidade evoluiu desde 
sua introdução no GDF. As taxas de crescimento foram: 38,2% para 2004/2005, 
6,8% para 2005/2006 e 44,4% para 2006/2007. Foram investidos, no exercício 
em análise, R$ 539,2 milhões, envolvendo 1.103 contratados, entre empresas 
e pessoas físicas.  

As empresas com os dez maiores contratos respondem por 28,3% 
do total na modalidade Pregão e estão demonstradas no gráfico adiante. 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
LICITAÇÃO POR PREGÃO – MAIORES CREDORES 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

Não incluídos os valores correspondentes ao FCDF. 

A Função Saúde respondeu por 49,8% das despesas licitadas na 
modalidade Pregão. Seguiram as funções Educação (13,0%), Administração 
(9,5%), Segurança Pública (5,5%) e Assistência Social (4,8%). 

Hospfar Prod. Hospitalares Ltda

Medcomerce Prod. Hosp. Ltda

Brasil Telecom S.A

Milênio Prod. Hospitalares Ltda

Novartis Biociências S/A

Tripar Adm. de Cartões Ltda

Multipaper Ltda

Fundação Universa - Funiversa

Petrobras Distribuidora S/A

Royal Diesel Ltda
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12,3
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Outros processos relevantes relativos ao acompanhamento de 
procedimentos licitatórios e dispensas estão enumerados adiante.  

 
Fonte: Sistema de Acompanhamento Processual – TCDF. 
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3.2.4 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

As despesas relativas à atividade 8505 – Publicidade e Propaganda, 
nos OFSS, totalizaram R$ 98,1 milhões, conforme discriminado a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Somente atividade 8505. 

Ao montante apresentado, devem ser acrescidos outros R$ 70,5 mil 
registrados no subelemento 39.88 – Serviços de Publicidade e Propaganda, porém 
associados a outras atividades. Com isso, tem-se, nos OFSS, R$ 98,2 milhões 
destinados a esses serviços. 

Destacaram-se os gastos da Agência de Comunicação Social, 
Secretaria de Governo e Câmara Legislativa do DF, que, juntas, despenderam 
R$ 88,1 milhões, ou 89,8% do total da rubrica em análise. 

Do montante realizado na atividade 8505 – Publicidade e Propaganda, 
R$ 4 milhões foram classificados no elemento de despesa 92 – Despesas de 
Exercícios Anteriores. Os gastos nesse elemento representaram 4,1% do total 
aplicado em 2007, frente a 16,7% no exercício de 2006. 

Entre 2006 e 2007, houve acréscimo real de 9,4% nos gastos com 
Publicidade e Propaganda nos OFSS, ou seja, já considerada a variação média do 
IPCA.  
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

– 2004 / 2007 – 

 
Fonte: Siggo. Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

Incluídas despesas realizadas fora da atividade 8505 e excluídas despesas realizadas na atividade 2901 – 
Edição do Diário Oficial. 

No âmbito do Orçamento de Dispêndios, houve aplicação de R$ 18,3 
milhões, representando redução de 73,9% em relação ao exercício anterior, 70,2 
milhões. Os maiores responsáveis por essa queda foram BRB, Caesb e CEB, com 
recuos de 87%, 93,7% e 97,9% na execução da despesa nesse período, 
respectivamente. O quadro a seguir apresenta os dados relativos a 2007.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
* Unidades orçamentárias 21205 e 22202. 

Em 2007, a despesa com Publicidade e Propaganda do Complexo 
Administrativo do DF, incluídos os gastos dos OFSS e do Orçamento de Dispêndios, 
atingiu a cifra R$ 116,5 milhões contra aplicações de R$ 160,1 milhões em 2006, 
portanto, uma redução de 27,2%, já considerada a variação do IPCA. 
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Para fins de comparação, os gastos com Publicidade Propaganda dos 
OFSS foram superiores a 68 dos 82 programas executados em 2007. A seguir são 
apresentados alguns desses programas. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

PROGRAMAS COM EXECUÇÃO INFERIOR ÀS DESPESAS 

COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

DESPESA 

REALIZADA

DESPESA COM PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA / DESPESA POR 

PROGRAMA

Modernização e Adequação do SUS/DF 94.426 1,04

Iluminando o DF 84.427 1,16

Desenvolvimento Econômico do DF 73.676 1,33

Administrando Nossa Cidade 69.470 1,41

Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda 66.384 1,48

Defesa Jurídica do DF 65.724 1,49

Construindo o DF 31.665 3,10

Difusão e Promoção Cultural 28.107 3,49

Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio 27.234 3,60

Escola de Todos Nós 26.854 3,65

Apoio aos Portadores de Deficiência 25.265 3,88

Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei 24.409 4,02

Infra-Estrutura a Serviço do Desenvolvimento 24.256 4,05

Reestruturação do Sistema Penitenciário 24.047 4,08

Desenvolvimento Científ ico e Tecnológico 22.321 4,40

Transporte Racional 19.248 5,10

Mãos a Obra 16.968 5,78

Abastecimento de Água 16.605 5,91

Proteção e Cuidado Infantil 16.273 6,03

Segurança em Ação 15.653 6,27

Modernizando a Educação 13.716 7,15

Cidade dos Parques 11.669 8,41

Zôo de Todos Nós 11.178 8,78

Melhoria da Gestão Pública 11.151 8,80

Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento 10.845 9,05

Promoção Comunitária 10.778 9,10

Hemotecnologia 9.716 10,10

Programa Jovem Trabalhador 9.196 10,67

Geração de Renda, o Exercício da Cidadania 8.236 11,91

Proteção à Adolescência 7.858 12,49

Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável 7.163 13,70

Planejamento da Política de Turismo do DF 7.043 13,93

Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego 5.581 17,58

Esgotamento Sanitário 4.897 20,04

Vigilância à Saúde 3.387 28,97

Excelência no Atendimento ao Cidadão 3.039 32,29

Programa de Assistência a Saúde Mental 2.929 33,50

Revitalização da Cidade de Brasília 2.893 33,92

Entorno – Crescendo com Brasília 2.727 35,98

Programa Educação Superior 2.364 41,51

Saúde em Família 2.281 43,01

Brasília Sustentável 2.275 43,12

Proteção Social a Indivíduos e Famílias 2.249 43,62

Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária 2.049 47,87

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2007
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Ainda em termos de despesas, comparando-se às subfunções 
orçamentárias, os recursos canalizados para Publicidade e Propaganda superaram 
57 das 68 subfunções com execução nos OFSS. Adiante são apresentadas algumas 
dessas situações. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Também os recursos dos OFSS destinados a Publicidade e 
Propaganda superaram aqueles aplicados em 14 das 23 funções governamentais 
com execução orçamentária, a saber: Agricultura, Ciência e Tecnologia, Comércio e 
Serviços, Comunicações, Cultura, Desporto e Lazer, Direitos da Cidadania, Energia, 
Gestão Ambiental, Habitação, Judiciária, Saneamento, Segurança Pública e 
Trabalho.  

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2007

SUBFUNÇÕES COM EXECUÇÃO INFERIOR ÀS DESPESAS COM 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Refinanciamento da Dívida Interna 80.954

Serviço da Dívida Interna 80.868

Promoção Industrial 73.676

Alimentação e Nutrição 72.398

Energia Elétrica 58.786

Ensino Médio 57.738

Assistência à Criança e ao Adolescente 48.641

Serviço da Dívida Externa 40.478

Policiamento 35.569

Difusão Cultural 29.956

Saneamento Básico Urbano 28.185

Custódia e Reintegração Social 23.775

Formação de Recursos Humanos 23.594

Desporto de Rendimento 22.139

Ordenamento Territorial 22.106

Educação Infantil 21.996

Desenvolvimento Científ ico 17.307

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 14.777

Atenção Básica 13.283

Suporte Profilático e Terapêutico 9.322

Turismo 8.640

Fomento ao Trabalho 8.236

Ensino Profissional 7.344

Ensino Superior 6.759

Assistência Comunitária 6.680

Desporto Comunitário 5.724

Controle Externo 5.189

Assistência ao Portador de Deficiência 5.041

Ação Legislativa 4.779

Educação Especial 3.294

Vigilância Sanitária 2.864

Educação de Jovens e Adultos 2.526

DESPESA 

REALIZADA
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Do mesmo modo, excederam os recursos aplicados por 72 das 89 
unidades orçamentárias do DF com execução em 2007. 

Em relação às receitas, as aplicações em Publicidade e Propaganda 
são superiores ao montante auferido pelo DF por intermédio de Amortizações, 
Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública, Cota-Parte do Fundo de 
Participação dos Municípios, Dividendos, ICMS Importação, Multas e Juros dos 
Tributos, Operações de Crédito, Receita de Dívida Ativa do ICMS, Receitas 
Imobiliárias, Remuneração de Depósitos Bancários, Serviços de Trânsito, Simples, 
Taxa de Limpeza Pública ou Transferências de Convênios da União, entre outros 
itens. 

OBSERVÂNCIA A REFERÊNCIAS LEGAIS 

O §2º do art. 11 da LDO/2007 contém exigência de suplementação 
orçamentária na atividade 8505 – Publicidade e Propaganda, exclusivamente, 
mediante lei específica.  

Apesar disso, foram editadas oito leis que, ao tempo em que 
remanejaram diversas outras dotações, abriram créditos adicionais da ordem de 
R$ 71,7 milhões para a atividade, conforme descrito a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: DODF. 

Pela Decisão nº 6.283/07, Processo – TCDF nº 28466/07, esta Corte 
solicitou à Seplag esclarecimentos a respeito do descumprimento objeto da Lei nº 
3.981/07. A diligência encontra-se em andamento. 

No que diz respeito ao cumprimento da Lei nº 3.184/03, das trinta 
unidades orçamentárias com recursos autorizados para publicidade e propaganda, 
treze deixaram de publicar o Plano Anual de Publicidade e Propaganda, a saber: 
Câmara Legislativa do DF, CEB Geração, CEB Participações, Centrais de 
Abastecimento de Brasília, Companhia de Planejamento do DF, Departamento de 
Estradas de Rodagem do DF, Empresas Brasiliense de Turismo e de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do DF, Fundações de Ensino e Pesquisa em Ciências da 
Saúde, Jardim Zoológico de Brasília e Pólo Ecológico de Brasília, Serviço de 
Limpeza Urbana e DFTrans - Transporte Urbano do DF. E mais, nenhuma unidade 
publicou o referido plano no prazo de que trata o art. 3º da Lei nº 3.184/03. 
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No que se refere à publicação do Demonstrativo Trimestral das 
Despesas de Publicidade e Propaganda, apenas Banco de Brasília, BRB Crédito, 
Investimento e Financiamento, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, 
Câmara Legislativa do DF, Companhias de Planejamento do DF e do Metropolitano 
do DF, Departamento de Trânsito do DF e Tribunal de Contas do DF cumpriram 
satisfatoriamente o requisito legal, com publicação do referido documento. 

O quadro a seguir resume a situação apresentada. 

 
Fonte: Diário Oficial do DF. 
* Despesas realizadas somente no 1º trimestre/2007 e empenhadas em 31.05.07. 

Exigência atendida = S. Demais não atenderam o exigido. 
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3.2.5 – AGENDAS DE GOVERNO 

O planejamento distrital aprovado no Plano Plurianual – PPA 
2004/2007, Lei n.º 3.157/03, foi estruturado sob a forma de Agendas de Governo, 
em sintonia com o Plano Estratégico do Governo distrital denominado “Rumo aos 
50” e com o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social – PDES 2003/2006.  

Inicialmente, esse planejamento foi composto por quatro agendas – 
Social, de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Urbano e Infra-
estrutura e da Gestão Pública. Posteriormente, por intermédio do Decreto nº 
25.752/05, criou-se a Agenda Ciência e Tecnologia, implementada a partir de 2006.  

Em síntese, relacionam-se abaixo os objetivos almejados com a 
criação dessas Agendas: 

 Social – resgatar o espírito de corporativismo, cidadania, 
integração, civismo e bem estar geral; desenvolver práticas 
esportivas; e melhorar e ampliar as redes públicas de saúde e de 
ensino; 

 Desenvolvimento Econômico – demonstrar a capacidade natural e a 
vocação do Distrito Federal para o desenvolvimento de indústrias 
não poluentes e de alta tecnologia; fomentar a indústria do turismo; 
promover parcerias a fim de alcançar qualificação e especialização 
da mão de obra; e aumentar o número de postos de trabalho; 

 Desenvolvimento Urbano e Infra-estrutura – racionalizar o uso do 
solo; modernizar e recuperar a malha viária; efetivar políticas para o 
melhor aproveitamento dos recursos naturais junto ao meio 
ambiente; e promover estudos e ações para melhor aproveitamento 
dos recursos hídricos e energéticos; 

 Gestão Pública – proporcionar à sociedade o acompanhamento dos 
trabalhos desenvolvidos pelos servidores; incentivar e valorizar o 
corpo de servidores; melhorar a qualidade de vida da população via 
atendimentos públicos com qualidade, rapidez e eficiência; 
incrementar o processo de informatização de atendimentos 
públicos; e reformar, modernizar e ampliar as instalações públicas; 

 Ciência e Tecnologia – promover a produção de conhecimentos 
científicos e tecnológicos e sua apropriação econômica e social. 

A ausência de clara definição e quantificação de metas físicas e de 
indicadores para cada um dos programas que compõem as agendas impede ao 
órgão de controle e à sociedade aferir o cumprimento desses objetivos. Nesse 
sentido, também manifestou-se a Corregedoria-Geral do DF, em conclusão ao 
Relatório de Avaliação dos Resultados quanto à Eficiência e Eficácia da Gestão 
Governamental, Por Programa, em síntese: “Salvo alguns casos, os indicadores não são 
apropriados para medir os resultados que o programa objetiva alcançar, e quando existe 
alguma correlação, as unidades não dispõem de dados ou estudos que viabilizem a 
comparação para avaliação do desempenho do programa e, muitas vezes, ocorre 

insuficiência de indicadores, devido à amplitude dos objetivos.” 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

 116 

Ressalte-se que 2007 foi o último exercício em que o Distrito Federal 
utilizou o planejamento sob a forma de Agendas, pois o PPA para o quadriênio 
2008/2011, Lei n.º 4.007/07, passou a adotar os programas de governo como 
unidades básicas de planejamento, articulação e gerenciamento das ações 
governamentais.  

A tabela seguinte traz o detalhamento da execução orçamentária dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – OFSS e de Investimento – OI, exercício 
de 2007, segregado por Agendas de Governo.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  

Exclusive Reserva de Contingência e recursos do FCDF. 

Mais uma vez a Gestão Pública, que engloba as despesas de 
planejamento, administração financeira, pessoal, controle e comunicação, inclusive 
das demais agendas, teve a maior representatividade orçamentária, com 51,3% da 
dotação final, bem superior ao exercício de 2006, com 45,7%. As Agendas 
Desenvolvimento Econômico (1,8%) e Social (16,7%) também tiveram participação 
orçamentária superior ao exercício anterior. 

Em contrapartida, houve redução na participação das Agendas Ciência 
e Tecnologia (5,5%) e Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura (24,7%). As 
dotações finais, em 2006, dessas agendas eram, pela ordem, de 7,8% e 30,3%. 

Apenas Gestão Pública e Ciência e Tecnologia realizaram próximo ao 
montante previsto inicialmente. As demais agendas tiveram realização bem inferior à 
dotação inicial, com destaque para: Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento 
Urbano e Infra-estrutura, que realizaram, respectivamente, 53,9% e 54,2% do valor 
inicial.  

O gráfico a seguir ilustra a participação de cada agenda no total 
executado em 2007, R$ 8,4 bilhões, cuja análise detalhada e individualizada será 
feita nos tópicos seguintes. 
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ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS 
DESPESA REALIZADA – PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL, POR AGENDA DE GOVERNO 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo.  
Exclusive Reserva de Contingência e recursos do FCDF. 

Ciência e 

Tecnologia
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Econômico
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Social
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3.2.5.1 – AGENDA SOCIAL 

A criação da Agenda Social encontra-se em consonância com o art. 6º 
da Carta Magna, que estabelece os direitos sociais da população, além de atender 
às finalidades típicas de existência do Estado. 

O Plano de Desenvolvimento Econômico e Social, quadriênio 2003-
2006 – PDES, estabeleceu que as ações vinculadas à Agenda Social deveriam 
resgatar na sociedade o espírito de corporativismo, cidadania, integração, civismo e 
bem-estar geral, além de criar programas nas áreas de entretenimento, 
desenvolvimento de práticas esportivas, melhoramento e ampliação das redes 
públicas de saúde e ensino. 

Nesse sentido, os objetivos propostos no planejamento para essa 
agenda, sob a ótica do PPA 2004/2007, estabeleceram a necessidade de atuação 
integrada em todas suas áreas típicas, com o objetivo de garantir universalidade de 
atendimento à população, prioritariamente aos segmentos de baixa renda, por meio 
de políticas promotoras de desenvolvimento humano e de responsabilidade social.  

A execução e a implementação dessas políticas públicas na forma 
expressa nos planos acima mencionados constituem-se em instrumentos de 
combate à miséria e capazes de incrementar a inclusão social, promover o 
desenvolvimento humano e econômico e proporcionar responsabilidade social nas 
ações governamentais. 

3.2.5.1.1 – PLANEJAMENTO 

O PPA 2004/2007, e alterações posteriores, estimou que caberia à 
Agenda Social, no exercício de 2007, 17,9% do orçamento distrital, ou 
R$ 2,6 bilhões, inferior ao montante destinado às agendas Gestão Pública e 
Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura.  

Comparativamente ao exercício de 2006, essa representatividade 
apresentou redução de 2%. No entanto, o montante previsto em 2007 para a agenda 
supera o valor projetado para o primeiro ano de vigência do PPA, que recebeu 
destinação de 16,1% do orçamento distrital. 

Acresça-se ainda a previsão de R$ 6,1 bilhões, oriundos do Fundo 
Constitucional do DF – FCDF, direcionados às áreas de educação, saúde e 
segurança, cujos programas são incluídos nessa agenda. Dessa forma, 
considerando o FCDF e os valores do PPA, a participação dessa agenda atinge 
42,1% de todo o orçamento, tornando-a a maior entre as agendas, em volume de 
recursos.  

O gráfico seguinte retrata a participação dos recursos previstos para a 
agenda no PPA 2004/2007 e no FCDF. 
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AGENDA SOCIAL 
VALORES PREVISTOS NO PPA 2004/2007 E NO FCDF 

– 2007 – 

 
Fontes: PPA 2004/2007 e Siafi. 

Em busca do atingimento das metas traçadas para a Agenda Social, os 
projetos e as atividades foram distribuídos em sete políticas setoriais: Ação Social, 
Cultura, Educação, Esporte e Lazer, Saúde, Segurança e Trabalho e Direitos 
Humanos. Os principais objetivos gerais das três maiores setoriais encontram-se 
retratados na tabela abaixo. 

 
Fontes: PPA 2004/2007 e PDES 2003/2006. 

3.2.5.1.2 – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

As análises apresentadas a seguir não abarcam os recursos do FCDF, 
os quais são objeto do Capítulo 3.3 deste Relatório. 

Plano Plurianual
30,0%

Fundo 
Constitucional do 

DF

70,0%

Políticas Setoriais Objetivos

ampliar o atendimento aos segmentos de mais baixa renda;

consolidar o atendimento à totalidade da demanda pelo ensino fundamental;

universalizar o atendimento no ensino médio;

assegurar a oferta de educação profissional no DF;

erradicar o analfabetismo;

valorizar e promover o aperfeiçoamento dos profissionais de educação;

ampliar a infra-estrutura para a educação e utilizar os estab. da rede de ensino para ativ. de int. comunitária.

estabelecer consórcios com os municípios que integram a área de influência de Brasília, seus respectivos governos 

estaduais e com o Ministério da Saúde, visando reduzir a pressão sobre a rede hospitalar do DF;

ampliar a infra-estrutura da rede hospitalar do DF;

promover a recuperação de dependentes químicos;

promover programa de saúde mental;

apoiar os portadores de deficiência física.

reduzir os índices de criminalidade, mediante a modernização e a integração dos serviços públicos, a participação da

comunidade e a capacitação dos profissionais;

assegurar a continuidade e a ampliação de projetos sociais de prevenção à violência juvenil;

intensificar as atividades de educação para o trânsito;

desenvolver na população a capacidade de percepção e avaliação de riscos.

Segurança Pública

Saúde

AGENDA SOCIAL - OBJETIVOS GERAIS DAS POLÍTICAS SETORIAIS

Educação



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 120 

A execução físico-financeira da agenda ocorreu exclusivamente no 
âmbito dos OFSS, em que foram previstos 261 projetos, atividades e operações 
especiais, distribuídos nas sete políticas setoriais. 

Os gastos previstos para o exercício totalizaram R$ 2,1 bilhões, 
excluídos os recursos do FCDF, superiores em 21,3% em relação ao exercício 
anterior, cujo montante foi de R$ 1,7 bilhão, em valores atualizados. O gráfico 
seguinte retrata a execução orçamentária ocorrida nessa agenda no decorrer dos 
exercícios de 2005 a 2007.  

AGENDA SOCIAL 
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

– 2005/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive recursos do FCDF. 
Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

Observa-se que, nos três exercícios em análise, a dotação final foi 
inferior ao montante previsto inicialmente e o valor realizado foi inferior ao valor 
autorizado. Em 2007, a dotação final foi de R$ 1,8 bilhão, sendo realizado apenas 
R$ 1,4 bilhão, superior em 10,8% ao executado, em valores reais, no exercício de 
2006. 

A tabela abaixo apresenta os gastos na Agenda Social, divididos por 
políticas setoriais, no exercício de 2007. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 
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Dotação Inicial Dotação Final Despesa Realizada

R
$

 b
ilh

õ
e

s 2005

2006

2007

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

Saúde 801.495       39,02           780.023       42,55           97,32           643.965       47,38           82,56           80,35           

Educação 576.806       28,08           382.683       20,88           66,35           330.617       24,32           86,39           57,32           

Segurança 313.154       15,24           344.613       18,80           110,05         199.194       14,66           57,80           63,61           

Ação Social 173.023       8,42             173.940       9,49             100,53         130.355       9,59             74,94           75,34           

Esporte e Lazer 108.791       5,30             64.023         3,49             58,85           28.408         2,09             44,37           26,11           

Trabalho e Direitos Humanos 80.788         3,93             87.725         4,79             108,59         26.677         1,96             30,41           33,02           

Cultura 190              0,01             170              0,01             89,57           -               -              -              -              

TOTAL 2.054.248    100,00         1.833.177    100,00         89,24           1.359.218    100,00         74,15           66,17           

AGENDA SOCIAL, POR POLÍTICA SETORIAL - 2007

SETORIAIS
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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O conjunto formado pelas políticas setoriais de Educação, Saúde e 
Segurança foi beneficiado inicialmente com aproximadamente R$ 1,7 bilhão, cuja 
dotação final atingiu R$ 1,5 bilhão.  

Em termos de realização, despendeu-se nessas áreas o montante 
aproximado de R$ 1,2 bilhão, equivalente a 86,4% do total da agenda. Assim como 
ocorrido no exercício anterior, a setorial Cultura não teve realização no período. O 
gráfico abaixo demonstra a execução da despesa, por política setorial. 

AGENDA SOCIAL– POLÍTICAS SETORIAIS 
DESPESA REALIZADA 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

Para a execução dos programas da Agenda, foram previstos recursos 
em 66 unidades orçamentárias, entre as quais 21 não tiveram despesas realizadas 
no ano.  

Em volume de despesas realizadas, as mais significativas foram o 
Fundo de Saúde do DF e a Secretaria de Educação, ambas realizaram R$ 861,6 
milhões, ou 63,4% do total da agenda. 

Em 2007, previu-se execução em 47 programas, sendo os cinco 
maiores, em volume de recursos: Atendimento Médico-hospitalar e Ambulatorial, 
Modernização e Adequação do SUS/DF, Educando Sempre, Policiamento e 
Fiscalização de Trânsito e Escola de Todos Nós. No conjunto, tais programas foram 
responsáveis por 60,3% dos recursos realizados, ou R$ 819,3 milhões. 

Outras Agendas
83,3%

Saúde
47,4%

Educação
24,3%

Esporte e Lazer
2,1%

Segurança
14,7%

Trabalho e Direitos 
Humanos

2%

Ação Social
9,6%

Agenda Social
16,7%
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive recursos do FCDF. 

Sete programas, com previsão inicial de R$ 6,8 milhões, deixaram de 
empenhar despesas: Medicina Natural e Terapêutica de Integração, Integração ao 
Mercado de Trabalho, Centros Multiuso da Juventude, Programa de 
Desenvolvimento Social, Crédito Educativo do DF e Bolsa Pré-vestibular do DF. 

Entre as 16 funções existentes na agenda, as mais beneficiadas em 
2007 foram Saúde e Educação, com 71,5%, conforme se depreende do gráfico 
abaixo. 

AGENDA SOCIAL 
PARTICIPAÇÃO POR FUNÇÃO 

DESPESA REALIZADA 
– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

Registre-se que, em 2007, cinco funções não tiveram despesas 
empenhadas nessa agenda: Cultura, Habitação, Gestão Ambiental, Ciência e 
Tecnologia e Transporte, com dotação inicial de R$ 5,6 milhões. 

Valor % Valor % Valor %

Atendimento Médico-hospitalar e Ambulatorial 272.288      13,25     404.451      22,06     363.048      26,71     

Educando Sempre 177.530      8,64       196.955      10,74     173.457      12,76     

Policiamento e Fiscalização de Trânsito 159.873      7,78       191.689      10,46     161.554      11,89     

Assistência Farmacêutica 121.627      5,92       143.549      7,83       134.858      9,92       

Apoio ao Educando 131.373      6,40       118.335      6,46       114.192      8,40       

Modernização e Adequação do SUS/DF 271.349      13,21     123.005      6,71       94.426        6,95       

Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio 96.158        4,68       61.025        3,33       27.234        2,00       

Escola de Todos Nós 140.378      6,83       43.248        2,36       26.854        1,98       

Segurança em Ação 117.713      5,73       114.967      6,27       15.653        1,15       

Programa Educação Superior 92.723        4,51       2.705          0,15       2.364          0,17       

Outros (38 programas) 473.236      23,04     433.246      23,63     245.577      18,07     

TOTAL 2.054.248   100,00   1.833.177   100,00   1.359.218   100,00   

AGENDA SOCIAL, POR PROGRAMAS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2007

PROGRAMAS
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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A análise das três principais setoriais que compõem a Agenda Social é 
feita a seguir. 

SETORIAL SAÚDE 

A setorial Saúde foi a que mais absorveu recursos entre as setoriais 
inseridas na agenda Social, 39% do total previsto na LOA/2007, equivalentes a 
R$ 801,5 milhões. Após as alterações orçamentárias, esse montante foi reduzido 
para R$ 780 milhões, e o total realizado, R$ 644 milhões, foi distribuído em 
dezenove programas, conforme tabela seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

Três desses programas não apresentaram realização no período — 
Acessibilidade: Direito de Todos; Medicina Natural e Terapêutica de Integração; e 
Promoção Comunitária. A dotação inicial desse conjunto montou R$ 3 milhões.  

Por outro lado, os três principais programas (Atendimento Médico-
Hospitalar e Ambulatorial, Assistência Farmacêutica e Modernização e Adequação 
do SUS/DF) englobaram 92% do total despendido.  

Em termos reais, a realização de 2007 nessa setorial, R$ 644 milhões, 
superou em 26,1% o valor executado no ano anterior. 

A execução desses programas restou distribuída entre 66 
projetos/atividades. A tabela seguinte retrata o comportamento dos dez principais. 

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

Atendimento Médico-hospitalar e Ambulatorial    272.288 33,97        404.451 51,85     148,54      363.048 56,38     89,76   133,33   

Assistência Farmacêutica    121.627 15,17        143.549 18,40     118,02      134.858 20,94     93,95   110,88   

Modernização e Adequação do SUS/DF    271.349 33,86        123.005 15,77     45,33          94.426 14,66     76,77   34,80     

Apoio aos Portadores de Deficiência Física      31.990 3,99            22.333 2,86       69,81          21.096 3,28       94,46   65,95     

Hemotecnologia      17.704 2,21            20.161 2,58       113,88          9.716 1,51       48,19   54,88     

Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento      13.402 1,67              9.794 1,26       73,08            8.137 1,26       83,08   60,71     

Vigilância à Saúde      29.841 3,72            23.416 3,00       78,47            3.387 0,53       14,46   11,35     

Programa de Assistência a Saúde Mental      10.267 1,28              3.176 0,41       30,94            2.929 0,45       92,21   28,53     

Saúde em Família      14.554 1,82            14.290 1,83       98,19            2.281 0,35       15,96   15,67     

Controle de Doenças Transmissíveis        6.371 0,79              8.564 1,10       134,43          1.673 0,26       19,54   26,26     

Assistência Integral Materno-infantil        6.048 0,75              3.623 0,46       59,90            1.435 0,22       39,61   23,73     

Apoio e Promoção da Assistência ao Idoso        1.382 0,17              1.070 0,14       77,45               572 0,09       53,42   41,38     

Proteção Social a Indivíduos e Famílias           510 0,06                 300 0,04       58,82               233 0,04       77,50   45,59     

Vigilância Sanitária e Epidemiológica           225 0,03                 734 0,09       325,84             117 0,02       16,01   52,16     

Proteção à Adolescência           242 0,03                 180 0,02       74,29                 35 0,01       19,44   14,44     

Programa de Apoio à Saúde do Trabalhador           686 0,09              1.375 0,18       200,39               22 0,00       1,61     3,23       

Acessibilidade: Direito de Todos        2.100 0,26                    -   -        -                     -   -        -      -        

Medicina Natural e Terapêutica de Integração           908 0,11                    -   -        -                     -   -        -      -        

Promoção Comunitária               2 0,00                    -   -        -                     -   -        -      -        

TOTAL 801.495   100,00   780.023   100,00   97,32     643.965   100,00   82,56   80,35     

AGENDA SOCIAL - SETORIAL SAÚDE, POR PROGRAMA - 2007

PROGRAMAS
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive recursos do FCDF. 

PROGRAMA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

Em termos de recursos realizados, R$ 363 milhões, constituiu-se, em 
2007, no principal programa da área de Saúde (56,4%) e de toda a agenda (26,7%). 
Sua finalidade consistiu em proporcionar assistência médico-sanitária à população 
do DF e entorno, sob regime ambulatorial e de internação.  

O gráfico abaixo retrata o percentual de participação dos projetos e 
atividades constantes desse programa. 

PROGRAMA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
DESPESA REALIZADA – PARTICIPAÇÃO POR ATIVIDADE 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

Foram cadastrados nesse programa quatro projetos, onze atividades e 
uma operação especial. Todavia, mesmo tendo previsão inicial, em conjunto, de 
R$ 8,5 milhões, nenhum projeto foi realizado. Assim, restaram frustradas 
programações que tinham por objetivo a construção de postos e centros de saúde, a 
concessão de bolsas de estudos e realização de pesquisas e estudos diversos, além 
da melhoria das estruturas físicas das unidades da Secretaria de Saúde do DF. 

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

Ações de Assistência Médico-Hospitalar 152.893 19,08 189.137 24,25 175.666 27,28 92,88 114,89

Manutenção de Contratos para Prestação de Serviços Assistenciais 54.640 6,82 93.565 12,00 79.991 12,42 85,49 146,40

Aquisição de Medicamentos para Assistência à Saúde Pública do Distrito Federal 69.152 8,63 77.487 9,93 75.123 11,67 96,95 108,63

Desenvolvimento do Programa Especial  de Fornecimento  de Medicamentos de Alto Custo 51.973 6,48 66.063 8,47 59.736 9,28 90,42 114,94

Fornecimento de Alimentação Hospitalar - - 50.697 6,50 50.697 7,87 100,00 -

Melhoria das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Saúde 127.143 15,86 56.979 7,30 50.309 7,81 88,29 39,57

Construção de Hospital Regional 128.886 16,08 57.879 7,42 42.417 6,59 73,29 32,91

Assistência Médica a Dependentes 16.401 2,05 23.906 3,06 22.645 3,52 94,72 138,07

Concessão de Bolsas de Estudos a Médicos Residentes 16.298 2,03 26.004 3,33 21.601 3,35 83,07 132,54

Fornecimentos de Aparelhos de Órteses e Próteses 31.990 3,99 22.333 2,86 21.096 3,28 94,46 65,95

Outros (55 projetos/atividades) 152.120 18,98 115.974 14,87 44.685 6,94 38,53 29,38

TOTAL 801.495 100,00 780.023 100,00 643.965 100,00 82,56 80,35

DOTAÇÃO INICIAL
PROJETOS/ATIVIDADES

AGENDA SOCIAL - SETORIAL SAÚDE, PRINCIPAIS PROJETOS/ATIVIDADES - 2007

DESPESA REALIZADADOTAÇÃO FINAL

Ações de Assistência Médico-
Hospitalar

48,4%

Manutenção de Contratos para 
Prestação de Serviços 

Assistênciais
22,0%

Fornecimento de Alimentação 
Hospitalar

14,0%

Assistência Médica a 
Dependentes

6,2%

Concessão Bolsas de Estudos a 
Médicos Residentes

6,0%

Prevenção, Controle do Câncer e 
Assistência Oncológica

3,2%

Outros (10 projetos/atividades)
0,3%
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Entre as atividades, destacaram-se as Ações de Assistência Médico- 
Hospitalar, Manutenção de Contratos para Prestação de Serviços Assistenciais e 
Fornecimento de Alimentação Hospitalar, que, juntas, englobaram 84,4% do total 
despendido nesse programa, ou seja, R$ 306,4 milhões. 

A primeira, Ações de Assistência Médico-hospitalar, com maior 
representatividade no programa, R$ 175,7 milhões, ou 48,4% do total despendido, 
foi executada integralmente pelo Fundo de Saúde do DF. Segundo consta no 
Relatório de Desempenho Físico-Financeiro, tais valores foram utilizados para 
realizar 2,2 milhões de consultas especializadas, 91,7 mil internações, 33,5 mil 
cirurgias e adquirir material médico-hospitalar cirúrgico, odontológico, ortopédico. Em 
valores atualizados, os recursos gastos nessa atividade reduziram 4,9% quando 
comparados à execução do exercício de 2006. 

A atividade Prevenção, Controle do Câncer e Assistência Oncológica 
recebeu R$ 11,5 milhões para a realização de 35,3 mil consultas oncológicas. 

Os R$ 80 milhões gastos na atividade Manutenção de Contratos para 
Prestação de Serviços Assistenciais destinaram-se, entre outros, ao custeio de 27 
contratos de assistência nas áreas de terapia renal substitutiva e 93 contratos de 
conservação de aparelhos e equipamentos nas áreas de imagens de RX, análise 
laboratorial, centro cirúrgico, gasômetros, centrais de abastecimento de água, 
lavanderia, elevadores, ar condicionado e demais equipamentos hospitalares. 

PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Nesse programa, foram previstos duas atividades – Aquisição de 
Medicamentos para Assistência à Saúde Pública no DF e Desenvolvimento do 
Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo – e um projeto 
– Implantação do Cartão Nacional de Saúde. Este, mesmo com dotação inicial de 
R$ 502 mil, não teve realização no exercício.  

O valor previsto para execução das duas atividades, R$ 121,1 milhões, 
foi alterado para R$ 143,5 milhões durante o ano, e a despesa realizada, 

integralmente por meio do FSDF, alcançou 93,9% desse valor  111,3% da dotação 
inicial. 

Para a primeira atividade, a previsão era de R$ 69,2 milhões para o 
cumprimento das ações. O valor executado somou R$ 75,1 milhões. Todavia, não 
foram informadas as quantidades prevista e realizada de medicamentos adquiridos, 
revelando, mais uma vez, problemas no registro dessas informações. 

De igual forma, a atividade referente ao fornecimento de medicamentos 
de alto custo não teve as informações disponíveis, tanto no Relatório de Atividades, 
quanto no Relatório de Desempenho Físico-financeiro, o que impossibilitou o 

cotejamento das etapas previstas e realizadas durante o ano. O valor realizado  

R$ 59,7 milhões  foi 9,6% menor que o total autorizado para a atividade. 

O Processo – TCDF nº 7980/07, em tramitação nesta Corte, apura 
denúncias sobre desabastecimento de Medicamentos Excepcionais, em 2006 e 
2007, em contraponto à possível existência de recursos federais. O relator desses 
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autos, mediante Despacho Singular, determinou a audiência de dirigentes para 
apresentarem razões de justificativa a respeito de fatos a eles imputados. 

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF 

A busca pela melhoria da estrutura física de atendimento ambulatorial e 
de internação da rede pública de saúde do DF constituiu o objetivo desse programa. 
Para isso, foram consignados R$ 271,3 milhões na LOA/2007. Durante o exercício, 
esse montante reduziu-se a 45,3% de seu valor, e o efetivamente realizado foi de 

R$ 94,4 milhões  34,8% da previsão inicial.  

Entre os sete projetos e uma atividade cadastrados, foram realizadas 
ações apenas nos quatro projetos referentes à melhoria de estrutura física das 
unidades hospitalares, construção de centros e postos de saúde e de hospital 
regional. Este se referia à construção do Hospital de Santa Maria, que representou 
44,9% do executado no programa e no qual foram empregados R$ 42,4 milhões no 
exercício. Segundo consta no Relatório de Desempenho Físico-Financeiro, ao final 
de 2007, foram executados 68% do total da obra. 

O projeto com maior valor previsto para execução no programa foi 
Melhoria das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Saúde. A dotação 
inicial, R$ 121,4 milhões, destinava-se a manutenção, reforma, adequação e 
ampliação em diversos hospitais, centros de saúde e outras unidades da SES. O 
valor realizado foi 58,6% menor que o inicialmente programado: R$ 50,3 milhões. 

AUDITORIA NA SAÚDE 

A partir do disposto na Constituição Federal, art. 196, no qual se lê que 
―a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação‖, 
realizou-se auditoria operacional na Secretaria de Saúde – SES, Processo – TCDF  
nº 26.145/07, com o objetivo de avaliar o acesso da população aos serviços 
ambulatoriais da rede pública de saúde do DF e o impacto da gestão de recursos 
humanos e logísticos no fornecimento desses serviços. 

Metodologia 

Nesse trabalho, foram realizadas, como métodos de coleta de 
informações, pesquisa documental, pesquisa postal com diretores das unidades de 
saúde, entrevistas com servidores da SES e com usuários do sistema e visitas a 
postos e centros de saúde. Foi visitada uma em cada quatro dessas unidades. 

A auditoria teve por foco o acesso da população às consultas médicas 
e odontológicas e o impacto da gestão de recursos humanos e de recursos logísticos 
nesse acesso. A avaliação do acesso da população às consultas médicas e 
odontológicas deteve-se especialmente em dois aspectos: a garantia de acesso, 
propriamente, e o tempo de espera. 
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Resultados 

Verificou-se que não está sendo garantido a todos os usuários acesso 
às consultas nos postos e centros de saúde. Observou-se, ainda, que os tempos de 
espera por consultas nos ambulatórios e pelo resultado de exames solicitados 
comprometem o acesso dos usuários às consultas médicas e odontológicas na rede 
pública de saúde do DF. 

Em diversos casos, a procura por serviços nas unidades é maior do 
que a atual capacidade de prestá-los. A tabela a seguir, cujos dados foram 
informados por dirigentes de unidades que registram a demanda não atendida, 
apresenta o número de usuários que tiveram o acesso negado no mês de novembro 
de 2007. 

REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DF 
USUÁRIOS COM ACESSO NEGADO A CONSULTAS 

– NOVEMBRO DE 2007 – 

 
Fonte: Processo – TCDF nº 26145/07. 

É importante destacar que as informações, obtidas a partir de 
questionário remetido aos dirigentes de unidades, são apenas de novembro de 
2007, que nem todas as unidades responderam o questionário e que, das que 
responderam, por volta de 50% não controlam o número de usuários que ficam sem 

 ESPECIALIDADE 

Nº DE USUÁRIOS 

QUE PROCURARAM 

ATENDIMENTO 

 Nº DE USUÁRIOS 

QUE  NÃO 

CONSEGUIRAM  

ACESSO ÀS 

CONSULTAS 

 % 

Clínica Médica 59.309 18.860 32%

Ginecologia 33.902 9.259 27%

Obstetrícia 12.302 2.773 23%

Pediatria 40.222 8.352 21%

Alergologia 1.885 567 30%

Cardiologia 11.629 5.983 51%

Cirurgia Geral 2.944 1.124 38%

Doenças Vasc. Perif. (Angiologia) 4.101 2.985 73%

Endocrinologia 4.737 1.540 33%

Gastroenterologia 2.609 555 21%

Hematologia 1.373 40 3%

Medicina Física/Fisiatria 1.275 424 33%

Nefrologia 826 142 17%

Neurocirurgia 761 135 18%

Neurologia 7.037 3.790 54%

Oncologia 2.912 413 14%

Otorrinolaringologia 4.358 1.828 42%

Pneumologia 1.359 195 14%

Proctologia 2.565 1.292 50%

Psiquiatria 4.813 2.750 57%

Reumatologia 6.093 3.997 66%

Traumatologia-Ortopedia 8.310 4.773 57%

Urologia 5.587 3.830 69%

 TOTAL 220.909 75.607 34%
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acesso em cada especialidade. Assim, o número casos de negativas de acesso 
pode ser maior que o mostrado. 

Ademais, quando usuários conseguem agendar suas consultas, o 
tempo de espera em algumas especialidades supera trezentos dias. A partir de 
dados informados pelo dirigentes de unidades, elaborou-se a tabela a seguir. 
Observa-se que os dados referentes a especialidades da atenção básica não são 
fidedignos, pois não contemplam a demanda reprimida (usuários que não 
conseguiram acesso). 

TEMPO MÉDIO DE ESPERA POR ATENDIMENTO 

 
Fonte: Processo nº 26145/07 
* Dados não incluem a demanda reprimida. 

Constatou-se, ainda, que resultados de exames realizados em 
laboratórios da rede demoram mais de quatro meses para serem finalizados. 

ESPECIALIDADE 

TEMPO MÉDIO DE 

ESPERA POR 

ATENDIMENTO NO 

DF (EM DIAS)

Clínica Médica* 9,5

Ginecologia* 7,8

Obstetrícia* 5,1

Pediatria* 5,7

Alergologia 94,0

Cardiologia 328,6

Cirurgia Geral 385,4

Doenças Vasc. Perif. (Angiologia) 1731,5

Endocrinologia 194,8

Gastroenterologia 119,4

Hematologia 165,9

Medicina Física/Fisiatria 48,0

Neurocirurgia 65,9

Nefrologia 108,1

Neurologia 937,2

Oncologia 39,2

Otorrinolaringologia 1182,3

Pneumologia 88,1

Proctologia 714,7

Psiquiatria 268,3

Reumatologia 514,8

Traumatologia-Ortopedia 490,1

Urologia 215,3

Dermatologia 193,5

Oftalmologia 182,7

 ESPECIALIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 

 ESPECIALIDADES REFERENCIADAS NÃO REGULADAS  

 ESPECIALIDADES REFERENCIADAS REGULADAS  
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A análise de aspectos da gestão de recursos humanos demonstrou 
diversas inadequações, que têm comprometido o acesso às consultas médicas e 
odontológicas e à tempestividade nesse atendimento. Há indisponibilidade de 
consultas nos horários de funcionamento das unidades; os critérios utilizados para a 
alocação de servidores nas unidades não garantem o atendimento das 
necessidades da população; e há carência de médicos e odontólogos atendendo 
consultas nas unidades de saúde da rede pública, com algumas unidades sem 
qualquer médico por grandes períodos. 

Por outro lado, de acordo com parâmetros do SUS, a SES tem médicos 
em quantidade maior que o preconizado pela Portaria – MS nº 1.101/GM, de 
12.06.02. Ainda que seja considerada a demanda da população do entorno por 
serviços de saúde no DF, a afirmação permanece válida. Em 2005, estudo 
elaborado em conjunto pelas Universidades de Brasília, Católica de Brasília e 
Federal de Minas Gerais avaliou que pacientes do entorno aumentam em 19,6% o 
total de atendimentos no DF, corroborando estudo anterior em que tal impacto foi 
avaliado em 20%. 

Como não é realizado o registro da demanda não atendida e não se 
conhece o total de horas que cada médico efetivamente atende em cada unidade da 
rede, a SES não dispõe de parâmetros que permitam a alocação de médicos nas 
unidades de forma a satisfazer as necessidades da população. 

A comparação da situação do DF com os parâmetros do SUS é 
mostrada na tabela seguinte. 

 
Fonte: Processo nº 26145/07. 

Obs.: Parâmetros do SUS conforme Portaria nº 1101/GM, de 12/06/2002. 

Observou-se ainda a adoção de um modelo hospitalocêntrico no DF, 
com o conseqüente enfraquecimento dos postos e centros de saúde. A seguinte 
tabela mostra como os médicos estão distribuídos na rede pública. 

 
Fonte: NRM/DIGEP - Secretaria de Saúde 

¹ Em outras unidades estão o Laboratório Central, as unidades mistas, os institutos e a central de radiologia. 
² Em Clínica Médica está incluída a especialidade médico generalista. 

DESCRIÇÃO PARÂMETRO SUS SITUAÇÃO DO DF

Índice de médicos por habitante 1/1000 1,30/1000

Odontólogo por habitante (mínimo) 0,2/1000

Odontólogo por habitante (máximo) 0,66/1000

0,11/1000

Hospitais 357 57,67% 28 35,90% 428 66% 360 58,06% 1.173 60% 1.850 87,26%

Centros de Saúde 168 27,14% 48 61,54% 160 25% 189 30,48% 565 29% 35 1,65%

Administração 69 11,15% 2 2,56% 43 7% 54 8,71% 168 9% 185 8,73%

Outras¹ 25 4,04% 0 0,00% 14 2% 17 2,74% 56 3% 50 2,36%

TOTAL 619 100,00% 78 100,00% 645 100% 620 100,00% 1.962 100% 2.120 100,00%

TIPO DE UNIDADE 
 OUTRAS 

ESPECIALIDADES  CLÍNICA MÉDICA² 
 MEDICINA DA 

FAMILIA 

 GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA 
 PEDIATRIA 

 TOTAL DA 

ATENÇÃO BÁSICA 

 ESPECIALIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 
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Um expressivo número de atendimentos em emergência também foi 
observado, conforme dados parciais até setembro de 2007. 

 
Fonte: Relatórios Estatísticos da SES 
*OBS: Ano de 2007. Dados parciais até setembro. 

Constatou-se que os meios materiais e logísticos disponíveis para as 
unidades de atendimento são inadequados ou insuficientes, o que contribui para a 
restrição do acesso dos usuários aos serviços de saúde. 

Verificou-se, em várias unidades, a falta ou precariedade de materiais e 
equipamentos básicos para o atendimento, como balanças, aparelhos de pressão, 
roupas e lençóis, material esterilizado, cadeiras e instrumentos de dentistas, entre 
outros. Além disso, as instalações físicas prejudicam o conforto, a privacidade e o 
atendimento aos usuários, com ambientes mal-ventilados, pequenos ou 
inadequados às atividades realizadas. 

Analisaram-se as despesas daquela Pasta considerando as aplicações 
realizadas por meio do Siggo e do Siafi. O total despendido em 2007, incluído o 
FCDF, foi de R$ 2,7 bilhões, segregados por grupo de despesa conforme mostrado 
a seguir. 

DESPESA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR GRUPO DE DESPESA 
– 2007 – 

 
Fonte: Siggo e Siafi. 

Aprofundando mais a análise, buscou-se saber como as despesas não 
destinadas a pessoal (Outras Despesas Correntes e Investimentos) foram aplicadas. 
Tais despesas montaram R$ 898,9 milhões e foram separadas por Elemento de 
Despesa. 

40%

27%

30%

3%

Pessoal e Encargos Sociais - Siafi

Pessoal e Encargos Sociais - Siggo

Outras Despesas Correntes - Siggo

Investimentos - Siggo
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DESPESA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, EXCETO PAGAMENTO DE PESSOAL, 
POR ELEMENTO DE DESPESA  

–  2007 – 

 
Fonte: Siggo 
OBS: Em cada elemento, foi considerado o valor de Despesas de Exercícios Anteriores respectivo. 

Observou-se que, juntas, as despesas com material de consumo, obras 
e instalações, equipamentos e material permanente somaram R$ 360,5 milhões, 
valor inferior ao total das despesas em Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. As despesas nesse elemento somaram R$ 446,3 milhões, se consideradas 
também as respectivas despesas de exercícios anteriores. 

Retirando-se as despesas de exercícios anteriores, as despesas com 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica da SES somaram R$ 391,9 milhões, 
divididos conforme detalhado a seguir. 

R$ 1,00 

 
Fonte: Siggo. 

50%

15%

15%

8%

3%2%

2%
2%

1%
2%

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Material de consumo (exceto  medicamentos)

Material de consumo (medicamentos)

Obras e instalações

Auxílio-alimentação

Auxílio financeiro a estudantes

Material de distribuição gratuita

Equipamentos e material permanente

Indenizações e restituições

Outros Elementos
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Percebe-se nítida desproporção entre o que se investe anualmente em 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes (R$ 16 milhões) e o que se 
gasta com a vigilância do patrimônio (R$ 60,9 milhões). 

Além disso, ao se comparar a execução orçamentária do elemento 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica com a dos elementos Material de 
Consumo, Obras e Instalações, e Equipamentos e Material Permanente, obtém-se a 
seguinte tabela. 

R$ 1,00 

 
Fonte: Siggo. 

Portanto, nota-se que os recursos financeiros não são prioritariamente 
destinados à satisfação da carência de recursos materiais e logísticos na rede. 
Agravam essa carência a deficiente ou ausente manutenção preventiva e corretiva 
de equipamentos, a má-conservação e a falta de zelo com o patrimônio público. 

Além dos três pontos básicos avaliados na auditoria e comentados 
anteriormente, observou-se que falhas no sistema de regulação comprometem o 
acesso de usuários aos procedimentos regulados. 

De acordo com a Norma de Organização e Assistência à Saúde – 
NOAS, a estruturação das ações de regulação assistencial deve ocorrer por meio de 
implantação de complexos reguladores, entendidos como uma ou mais centrais de 
regulação, que, por sua vez, desenvolvem ações específicas, como a regulação das 
urgências, das consultas especializadas, de exames, de leitos, de equipamentos, 
entre outros. 

A NOAS define que a Regulação assistencial deve estar ―voltada para a 
disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de 

forma eqüânime, ordenada, oportuna e qualificada‖. 

A Regulação tem a função de cadastrar toda a oferta de serviços de 
saúde, assim entendida como a capacidade operacional efetiva de atendimento da 
rede de saúde, incluindo, por exemplo, a escala de todos os médicos e técnicos, 
bem como as disponibilidades de equipamentos necessários à realização de exames 
da rede de saúde, com suas respectivas escalas.  

De posse dessa oferta quantificada, a Regulação deve disponibilizar as 
vagas e horários para a realização de consultas e exames na rede, mediante duas 
filas, uma para casos de urgência e emergência, proporcionando aos usuários do 
SUS prioridade no atendimento de acordo com a urgência do tratamento, cujos 
pedidos devem ser submetidos à análise e autorização que se dará com base em 
critérios técnicos estabelecidos nos protocolos de atendimento elaborados e 
aplicados pela regulação, e outra fila para os casos normais de atendimento, 
observada a ordem cronológica. Além disso, cabe à regulação desenvolver e 
implementar os protocolos para regular o acesso do usuário e orientar os 
procedimentos médicos em exercício nas atividades da rede pública de saúde. 

 CRÉDITO 

INICIAL 

 CRÉDITOS 

ADICIONAIS 

 CRÉDITO 

ATUALIZADO 

 CRÉDITO 

LIQUIDADO 

 (A)  (B)  (C) = (A + B)  (D)  % (D/C)  % (D/A) 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 442.406.209,00 -18.781.534,01 423.624.674,99 391.928.605,74 93% 89%

Material de consumo 225.449.187,00 67.621.728,55 293.070.915,55 265.423.361,25 91% 118%

Obras e instalações 198.179.655,00 -113.311.567,21 84.868.087,79 71.569.701,89 84% 36%

Equipamentos e material permanente 65.107.666,00 -2.959.708,79 62.147.957,21 16.093.709,01 26% 25%

 ELEMENTO 

 ORÇAMENTO 

EXECUTADO 
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Conforme se verifica, a regulação do sistema de saúde revela-se 
importante meio para se melhorar a oferta de serviços e o acesso dos usuários. 
Nesse sentido, foi criado, na área federal, o Sistema de Regulação – Sisreg, 
disponibilizado a todas as unidades da Federação, via DataSUS. O objetivo desse 
sistema é permitir o gerenciamento de todo o complexo regulatório, desde a rede 
básica à internação hospitalar, com vistas à humanização dos serviços, ao maior 
controle do fluxo e à otimização na utilização dos recursos. 

No Distrito Federal, tal sistema é utilizado e existe uma Central de 
Regulação, cujas atividades, entre outras, consistem em buscar a oferta de vagas 
para os procedimentos na rede de saúde, disponibilizá-las eletronicamente e, por 
último, prover o acesso dos pacientes a essas vagas. 

Porém, a implantação do sistema não ocorreu de maneira completa, 
com várias especialidades fora do sistema. Falhas no processo de regulação 
acabam por prejudicar usuários, causando aumento na fila de espera por 
procedimentos, em contraste com ociosidade de recursos. 

Como resultado da auditoria, concluiu-se que, no DF, não está sendo 
garantido o direito de acesso universal da população aos serviços públicos de 
saúde, sendo o fato impactado por uma gestão deficiente de recursos humanos e 
logísticos, que não garante a todas as unidades de saúde da rede pública recursos 
suficientes e adequados aos atendimentos médicos e odontológicos, a despeito do 
número de médicos encontrar-se acima do parâmetro mínimo fixado pelo Ministério 
da Saúde. 

INDICADORES 

No período 2004 a 2007, os principais quadros de profissionais de 
saúde foram incrementados em até 28,4%, como no caso dos médicos, com 
acréscimo equivalente a 901 contratados. Mesmo a menor variação, identificada nos 
auxiliares de enfermagem, equivaleu a 760 novos profissionais, ou 11,6% a mais. 

MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - DF 
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 
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Nesse quadriênio, também aumentou a quantidade de leitos públicos, 
de 3.751 para 4.090, o que correspondeu a um acréscimo de 339 leitos hospitalares, 
ou seja, 9%.  

Em regra, mais profissionais de saúde e leitos públicos disponíveis 
correspondem a maior capacidade de atendimento. Todavia, o número de 
internações decresceu 7,8%, o que representou 9.547 menos internações, 
comparativamente ao valor registrado em 2004.  

LEITOS PÚBLICOS E INTERNAÇÕES - DF 
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 

Considerando-se a procedência dos pacientes, houve redução de 
20,4%, 29,5% e 28,4% no número de internações, em relação aos oriundos do DF, 
Goiás e Minas Gerais, nessa ordem. 

PROCEDÊNCIA DOS PACIENTES INTERNADOS NA  
REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DF  

- 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 
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No interstício 2004/2007, o número de consultas cresceu de 6,2 
milhões para 6,5 milhões, equivalente à variação de 4,9%. O quantitativo de exames 
também mostrou evolução, de 9,9 milhões para 10,1 milhões, o que correspondeu a 
um acréscimo de 1,7%. 

CONSULTAS E EXAMES - DF 
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 

Obs: O total de consultas e exames realizados em 2006 foi atualizado. 

Esses números, em comparação à redução das internações e ao 
aumento dos quadros de profissionais de saúde, antes comentados, sugerem ter 
havido no DF, entre 2004 e 2007, aumento na capacidade de atendimento. 
Consultaram-se mais pacientes, com maior número de exames disponíveis e menos 
internações. 

Em consonância com esse comportamento, de 2004 a 2007, o número 
de consultas pré-natais pouco variou, 172.464 para 172.877, o que correspondeu a 
um aumento de 413 consultas, ou 0,2%.  

Em contrapartida, houve diminuição no quantitativo de partos 
realizados, correspondente a 5,7%, o que representou variação negativa de 2.498 
partos. Em 2007, o número de consultas pré-natais/partos foi de 4,2. 
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CONSULTAS PRÉ-NATAIS E PARTOS - DF 
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 

Obs: Valores de 2006 foram atualizados. 

Apresenta-se, a seguir, tabela contendo a evolução observada em 
diversos indicadores de natalidade e mortalidade entre 2006 e 2007. 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 
Obs: Dados correspondentes a 2006 foram retificados pela SES; Dados parciais e provisórios em 2007. 

Observa-se melhoria em todos os indicadores de mortalidade, 
comparando-se os valores de 2007, relativamente ao exercício de 2006. 

No período de 2004 a 2007, o percentual de prevalência de baixo peso 
ao nascer involuiu de 9,1% para 8,8%, apesar de retrocesso ocorrido em 2006, 9%. 
Não obstante as tendências assinaladas de aumento ou diminuição deste indicador, 
cumpre salientar que os valores apresentam pouca variação, o que deve ser 
considerado na análise dos números em questão.  

172.464 

170.688 

165.843 

172.877 

43.501 

43.435 

42.659 

41.003 

- 50.000 100.000 150.000 200.000 

2004

2005

2006

2007

Partos Consultas Pré-natal

INDICADOR 2006 2007 PARÂMETRO

Taxa de Natalidade 18,9 17,1 por 1.000 Habitantes

Taxa de Fecundidade 51,9 47,0 por 1.000 Mulheres em Idade Fértil

Coeficiente de Mortalidade Infantil 12,7 10,9 por 1.000 Nascidos Vivos

Coeficiente de Mortalidade Materna 51,1 38,5 por 100.000 Nascidos Vivos

Coeficiente de Mortalidade Geral 3,9 3,6 por 1.000 Habitantes

INDICADORES DE NATALIDADE E MORTALIDADE NO DF -2006/2007
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PREVALÊNCIA DE BAIXO PESO AO NASCER ( % < 2.500g) 
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 

Obs: Dados correspondentes a 2006 foram retificados pela SES. Dados de 2007 são provisórios  

No intervalo 2004-2007, o total de óbitos sofreu decréscimo de 9.274 
para 8.081 eventos, redução de 1.193 mortes, ou 12,9%.  

Relativamente às causas dos óbitos, importa notar a seguinte dinâmica 
intertemporal: as mortes decorrentes do aparelho circulatório caíram de 2.749 para 
2.337. Considerando-se causas externas, como fatores determinantes de óbito, 
houve regressão de 170 fatalidades. As mortes por neoplasias diminuíram de 1.551 
para 1.447. Em sentido contrário, as fatalidades relacionadas ao aparelho 
respiratório cresceram de 695 para 722, aumento de 3,9%. 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 

Obs: Dados referentes ao exercício de 2006 foram retificados pela SES. 

No biênio 2006-2007, houve melhora, também, no percentual de óbitos 
por faixa etária. No quantitativo de mortes de pessoas de até 1 ano, a queda da 
mortalidade foi de 29,5%; entre 15 - 19 anos, 2,6% – passou de 195 para 190 óbitos; 
e, na faixa de 1 - 4 anos, 10,1%. 
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2004 2005 2006 2007

GRUPO DE CAUSAS 2004 2005 2006 2007

Aparelho Circulatório 2.749 2.653 2.685 2.337

Causas Externas 1.465 1.486 1.548 1.295

Neoplasias 1.551 1.561 1.735 1.447

Aparelho Respiratório 695 710 690 722

Doenças Infecto-parasitárias 464 479 481 391

Doenças Endócrinas 467 492 425 422

Afeções Perinatais 319 329 324 232

Sintomas e Sinais de Afeções Mal-Definidas 345 206 192 206

Outras Causas 1.219 1.242 1.290 1.029

TOTAL 9.274 9.158 9.370 8.081

NÚMERO DE ÓBITOS NO DF, POR GRUPOS DE CAUSAS, 2004 A 2007
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PERCENTUAL DE ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA - DF 
- 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 

A respeito das doenças transmissíveis, entre 2006 e 2007, destacaram-
se os aumentos do número de casos de: tuberculose, de 366 para 393 casos 
notificados, variação de 7,4%; e dengue, 311 para 618 casos, acréscimo de 98,7%. 
Por outro lado, diminuíram os casos de: Hepatite, em 43%; e doenças sexualmente 
transmissíveis, em 17,5%, de 4.807 para 3.966. 

 
Fonte: Secretaria de Saúde – SES. 
Obs: * Dados foram retificados pela SES, ** Dados de 2007 constam, pela SES, como parciais e provisórios 
¹ coeficiente calculado para cada grupo de 1000 nascidos vivos. ² Inclui Sífilis Adquirida, Sindrome do Corrimento 

Uretral, Síndrome da Cervicite, Síndrome da Úlcera Genital e Condiloma/Infec. pelo HPV. 
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Nº COEFIC. Nº COEFIC. Nº COEFIC. Nº COEFIC.

Sarampo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Coqueluche 47 2,10 23 0,96 20 0,84 10 0,41

Difteria 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Febre Tifóide 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,04

Poliomielite 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Meningite meningocócica 24 1,10 44 1,85 52 2,18 49 2,01

Meningite tuberculosa 0 0,00 2 0,08 4 0,17 1 0,04

Meningite por hemófilus 1 0,04 1 0,04 2 0,08 2 0,08

Meningite determinada 37 1,66 65 2,79 76 3,19 52 2,14

Meningite não determinada 3 0,10 9 0,38 23 0,96 20 0,82

Tétano acidental 3 0,10 0 0,00 0 0,00 2 0,08

Tétano neonatal¹ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Hepatite 1.085 48,58 1.719 73,68 744 31,21 424 17,42

Rubéola 5 0,22 4 0,17 6 0,25 316 12,98

Tuberculose 340 15,22 342 14,66 366 15,35 393 16,15

AIDS 412 18,40 387 16,60 325 13,60 139 5,70

Doenças Sexualmente Transmissíveis 4.322 193,50 4.884 209,33 4.807 201,65 3.966 162,94

Sífilis congênita
2 144 3,16 136 29,60 124 27,60 109 2,62

Dengue 173 7,70 244 10,50 311 13,05 618 25,40

TOTAL 6.597 7.860 6.860 6.102

ESPECIFICAÇÃO

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

2004* 2005* 2006* 2007**
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SETORIAL EDUCAÇÃO 

Essa setorial, segunda maior beneficiária entre as inseridas na agenda 
Social, teve dotação inicial de R$ 576,8 milhões para execução de 56 projetos e 
atividades em dez programas. Após as alterações orçamentárias, esse valor 
retrocedeu a R$ 382,7 milhões, e o total realizado, R$ 330,6 milhões, foi 42,7% 
menor que a previsão inicial, conforme tabela seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

Destacaram-se na área educacional os programas Educando Sempre, 
Apoio ao Educando, Escola de Todos Nós e Modernizando a Educação, que 
concentraram 82,6% do montante inicial e 99,3% da despesa total efetivada.  

Por outro lado, não houve realização nos programas Crédito Educativo 
do DF, Centros Multiuso da Juventude, Bolsa Pré-Vestibular e Resgate Social com 
Desenvolvimento e Promoção Comunitária, por cancelamentos ocorridos no decorrer 
do exercício.  

Comparativamente ao exercício de 2006, o total realizado nessa 
setorial teve redução de 5%, em valores atualizados. 

PROGRAMA EDUCANDO SEMPRE 

Com esse programa visou-se promover a manutenção da educação 
infantil, dos ensinos fundamental e médio e da educação profissional e especial, 
além de proporcionar a implantação de projetos na área educacional, sendo 
previstos R$ 177,4 milhões para garantir a execução de seis atividades e dois 
projetos.  

O gráfico seguinte apresenta o montante despendido nas atividades e 
projetos inseridos nesse programa, que se constituiu no mais representativo em 
termos de despesas realizadas na setorial Educação. 

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

Educando Sempre 177.380 30,75     196.825 51,43     110,96   173.457 52,46     88,13     97,79     

Apoio ao Educando 131.373 22,78     118.335 30,92     90,08     114.192 34,54     96,50     86,92     

Escola de Todos Nós 140.378 24,34     43.248 11,30     30,81     26.854 8,12       62,09     19,13     

Modernizando a Educação 27.433 4,76       21.459 5,61       78,22     13.716 4,15       63,92     50,00     

Programa Educação Superior 92.723 16,08     2.705 0,71       2,92       2.364 0,71       87,38     2,55       

Projetos Especiais de Ensino 7.474 1,30       70 0,02       0,94       34 0,01       48,13     0,45       

Crédito Educativo do DF 2 0,00       0 -         -         0 -         -         -         

Centros Multiuso da Juventude 2 0,00       0 -         -         0 -         -         -         

Bolsa Pré-Vestibular 2 0,00       0 -         -         0 -         -         -         

Resgate Social c/ Desenv. e Promoção Comunitária 40 0,01       40 0,01       100,00   0 -         -         -         

TOTAL 576.806   100,00   382.683   100,00   66,35     330.617   100,00   86,39     57,32     

AGENDA SOCIAL - SETORIAL EDUCAÇÃO, POR PROGRAMA - 2007

PROGRAMAS
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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PROGRAMA EDUCANDO SEMPRE 
DESPESA REALIZADA – PARTICIPAÇÃO POR ATIVIDADE/PROJETO 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

A exemplo do exercício anterior, o maior volume de gastos ocorreu nas 
atividades Manutenção do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que juntas 
receberam 88,1% do total destinado ao programa, ou R$ 152,7 milhões.  

De acordo com o Relatório de Desempenho Físico-financeiro, foram 
mantidas, em 2007, 488 escolas de ensino fundamental, 61 escolas de ensino 
médio, cinco instituições de educação profissional, 43 escolas de educação infantil e 
treze centros de ensino especial e duas instituições de educação de jovens e 
adultos. 

Quanto aos dois projetos previstos, constatou-se que não houve 
implantação do denominado Cidade dos Meninos, com R$ 5 milhões de dotação 
inicial. Por sua vez, o projeto Implementação das Escolas Profissionalizantes, 
chamadas Escolas do Amanhã, teve realização de R$ 1,1 milhão, de um total 
previsto de R$ 9,5 milhões. Neste, segundo informado no Relatório de Desempenho 
Físico-financeiro, foram beneficiados 1.015 alunos da rede pública de ensino. 

PROGRAMA APOIO AO EDUCANDO 

Esse programa buscou oferecer tratamento médico, odontológico, 
suplementação nutricional e transporte escolar aos alunos da rede pública de ensino 
distrital, sendo a maior parte dos projetos e atividades sob a responsabilidade da 

Secretaria de Educação. Os valores realizados  R$ 114,2 milhões  
representaram 34,5% do montante gasto na setorial.  

Em 2007, o projeto Concessão de Bolsa de Estudo e as atividades 
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos, Visitador Escolar e A Escola Bate à 
sua Porta, com R$ 3,5 milhões de dotação inicial, não tiveram execução financeira. 
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Em volume de recursos, as atividades Renda Minha, Alimentação 
Escolar e Transporte de Alunos foram as mais representativas, vez que juntas 
englobaram 99,3% do total despendido no programa. 

O programa Renda Minha, com gastos de R$ 54,8 milhões em 2007, 
tinha por objetivo aperfeiçoar as ações educativas e garantir atenção direta ao aluno, 
oferecendo bolsa pecuniária mensal de até R$ 180,00 para famílias de baixa renda 
que tenham crianças regularmente matriculadas no ensino fundamental da rede 
pública, na faixa etária de seis a quinze anos, mediante oferta de suporte nas áreas 
pedagógica, financeira e de saúde.  

Segundo consta no Relatório de Desempenho Físico-Financeiro, havia 
meta anual de assistência a 108 mil alunos por mês e, na média mensal, foram 
oferecidas bolsas a 93 mil alunos. 

A atividade Alimentação Escolar, com meta prevista na LOA/2007 para 
o atendimento de 300,1 mil alunos do ensino fundamental, executou R$ 26,9 
milhões para atender 359,9 mil alunos. 

A atividade Transporte de Alunos teve ações realizadas pelas unidades 
Secretaria de Educação – SE e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, com 
gastos de R$ 31,6 milhões em 2007.  

Segundo consta no Relatório de Atividades, foram transportados 28,8 
mil alunos do ensino fundamental de localidades que não dispõem de linhas 
convencionais e 15,3 mil alunos que residem em áreas rurais de difícil acesso, além 
de 273 alunos beneficiados com passes estudantis.  

PROGRAMA ESCOLA DE TODOS NÓS 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

Nesse programa inserem-se as ações relativas à construção, reforma e 
ampliação de unidades escolares, cuja previsão inicial de gastos atingiu R$ 140,4 
milhões para o exercício de 2007, distribuídos em dezesseis projetos e atividades. 
Porém, apenas oito tiveram execução total de R$ 26,8 milhões, ou seja, redução de 

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

Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental 60.968     43,43     15.508     35,86     25,44     11.115       41,39     71,67       18,23     

Construção de Unidades do Ensino Fundamental 25.498     18,16     15.883     36,73     62,29     8.896         33,13     56,01       34,89     

Construção de Unidades da Educação Infantil 12.725     9,06       4.257       9,84       33,45     3.225         12,01     75,77       25,35     

Construção de Unidades do Ensino Médio 16.312     11,62     3.992       9,23       24,47     2.603         9,69       65,19       15,96     

Reforma e Ampliação de Unidade do Ensino Médio 8.392       5,98       610          1,41       7,27       557            2,08       91,32       6,64       

Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Profissional 1.395       0,99       314          0,73       22,55     176            0,66       56,04       12,64     

Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil 5.032       3,58       162          0,38       3,23       162            0,60       100,00     3,23       

Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Especial 5.986       4,26       521          1,20       8,70       119            0,44       22,82       1,98       

Construção de Quadras Poliesportivas 2              0,00       -          -        -        -             -        -           -         

Construção de Prédios e Próprios 2              0,00       -          -        -        -             -        -           -         

Alimentação Escolar 1.400       1,00       -          -        -        -             -        -           -         

Aquisição de Equipamentos 250          0,18       -          -        -        -             -        -           -         

Construção de Auditório 4              0,00       -          -        -        -             -        -           -         

Construção de Centros de Ensino 2.110       1,50       2.000       4,62       94,79     -             -        -           -         

Implantação da Escola Técnica 300          0,21       -          -        -        -             -        -           -         

Reforma da Escola de Música de Brasilia 2              0,00       -          -        -        -             -        -           -         

TOTAL 140.378   100,00   43.248     100,00   30,81     26.854       100,00   62,09       19,13     

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA ESCOLA DE TODOS NÓS - 2007

PROJETOS/ATIVIDADES
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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aproximadamente 80,9% do montante previsto, conforme se depreende da tabela 
abaixo. 

A realização nesse programa sofreu enorme redução e atingiu todos os 
projetos/atividades, especialmente os destinados à Reforma e Ampliação de 
Unidades da Educação Especial e Infantil, cuja execução representou, 
respectivamente, 2% e 3,2% do total previsto para o exercício. 

AUDITORIA – ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF 

Foi realizada auditoria operacional, no período de fevereiro a maio de 
2008, com o objetivo de reavaliar as condições das instalações físicas das escolas 
da rede pública de ensino do Distrito Federal, com base nos parâmetros e na 
metodologia utilizados em auditoria concluída no início de 2007. 

Novamente, a avaliação abrangeu as escolas da rede pública, de todos 
os níveis e modalidades de ensino, cuja conservação e manutenção estão a cargo 
da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF.  

Metodologia 

As condições das instalações físicas das escolas foram avaliadas 
objetivamente, por atribuição de pontos proporcionais às avarias identificadas em 
vistoria padronizada. A equipe de auditoria também gerou registro fotográfico das 
dependências das escolas em tomadas pré-definidas. Foi realizada, ainda, pesquisa 
postal com 611 diretores, com taxa de retorno de 82%. 

As 45 escolas que compuseram a amostragem aleatória sistemática 
foram visitadas no período de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2008, a poucos dias 
do início das aulas. 

Para cada escola da amostra, foi calculado o percentual ponderado de 
itens avaliados negativamente (PPIAN). Esse índice é diretamente proporcional à 
necessidade de reparos e, conseqüentemente, ao grau de deterioração das 
instalações físicas. 

A partir dos dados obtidos nas vistorias das escolas, calcularam-se a 
média, o desvio padrão e o intervalo de confiança.  

De modo a manter os parâmetros utilizados na auditoria anterior, foram 
consideradas em boas condições as escolas que apresentaram PPIAN inferior a 
10%. As que tiveram o percentual entre 10% e 25% foram consideradas com 
necessidade moderada de reparos. Entre 25% e 40%, em condições ruins. Por fim, 
as que obtiveram PPIAN acima de 40% foram consideradas em péssimas 
condições.  
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Achados de Auditoria 

a) A situação das instalações físicas das escolas públicas 
encontrada no início de 2007 permaneceu inalterada em relação ao 
início de 2006 

A amostragem apresentou Média dos PPIAN de 20,28%; Desvio 
Padrão de 12,28%; e Intervalo de Confiança de ±3,76%. Estes valores são muito 
próximos daqueles encontrados no ano anterior. A distribuição por faixa de 
percentual ponderado de itens avaliados negativamente indica que 44,8% das 
escolas da rede pública têm necessidade moderada de reparos, 29,6% tiveram suas 
instalações avaliadas como ruins e 5,4%, como péssimas. Somente cerca de 20% 
delas estavam em boas condições.  

Cotejando estes resultados com os da auditoria anterior, conclui-se que 
a situação encontrada no início de 2007 permaneceu praticamente inalterada. O 
gráfico a seguir apresenta os resultados das avaliações empreendidas no início de 
2007 e no início de 2008, nas instalações físicas das escolas públicas do DF. 

AUDITORIAS - ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF 
CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF 

- 2007/2008 - 

16,8%

48,0%

30,9%

4,3%

20,1%

44,8%

29,6%

5,4%

Boas Moderadas Ruins Péssimas

2007

2008

 
 Fonte: Processos nº 37711/06 e nº 2380/08. 

As pequenas variações nos percentuais da distribuição por faixas de 
PPIAN correspondentes às instalações boas, moderadas, ruins e péssimas não são 
significativas, pois estão compreendidas no intervalo de confiança. 

b) As instalações físicas das escolas públicas não estão adequadas 
às atividades requeridas pelo respectivo nível de ensino  

Procurou-se apurar se as instalações físicas das escolas, em termos 
de equipamentos e dependências existentes, estão adequadas às atividades 
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educacionais requeridas pelo nível de ensino e modalidade de educação ofertados 
pelo respectivo estabelecimento escolar. 

Nesse sentido, foram coletados dados por meio de questionário 
encaminhado aos 611 diretores. Do total de respostas, 66,93% opinaram pela 
inadequação das instalações existentes no estabelecimento de ensino para 
atividades que devem ser desenvolvidas em atendimento à grade curricular e ao 
nível de ensino ofertado. 

Restou demonstrado que, a exemplo de 2006, grande parte das 
escolas públicas do Distrito Federal não conta com instalações compatíveis com as 
atividades que devem ser desenvolvidas no âmbito do nível de ensino e/ou 
modalidade de educação oferecidos. 

As evidências dessa inadequação também ficaram ressaltadas quando 
se perguntou que dependências/facilidades deveriam ter na escola. Observou-se, 
pelas respostas dos diretores, que na educação infantil há o maior nível de 
inadequação. Do total de 243 escolas, 196 não possuem brinquedoteca, 144 sem 
sala de projeção/vídeo, e 97 não têm biblioteca. E, apesar de o nível médio de 
ensino estar com estrutura um pouco mais compatível com a esperada, no geral, as 
escolas encontram-se abaixo das expectativas dos diretores quanto às 
dependências que deveriam possuir. 

Manutenção e Reforma das Instalações Físicas das Escolas 

Na tabela seguinte têm-se as informações da execução orçamentária 
relativa aos exercícios de 2004 a 2007, referente às despesas classificadas no 
Elemento Obras e Instalações, abrangendo a SEDF e o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 
Fundef/DF, substituído em 2007 pelo Fundeb. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

Nota-se que a despesa realizada nos exercícios em evidência 
encontra-se significativamente aquém da dotação inicial. A execução não atingiu 
30% do valor inicialmente orçado nos últimos quatro exercícios, sendo que, em 
2007, ficou em 13,62%. Os constantes cancelamentos de dotação para esse fim 
revelam descaso com a conservação das instalações físicas das escolas públicas no 
DF.   

EXERCÍCIOS
DOTAÇÃO 

INICIAL (A)

ALTERAÇÕES 

(B)
(B/A) %

DOTAÇÃO 

FINAL (C)
(C/A) %

DESPESA 

REALIZADA (D)
(D/C) % (D/A) %

2004               113.202                (78.855) (70,66)                 34.347 29,34                 27.426 78,85 23,23

2005               127.642                (78.277) (62,33)                 49.365 37,67                 29.794 59,35 22,34

2006               139.387                (83.167) (60,67)                 56.220 39,33                 42.545 74,68 29,52

2007               171.942              (132.829) (78,25)                 39.112 21,75                 25.131 63,25 13,62

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA SEDF E FUNDEF/DF - ELEMENTO DE DESPESA 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
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Gestão Compartilhada 

O Decreto nº 28.513/07 instituiu o Programa de Descentralização 
Administrativa e Financeira – PDAF para as Instituições Educacionais e Diretorias 
Regionais de Ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A 
descentralização visa dar autonomia gerencial para a realização do projeto 
pedagógico-administrativo-financeiro dessas Instituições, por meio do recebimento 
de recursos financeiros do GDF, destinados a cobrir despesas de água, luz, telefone, 
acesso à internet, material e pequenos reparos.  

Com essa descentralização do orçamento da SEDF, implanta-se, a 
partir do exercício de 2008, a política de gestão compartilhada dos recursos pelas 
escolas. Esses recursos serão gerenciados pela própria escola e terão duas formas 
de monitoramento. Uma feita pela própria Secretaria, que terá acesso a todas as 
contas bancárias para checar saldos e extratos. E a outra dependerá da participação 
da comunidade na fiscalização dos gastos da escola – os diretores terão que 
divulgar em locais visíveis as receitas e os gastos, para que a comunidade escolar 
possa acompanhar e fiscalizar o andamento das despesas. 

Questionados sobre a gestão compartilhada dos recursos, a maioria 
dos diretores posicionou-se favorável a essa nova forma de gestão implementada 
pela SEDF. Segundo as respostas apresentadas pelos diretores, 85,9% opinaram 
que a gestão compartilhada facilitará e agilitará os pequenos reparos nas 
instalações físicas da escola, 81,5%, que facilitará a gestão da escola e 82,9%, que 
ocasionará resultados positivos. Além disso, 75,6% dos diretores disseram sentir-se 
preparados para esse tipo de gestão 

INSTALAÇÃO FÍSICA CONSIDERADA BOA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Nº 115 – RECANTO DAS EMAS 

   
Foto 1 – Pátio Interno Foto 2 – Interior de uma sala de aula 
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INSTALAÇÃO FÍSICA CONSIDERADA PÉSSIMA 
CENTRO EDUCACIONAL Nº 07 - CEILÂNDIA 

  
Foto 3 – Fachada frontal Foto 4 – Interior de uma sala de aula 

INDICADORES 

As informações relativas a analfabetismo, evasão e aprovação escolar 
relativas ao exercício de 2007 não foram disponibilizadas pela Secretaria de 
Educação a tempo de compor o presente tópico.  

O número de matrículas nas escolas públicas distritais involuiu 2,5% 
entre 2006 e 2007, ou 13.188 a menos, e nas públicas federais cresceu de 3.273 
para 3.372 – aumento de 3%. As escolas particulares apresentaram a menor 
variação, redução de 0,8%, o que correspondeu a um decréscimo de 1.251 
matrículas. 

NÚMERO DE MATRÍCULAS, POR REDE DE ENSINO 
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Educação – SE. 

No período de quatro anos, revela notar a constante redução no 
número de matrículas da rede pública distrital. 
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Essa redução, aliada à predominância da rede pública distrital no 
atendimento à população, repercutiu nos demais indicadores disponíveis, 
apresentados a seguir. 

NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA 
REDES PÚBLICA E PARTICULAR DO DF 

- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Educação – SE. 

Considerando-se o biênio 2006-2007, a maior queda do número de 
alunos por turma ocorreu nas escolas particulares, 4%. Entretanto, a variação mais 
representativa do gráfico anterior se dá nas escolas públicas distritais; no interstício 
analisado, esse índice caiu de 38,6 para 32,5. 

MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA E NÍVEL DE ENSINO 
REDE PÚBLICA DO DF 

- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Educação – SE. 

A involução da média de alunos por turma da Educação Infantil foi de 
3,2%, de 2004 a 2007. Esse comportamento foi seguido no âmbito do Ensino Médio, 
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onde esse indicador passou de 39,2 para 37,9, ou diminuição de 3,4%. O indicador 
para o Ensino Fundamental pouco variou – passou de 29,7 para 29,4, equivalente à 
variação negativa de 1%. 

SETORIAL SEGURANÇA 

Essa setorial envolve a atuação do Governo na área de segurança 
pública distrital, com ações nas áreas de policiamento civil e militar, educação, 
fiscalização e engenharia de trânsito, administração do sistema penitenciário, 
prevenção e combate a incêndios e outros sinistros. Para tanto, foram previstos sete 
programas com dotação inicial de R$ 313,2 milhões, equivalente a 15,2% dos 
recursos reservados à agenda.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive recursos do FCDF. 

Após as alterações orçamentárias, o valor inicial atingiu R$ 344,6 
milhões. A despesa realizada, R$ 199,2 milhões, representou 57,8% do total 
autorizado no período. Os programas Defesa e Garantia dos Direitos Humanos e 
Proteção à Adolescência não tiveram execução. 

Em volume de recursos, os programas Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito (81,1%), Reestruturação do Sistema Penitenciário (9,6%) e Segurança em 
Ação (7,9%) englobaram 98,5% do total despendido na setorial. 

PROGRAMA POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 

Na LOA/2007, dos valores consignados à setorial segurança, 51,1% 
foram alocados ao programa Policiamento e Fiscalização do Trânsito, sob a 
responsabilidade do Departamento de Trânsito do DF. Tinha por objetivo prover os 
meios para implementação e gestão de programas de educação, fiscalização e 
engenharia de trânsito, com finalidade de reduzir o índice de acidentes no DF. 

Os R$ 159,9 milhões inicialmente destinados ao programa foram 
elevados em 19,9% durante o ano, chegando a dotação final autorizada a R$ 191,7 
milhões.  

Seis atividades e o projeto Implantação de Equipamento de Sinalização 

Estatigráfica e Semafórica receberam R$ 161,5 milhões  1,1% acima da dotação 
inicial e 15,7% abaixo do montante autorizado no programa. 

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

Policiamento e Fiscalização de Trânsito 159.873 51,05     191.689 55,62     119,90   161.554 81,10     84,28     101,05   

Reestruturação do Sistema Penitenciário 30.508 9,74       33.541 9,73       109,94   19.078 9,58       56,88     62,53     

Segurança em Ação 117.713 37,59     114.967 33,36     97,67     15.653 7,86       13,61     13,30     

Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento 3.857 1,23       3.552 1,03       92,09     2.708 1,36       76,24     70,21     

Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres 537 0,17       237 0,07       44,15     201 0,10       84,88     37,47     

Defesa e Garantia dos Direitos Humanos 2 0,00       - - - - - -         -

Proteção à Adolescência 663 0,21       627 0,18       94,64     - - -         -

TOTAL 313.154   100,00   344.613   100,00   110,05   199.194   100,00   57,80     63,61     

AGENDA SOCIAL - SETORIAL SEGURANÇA, POR PROGRAMA - 2007

PROGRAMAS
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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PROGRAMA POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
DESPESA REALIZADA, PARTICIPAÇÃO POR ATIVIDADES E PROJETOS 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

O projeto Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e 
Semafórica referiu-se a ações nas regiões administrativas do DF de implantação e 
substituição de placas de sinalização, aplicação de tachas e tachões, pintura da 
sinalização horizontal, incluindo faixas de pedestres, entre outras. Em termos reais, 
o montante executado de R$ 4 milhões superou em 26,5% o total aplicado no ano 
de 2006. 

Na atividade Aperfeiçoamento e Manutenção dos Equipamentos de 
Sinalização Estatigráfica e Semafórica, foram consumidos R$ 21,8 milhões no 
período.  

PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

Esse programa tinha por objetivo administrar o sistema penitenciário, 
reduzir o déficit de vagas nas penitenciárias e promover a reintegração dos 
presidiários na sociedade e teve ações executadas também nas setoriais Segurança 
e Trabalho e Direitos Humanos.  

No âmbito da setorial Segurança, previram-se inicialmente R$ 30,5 
milhões, posteriormente elevados para R$ 33,5 milhões, sendo realizados R$ 19,1 
milhões nos projetos de melhoria das estruturas físicas e de construção de 
penitenciárias, além do fornecimento de alimentação aos presidiários.  
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PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
DESPESA REALIZADA, PARTICIPAÇÃO POR ATIVIDADES E PROJETOS 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

O projeto destinado à reforma de unidades do sistema penitenciário, 
com R$ 2,7 milhões, não teve realização no exercício. 

As ações do projeto Construção de Unidades do Sistema Penitenciário 
referiam-se às obras de infra-estrutura no Complexo Penitenciário da Papuda. Foi 

realizado R$ 1,8 milhão  85,9% menos que a dotação autorizada.  

Segundo o Relatório de Desempenho Físico-financeiro, foram 
executadas as etapas de conclusão do bloco de administração da Penitenciária II e 
93,9% da obra de construção do bloco de recepção e revista da Penitenciária II.  

Ainda, a atividade Fornecimento de Alimentação aos Presidiários, sob 
a responsabilidade das Secretarias de Segurança Pública e de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania, com meta anual de assistir 15 mil presos por mês ao custo 
de R$ 15,8 milhões, realizou R$ 17,3 milhões no atendimento a 7,6 mil presos, em 
média, por mês. 

PROGRAMA SEGURANÇA EM AÇÃO 

Com dotação inicial de R$ 117,7 milhões, esse programa tinha por 
objetivo reverter os níveis de violência de forma imediata e permanente e 
transformar o DF em modelo de qualidade e eficiência em segurança pública.  

Dos 30 subtítulos inicialmente previstos para execução no exercício, 

apenas oito  seis projetos e duas atividades  realizaram despesa, no total de 
R$ 15,7 milhões no período, ou seja, realização de apenas 13,3% do total previsto.  

O projeto Implantação dos Postos Policiais, com dotação inicial de 
R$ 29,2 milhões e previsão de construção de postos policiais modulados em 
diversos locais do DF, a cargo da Secretaria de Obras do DF, realizou apenas 
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R$ 56,9 mil referentes à elaboração do projeto básico executivo de arquitetura, ou 
0,3% do montante previsto na LOA/2007. 

O projeto Coordenação dos Recursos do Fundo de Reequipamento 
dos Órgãos da SSP, com previsão de R$ 8,5 milhões, para aquisição de 
equipamentos diversos, armamento e veículos para os órgãos vinculados ao referido 
Fundo e realização de R$ 8,8 milhões, constituiu-se no projeto com maior volume de 
recursos despendidos no programa Segurança em Ação. 

No projeto Reequipamento e Reaparelhamento da Polícia Militar do 
DF, a previsão de gastos, R$ 8 milhões, seria utilizada na aquisição de 2.950 
equipamentos. De acordo com o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro, 
realizaram-se despesas no total de R$ 1,1 milhão, para a aquisição de 30 motos, 
cem mochilas, cem ponchos e mil capas de chuva, ou seja, realização de somente 
14% do total previsto. 

INDICADORES 

A evolução do quantitativo de crimes ocorridos no Distrito Federal de 
2004 a 2007 é apresentada nos gráficos a seguir. 

Em relação a 2006, os crimes patrimoniais apresentaram a seguinte 
dinâmica temporal: o número de roubos diminuiu de 26.347 para 25.003, decréscimo 
de 1.344 ocorrências, ou -5,1%; e os furtos/roubos de veículos decresceram 5,3%. 
Quanto aos crimes contra a pessoa, o número de homicídios cresceu de 539 para 
567 mortes, aumento de 5,2%. Já o número de estupros decresceu de 271 para 240 
ocorrências, diminuição de 11,4%. 

EVOLUÇÃO DOS CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA O PATRIMÔNIO 
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Polícia Civil do DF – PCDF. 
* Nos homicídios estão excluídos os latrocínios, de acordo com mudança de metodologia efetuada pela PCDF. 

Na série analisada, o destaque fica por conta da redução ocorrida no 
número de roubos, maior quantitativo de crimes verificados. Em 2007, foram 
registrados 2,3 mil casos a menos que o volume verificado em 2004. 

A tabela seguinte apresenta a distribuição regional dos crimes contra a 
pessoa e contra o patrimônio no exercício de 2007. 
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Fonte: Polícia Civil do DF – PCDF. 

EVOLUÇÃO DO EFETIVO DE POLICIAIS E DA MÉDIA MENSAL DE OCORRÊNCIAS 
- 2004 A 2007 - 

PCDF PMDF 

 
Fonte: Polícia Civil do DF – PCDF e Polícia Militar do DF – PMDF. 

A evolução da Média Mensal de Ocorrências, considerando-se a 
PCDF, no biênio 2006-2007, foi de 5%, o que representou uma variação de 1.427 

Distrito Federal 567 240 9.217 25.003

Brasília 20 23 2.872 2.627

Gama 40 11 494 1.457

Taguatinga 27 26 1.511 3.203

Brazlândia 19 7 64 213

Sobradinho 12 5 248 611

Planaltina 44 23 180 1.483

Paranoá 21 7 69 541

Núcleo Bandeirante 0 2 211 228

Ceilândia 108 37 1.071 4.896

Guará 9 8 367 865

Cruzeiro 3 3 128 126

Samambaia 52 12 389 2.955

Santa Maria 45 19 198 1.609

São Sebastião 26 7 101 465

Recanto das Emas 46 17 227 1.553

Lago Sul 3 3 64 98

Riacho Fundo 7 2 181 229

Lago Norte 0 3 57 114

Candangolândia 3 0 31 66

Aguas Claras 12 5 329 382

Riacho Fundo II 6 2 48 181

Sudoeste/Octogonal 0 2 60 97

Varjão 7 0 10 41

Park Way 2 1 20 38

SCIA 30 2 36 233

Sobradinho II 8 7 41 170

Jardim Botânico 0 1 18 26

Itapoã 17 4 31 343

SIA 0 1 161 153
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casos sobre o valor anterior de 28.355. No interstício analisado, o efetivo 
operacional diminuiu de 5.651 para 5.461 homens, variação negativa de 3,4%. Esse 
quadro sugere agravamento na sobrecarga de trabalho desses profissionais. 

Quanto aos casos reportados à PMDF, no biênio considerado, a média 
mensal de ocorrências evoluiu de 17.297 para 19.594, ou acréscimo de 13,3%. A 
evolução de Efetivo Operacional foi de 4,6%, o que representou uma variação de 
450 sobre o valor anterior de 9.682 policiais. Embora a situação da PMDF seja 
melhor em relação à PCDF, também nessa corporação a relação 
ocorrências/pessoal vem apresentando piora em relação ao início do quadriênio. 

EVOLUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO E ATROPELAMENTOS FATAIS 
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Departamento de Trânsito do DF – Detran/DF. 

Desde 2004, não há variação significativa no número reportado de 
atropelamentos fatais. De 2006 para 2007, entretanto, verificou-se a maior variação 
nos demais acidentes de trânsito fatais, de 239 para 288 casos, ou 20,5%. 

O quantitativo de veículos cresceu 9,2% em relação a 2006. Nesse 
período, o quantitativo de vítimas fatais saiu de 369 para 418 óbitos, variação de 
13,3%. Ou seja, em 2007, houve mais vítimas fatais por veículo que no ano anterior. 
Ainda assim, esse comportamento não atingiu a relação observada em 2004, a 
maior do quadriênio, quando foi registrada a proporção de 0,5 vítima fatal/mil 
veículos.  
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FROTA DE VEÍCULOS REGISTRADOS E 
VÍTIMAS FATAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO DF 

- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Departamento de Trânsito do DF – Detran/DF. 

A frota de veículos no Distrito Federal aumentou 64,8% desde o 
exercício de 2000, perfazendo crescimento médio anual de 7,4%. Ao final de 2007, a 
frota alcançou 964,5 mil veículos, sendo 76,5% automóveis, 9,3% motocicletas e 
14,2% outros veículos. 

Esse crescimento, no entanto, não foi acompanhado pelas despesas 
relacionadas às melhorias efetivas no trânsito, como construção de viadutos e novas 
rodovias, recapeamento das pistas e melhorias no transporte público. Nesse 
cômputo, não foram consideradas as despesas administrativas, de pessoal, de 
publicidade e propaganda e outras não ligadas diretamente ao transporte. 

A relação entre o aumento da frota e as despesas líquidas com 
transportes está representada no gráfico a seguir. Os programas com maior 
participação entre 2004 e 2007 foram Transporte Seguro (R$ 1,3 bilhão) e 
Urbanização (R$ 477,1 milhões). Outros programas considerados nesta comparação 
foram Infra-Estrutura a Serviço do Desenvolvimento (R$ 69,3 milhões), Transporte 
Racional (R$ 26,4 milhões), Brasília Sustentável (R$ 3,3 milhões), Mãos a Obra 
(R$ 1,3 milhão) e Gestão Urbana (R$ 292,2 mil). 
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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 

diretamente ao transporte. 

EVOLUÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL E DA  
MÉDIA MENSAL DE OCORRÊNCIAS DO CBMDF  

- 2004 A 2007 -  

 
Fonte: CBMDF.  

Relativamente ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, a média mensal 
de ocorrências, considerando-se o intervalo 2006-2007, evoluiu de 5.162 para 6.182 
casos, acréscimo de 1.020, ou 19,8%. O aumento do efetivo operacional foi de 
13,5%, o que representou 383 homens a mais, relativamente aos 2.838 disponíveis 
em 2006.  

Também nessa Corporação, houve piora constante na carga de 
trabalho do efetivo operacional. A relação estabelecida em 2007, média mensal de 
1,9 casos por servidor, é a maior do quadriênio. 
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3.2.5.2 – AGENDA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

É função pública produzir ajustes na distribuição de renda, na formação 
dos preços relativos, no incremento dos setores econômicos locais, etc. Nesse 
sentido, a Agenda de Desenvolvimento Econômico reúne ações voltadas 
especialmente para o desenvolvimento econômico sustentado e conseqüente 
redução de taxas de desemprego no Distrito Federal, estruturadas conforme o PDES 
2003/2006 e o PPA 2004/2007.  

3.2.5.2.1 – PLANEJAMENTO 

As diretrizes gerais da Agenda foram constituídas considerando, 
especialmente, o seguinte: 

 a vocação do Distrito Federal para atrair empreendimentos de alto 
teor tecnológico; 

 os programas de incentivos, buscando estender a implantação de 
empreendimentos voltados para produção de bens e serviços 
demandados no DF e em sua área de influência; 

 a ampliação da política de incentivos, por meio de programas de 
capacitação profissional, tecnológica e gerencial de micro, 
pequenos e médios empreendedores.  

Segundo os mencionados planos, os objetivos gerais da Agenda 
podem ser sintetizados como “a promoção do crescimento econômico mediante o 
aumento da competitividade, propiciado por programas de incentivos fiscais e 
creditícios”. 

Foram definidas três políticas setoriais para essa Agenda – Indústria, 
Comércio e Serviços; Desenvolvimento do Turismo; e Desenvolvimento Rural, cujos 
principais objetivos estão descritos a seguir. 

Indústria, Comércio e Serviços: 

 fomentar a geração de emprego e renda mediante programas de 
estímulo e apoio à nova geração de empresários; 

 implantar parques e pólos industriais, agro-industriais, comerciais e 
de serviços; 

 incentivar a formação de mercado comum do DF e sua área de 
influência. 

Desenvolvimento do Turismo: 

 divulgar, nacional e internacionalmente, a imagem do Distrito 
Federal; 

 realizar gestões com os estados e municípios da área de influência 
de Brasília, com a participação do Governo federal, com vistas ao 
planejamento e à implementação de políticas comuns e harmônicas 
de desenvolvimento da indústria do turismo. 
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Desenvolvimento Rural: 

 conceber e implementar novos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científico e tecnológico voltados para a 
agropecuária e a agroindústria; 

 intensificar as gestões junto aos agentes financeiros, visando a 
ampliar a oferta de crédito para investimento e custeio agropecuário; 

 recompor as matas ciliares necessárias à proteção dos mananciais 
hídricos e reflorestar as estradas rurais. 

3.2.5.2.2 – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

A agenda apresentou a menor execução no quadriênio de 2004-2007, 
R$ 125,8 milhões, quase que integralmente realizados nos OFSS, inferior em 18,3% 
ao valor relativo a 2006. Nota-se comportamento declinante no período analisado, à 
exceção do exercício de 2005, quando houve pequeno acréscimo em relação a 
2004. 

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
AGENDA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Valores atualizados pelo IPCA-Médio.  
OFSS – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; OI – Orçamento de Investimento. 

Em 2007, a participação da agenda no total da despesa realizada nos 
OFSS e OI foi de 1,5%, a menor do quadriênio e 0,3 pontos abaixo do percentual 
alcançado em 2006.  

O montante previsto na LOA/2007 para a agenda, R$ 233,6 milhões, foi 
o maior desde 2004. Todavia, essa previsão sofreu diminuição de R$ 36 milhões e a 
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dotação final correspondeu a R$ 197,6 milhões. A execução foi de 63,7% da 
despesa autorizada, atingindo R$ 125,8 milhões, conforme já destacado.  

Constam no gráfico a seguir as previsões iniciais, as dotações após as 
alterações no decorrer do exercício e as despesas executadas no quadriênio 2004-
2007.  

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO FINAL E DESPESA EXECUTADA 

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

O mencionado percentual de realização da despesa autorizada 
também foi o menor no período em análise, conforme se observa no gráfico adiante.  

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA DOTAÇÃO FINAL  

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
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Como nos exercícios anteriores, a Setorial Indústria, Comércio e 
Serviços apresentou o maior volume de gastos realizados na agenda, 67,3% desse 
total.  

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DESPESA EXECUTADA, POR POLÍTICA SETORIAL 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo e PPA 2004/2007. 

A tabela seguinte exibe a execução orçamentária, segregada por 
política setorial e respectivos programas.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

A execução dos principais programas está demonstrada a seguir, 
destacando-se: Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal; Difusão e 
Promoção Cultural; Geração de Renda, o Exercício da Cidadania; e Planejamento 
da Política de Turismo do DF, cuja soma das despesas realizadas perfez 93,1% do 
total executado pela Agenda.  

Outras Agendas
98,5%
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Desenv. Rural
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67,3%

Agenda  deDesenv. 
Econômico

1,5%

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

Indústria, Comércio e Serviços 137.346 58,79 121.314 61,39 88,33 84.698 67,32 69,82 61,67

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal 92.640 39,65 88.794 44,93 95,85 73.735 58,60 83,04 79,59

Geração de Renda, o Exercício da Cidadania 36.326 15,55 29.028 14,69 79,91 8.236 6,55 28,37 22,67

Entorno - Crescendo com Brasília 8.380 3,59 3.491 1,77 41,66 2.727 2,17 78,10 32,54

Desenvolvimento do Turismo 60.289 25,80 66.132 33,47 109,69 38.711 30,77 58,54 64,21

Difusão e Promoção Cultural 51.481 22,03 44.818 22,68 87,06 28.107 22,34 62,71 54,60

Preservação da Memória Documental do Distrito Federal 3.996 1,71 2.498 1,26 62,51 1.956 1,55 78,32 48,96

Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília 3.799 1,63 2.762 1,40 72,70 1.597 1,27 57,80 42,02

Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal 759 0,32 15.981 8,09 2.106,68 7.043 5,60 44,07 928,47         

Divulgação da História do Distrito Federal 68 0,03 68 0,03 100,00 8 0,01 11,31 11,31

Capacitação e Atendimento Turístico 186 0,08 6 0,00             3,23             0 -              -              -              

Desenvolvimento Rural 36.003 15,41 10.162 5,14 28,23 2.411 1,92 23,73 6,70

Desenvolvimento dos Agronegócios 14.263 6,10 8.418 4,26 59,02 1.921 1,53 22,83 13,47

Desenvolvimento Social da Área Rural 21.740 9,30 1.744 0,88 8,02 490 0,39 28,08 2,25

TOTAL 233.637 100,00 197.608 100,00 84,58 125.820 100,00 63,67 53,85

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - POR POLÍTICA SETORIAL E PROGRAMA - 2007

POLÍTICA SETORIAL/Programa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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AGENDA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DESPESA REALIZADA, POR PROGRAMA 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo.  

O Fundo de Desenvolvimento do DF – Fundefe, a Secretaria de 
Cultura, a Empresa Brasiliense de Turismo – Brasiliatur e o Fundo para Geração de 
Emprego e Renda do DF – Funger, juntos, responderam por 89,6% do total 
executado na agenda. 

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DESPESA REALIZADA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
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Dos 426 programas de trabalho com dotação na LOA/2007, 315 não 
tiveram realização, ou seja, execução de apenas 26,1% do inicialmente planejado. 
Em 2006, esse percentual correspondeu a 27,4%. 

A soma dos valores dos programas de trabalho previstos na LOA/2007 
e sem execução no exercício, R$ 101,7 milhões, correspondeu a 43,5% da dotação 
inicial total da agenda. Mais da metade desse valor (56,1%) referiu-se a apenas 
cinco programas de trabalho, a seguir demonstrados. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

SETORIAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

A previsão inicial de R$ 137,3 milhões para esta setorial foi reduzida 
em 11,7%, após as alterações orçamentárias, atingindo R$ 121,3 milhões de 
dotação final. Esse montante foi executado em 69,8%, ou seja, R$ 84,7 milhões, 
valor 35% inferior ao alcançado em 2006. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Entre outros objetivos, cabem à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SDET o planejamento, a promoção, o estímulo e a 
execução da política governamental dos setores industrial, comercial e de serviços 
do Distrito Federal.  

Segundo o Relatório de Atividades, a SDET tem como missão 
institucional garantir condições para que o empreendedor, de acordo com sua 
vocação e capacidade, possa gerar riqueza e negócios estáveis, observando 
sempre o respeito ao meio ambiente. 

Não houve realização de despesa para os catorze programas de 
trabalho da SDET com previsão na LOA/2007, os quais somaram R$ 12,5 milhões. 
Essa unidade só executou um único programa de trabalho – Plano de 
Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal – no valor de R$ 126,8 mil.   

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL 

O programa Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal foi o de 
maior representatividade na execução da Setorial Indústria, Comércio e Serviços, 
87,1%, e da Agenda, 58,6%.  

Voltado a auxiliar os empreendimentos produtivos do Distrito Federal, 
sua dotação final somou R$ 88,8 milhões e foi realizada em 83%, correspondentes a 
R$ 73,7 milhões, menor valor no período de 2004 a 2007.  
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Conforme se verifica no gráfico a seguir, a maior parte dos gastos 
realizados pelo programa diz respeito ao Fundo de Desenvolvimento do Distrito 
Federal – Fundefe. Em 2007, o total executado referiu-se praticamente a esse fundo, 
apenas R$ 58,8 mil correspondeu à Companhia de Saneamento Ambiental do DF – 
Caesb.  Observa-se, ainda, queda constante dessas despesas desde 2004.  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL 
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA 

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

De acordo com o Relatório de Atividades, a aplicação dos recursos do 
Fundefe em 2007 ampliou a capacidade da economia local na produção de bens e 
serviços e gerou 11,7 mil empregos diretos e indiretos e arrecadação adicional de 
receita tributária no valor de R$ 101,9 milhões. 

A tabela seguinte demonstra os programas de trabalho do Fundefe 
com dotação orçamentária na LOA/2007 e suas execuções.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
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O Fundefe tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico 
e social do DF, mediante apoio financeiro a empreendimentos produtivos. Para 
tanto, utiliza-se da estrutura do Banco de Brasília S/A – BRB como agente financeiro 
na formalização de empréstimos ao setor privado. 

Esse fundo financia o Programa de Apoio ao Empreendimento 
Produtivo do Distrito Federal – PRO/DF II, o qual oferece três formas de incentivo ao 
empreendimento produtivo: o creditício, baseado em financiamento de impostos 
devidos; o fiscal, que concede redução de até 100% sobre impostos devidos; e o 
econômico, que se constitui de desconto dado ao interessado sobre o valor de 
imóveis pleiteados junto à SDET. 

Os maiores beneficiários dos recursos empenhados pelo Fundefe 
podem ser vistos na próxima tabela. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

Por meio de estímulo ao crédito assistido, às ações de fomento ao 
artesanato e ao cooperativismo, o programa visa impulsionar formas alternativas de 
geração de renda no Distrito Federal. 

A execução de R$ 8,2 milhões, 28,4% da dotação final, correspondeu 
praticamente ao programa de trabalho Financiamento a Pequenos Empreendedores 
Econômicos no Distrito Federal, cujos gastos perfizeram 99,9% do total executado 
pelo programa. Essa situação foi semelhante à ocorrida no ano anterior, quando 
esse percentual atingiu 99,8%.  

Essas despesas foram realizadas com recursos do Fundo para 
Geração de Emprego e Renda – Funger, cujo objetivo é incrementar os níveis de 
emprego, ocupação e renda no mercado de trabalho do Distrito Federal, por meio do 
apoio e do financiamento a pequenos empreendedores econômicos.  

Segundo o Relatório de Atividades, atingiu-se apenas 28,9% da meta 
prevista para 2007 de conceder 4.500 financiamentos por meio do Funger. 

VALOR

EMPENHADO

Ems S/A                                           21.024               28,54

Betra Trading S/A                                 11.129               15,10

Brasal Refrigerantes S/A                          9.630                 13,07

Medley S/A Indústria Farmacêutica                 8.472                 11,50

Rexam Beverage Can South América S/A              7.914                 10,74

Biosintética Farmacêutica Ltda                    2.919                 3,96

Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda          2.818                 3,82

Máxima Exportadora e Importadora de Máq. e Equip. 1.842                 2,50

Autotrac Comércio e Telecomunicações S/A          1.791                 2,43

Ciplan - Cimento Planalto S/A                     1.505                 2,04

Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda        1.319                 1,79

Outros 3.314                 4,50

TOTAL 73.676 100,00

FUNDEFE - MAIORES CREDORES - 2007

CREDORES %
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As metas do Programa alcançadas em 2007 foram inferiores às 
relativas aos exercícios anteriores, conforme se verifica na tabela seguinte.  

 
Fonte: Relatório de Atividades 2007. 

Ainda de acordo com o Relatório de Atividades, a taxa de 
inadimplência nos financiamentos decorrentes do Funger sofreu substancial redução 
de 35,8% para 3,7% em relação a 2006, resultado do aumento no número de visitas 
de acompanhamento e de cobrança e da renegociação das dívidas dos tomadores 
em atraso.  

Referido Relatório destacou também as dificuldades enfrentadas 
durante o exercício na realização do programa em pauta, quais sejam: 

 insuficiência de recursos humanos; 

 carência de estrutura física, em decorrência da devolução de 
prédios e veículos alugados; 

 dificuldades de integração entre as políticas de assistência 
social, trabalho e segurança alimentar; 

 necessidade de reforma e readequação de bases físicas; 

 inadequação de infra-estrutura, em face da amplitude das novas 
ações da SDET. 

INDICADORES 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 
- 2004 A 2007 -  

 
Fonte: Secretaria de Trabalho – STb. 
População Economicamente Ativa – PEA: Ocupados e Desempregados. 
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Entre 2006 e 2007, o número de ocupados cresceu de 1.010,9 mil para 
1.055,3 mil, variação de 4,4%; e o quantitativo de desempregados diminuiu de 233,7 
mil para 226,4 mil, no intervalo em pauta, o que correspondeu a decréscimo de 
3,1%. 

TAXA DE DESEMPREGO MÉDIA NO DF  
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Trabalho – STb. 

A involução da taxa de desemprego médio foi de 1,1 ponto percentual, 
no período de 2006 a 2007, passando de 18,8% para 17,7%. 

Apresenta-se, na tabela seguinte, o quantitativo de ocupados, por setor 
de atividade econômica, para o lapso temporal compreendido entre 2004 e 2007. 

 
Fonte: Secretaria de Trabalho – STb. 
(1) Inclui serviços públicos e privados, inclusive os domésticos. 
(2) Inclui os trabalhadores do setor agropecuário e de embaixadas, consulados e representações políticas. 

Os ocupados no setor de serviços cresceram de 588,6 mil para 619,6 
mil, acréscimo de 5,3%. A evolução dos ocupados no comércio foi de 7,7%. 

20,9%

19,0%
18,8%

17,7%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

2004 2005 2006 2007

2004 920,2 33,9 32,4 144,3 532,3 168,6 8,8

2005 974,8 37,5 35,2 156,8 557,9 178,7 8,7

2006 1.010,9 38,6 43,8 151,6 588,6 175,6 12,8

2007 1.055,3 39,9 47,6 163,3 619,6 173,7 11,2

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA
OUTROS

(2)
ANO

NÚMERO DE OCUPADOS, POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA (Em mil)

TOTAL
INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO

CONSTRUÇÃO 

CIVIL
COMÉRCIO SERVIÇOS

(1)
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RENDIMENTO MÉDIO DOS OCUPADOS, POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA  
- 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Trabalho – STb. 
(*) Inclui Indústria, Construção Civil, Agricultura, Pecuária, Extração Vegetal e Mineral, 
Embaixadas, Consulados, Representações Oficiais e Políticas e outras atividades não 

classificadas. 

Entre 2006 e 2007, o rendimento médio dos servidores da 
Administração Pública cresceu de R$ 3.121 para R$ 3.530, variação de 13,1%. O 
setor de serviços evoluiu de R$ 1.180 para R$ 1.254, acréscimo de 6,2%, e o 
comércio pagou 4,4% a mais. 

DESEMPREGADOS, POR GRUPO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA  
- 2004 A 2007 - 

 
Fonte: Secretaria de Trabalho – STb. Grupo I: Regiões Administrativas de Maior Renda (Brasília, 
Lago Sul e Lago Norte); Grupo II: Regiões Administrativas de Renda Intermediária (Gama, 

Taguatinga, Sobradinho, Planaltina, Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro, Candangolândia e 
Riacho Fundo); e Grupo III: Regiões Administrativas de Menor Renda (Brazlândia, Ceilândia, 
Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Recanto das Emas). 
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Em 2006-2007, o quantitativo de desempregados do Grupo I passou de 
13,3 mil para 12,3 mil, variação negativa de 7,9%. Quanto ao Grupo II, houve queda 
do número de desempregados, de 95 mil para 90,9 mil, decréscimo de 4,3%. Com 
relação ao Grupo III houve queda de 1,8%. 

SETORIAL DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

Com participação de 30,8% no total executado pela agenda, a despesa 
realizada pela setorial, R$ 38,7 milhões, representou 58,5% e 64,2% das respectivas 
dotações final e inicial, nessa ordem. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Revertendo o comportamento declinante na execução das despesas 
apresentado dos últimos anos, a setorial apresentou aumento de 106,5% em relação 
ao exercício anterior. Foi o maior volume de recursos realizados no quadriênio 2004-
2007, conforme se verifica no gráfico a seguir. 

SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA 

– 2004/2007– 

 
Fonte: Siggo. 
Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

De acordo com o demonstrado no gráfico, o Programa Difusão e 
Promoção Cultural, historicamente o mais representativo nos gastos da política, teve 
crescimento significativo na despesa executada, 75,9% relativamente ao exercício 
de 2006.  
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PROGRAMA DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL 

Com vistas a promover, incentivar e divulgar projetos e eventos 
culturais para a população local, esse programa, com participação de 22,3% no total 
da despesa realizada pela Agenda, executou 62,7% de sua despesa autorizada em 
69 programas de trabalho. 

Entre esses programas de trabalho, os mais representativos estão 
elencados na tabela adiante. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
ep – emenda parlamentar e epp – emenda parlamentar prioritária. 

A Secretaria de Cultura respondeu pelo maior volume da despesa 
realizada pelo programa, 72,3%. Sua execução foi consideravelmente superior à do 
exercício de 2006, ou seja, 161,7%. Registre-se que o programa de trabalho 
Promoção de Atividades Culturais da Secretaria de Cultura teve acréscimo de 
214,2% relativamente ao valor executado no ano anterior. 

Constam do Relatório de Atividades eventos que contaram com o apoio 
da Secretaria de Cultura no exercício de 2007. Segundo esse relatório, essa unidade 
trabalhou em conjunto com as demais secretarias e administrações regionais, com o 
objetivo de fomentar e divulgar a arte e a cultura local.  

O Fundo da Arte e da Cultura – FAC teve a segunda maior 
representatividade (4,8%) no total executado pelo programa. 

Referido fundo tem por finalidade prover recursos financeiros a 
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no DF e inscritas no Cadastro de Entes e 
Agentes Culturais, para a realização de projetos que tenham o objetivo de difundir e 
incrementar as atividades artísticas e culturais. 

Embora tenha se destacado na participação da execução do programa, 
a despesa do FAC tem apresentado comportamento declinante. Em 2007, houve 
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decréscimo de 60,8% em relação ao exercício de 2006, quando houve redução de 
37,2% relativamente a 2005. 

Não obstante o aumento da previsão inicial de despesa para esse 
fundo por suplementações orçamentárias, o valor executado de R$ 1,3 milhão 
correspondeu somente a 17,5% da dotação autorizada.   

Conforme informado no Relatório de Atividades, em 2007, o FAC 
apoiou 75 projetos, quantitativo bem inferior aos realizados em 2006, 2005 e 2004, 
respectivamente, 224, 336 e 323 projetos. 

PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO 

O Programa Planejamento da Política de Turismo foi o segundo em 
representatividade no total executado pela setorial, 18,2%. Na despesa realizada 
pela Agenda, sua participação foi de 5,6%.  

Nos exercícios anteriores, as despesas desse programa foram bem 
inferiores, tendo ocorrido acréscimo de 3.310,7% em relação a 2006. 

A despesa prevista de R$ 758,6 mil teve expressivo volume de 
suplementação orçamentária, 1.106,7%, resultando em R$ 16 milhões de dotação 
autorizada. A realização atingiu 44,1% desse valor, correspondentes a R$ 7 milhões.  

O programa de trabalho Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito 
Federal, no âmbito da Empresa Brasiliense de Turismo – Brasiliatur, foi o 
responsável por tal resultado. Sem previsão inicial, teve dotação autorizada de 
R$ 14,7 milhões e execução de R$ 6,4 milhões.  

Constam do Relatório de Atividades, as ações desenvolvidas pelo 
referido programa de trabalho, quais sejam: Projeto Promoção e Apoio à 
Comercialização do DF; Projeto Ações de Captação do Evento Congresso ABAV 
2010 para o DF; Convênio para execução do Projeto de Implantação do Sistema de 
Gerenciamento das Informações Hotelarias para o Turismo; Contratação de 
atrações musicais (shows) para o Reveillon 2007/2008; entre outras. 

A Brasiliatur, criada com autorização legislativa dada pela Lei nº 3.982, 
de 25.04.07, tem por finalidade o fomento à indústria do turismo do Distrito Federal, 
a prestação de serviços gerais na área do turismo, como a exploração econômica do 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, da Torre de Televisão, do Camping de 
Brasília e do Pavilhão de Exposições.  

SETORIAL DESENVOLVIMENTO RURAL 

Composta de apenas dois programas, essa setorial foi a de menor 
representatividade na despesa executada pela Agenda, apenas 1,9%.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Cabe à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater 
planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, 
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visando ao aumento da produção, da produtividade e da renda líquida, bem como à 
melhoria das condições de vida, em relação ao meio rural do Distrito Federal e 
Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – Ride. 

Nos gráficos seguintes, estão demonstrados indicadores de 
desempenho mantidos pela Emater para avaliar alguns impactos sociais e 
econômicos gerados pelos serviços por ela prestados. 

Entre 2006 e 2007, houve queda de 3,2% do quantitativo de empregos 
gerados em função dos serviços prestados pela empresa, revertendo 
comportamento crescente nos últimos anos. Por outro lado, houve acréscimo real 
nos valores da produção agropecuária e do ICMS gerado. 

INDICADORES DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMATER/DF 
- 2004/2007 - 

EMPREGOS GERADOS 

 
Fonte: Relatórios de Atividades de 2004 e 2007.  

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  

 
Fonte: Relatórios de Atividades de 2004 e 2007. 

Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 
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ICMS GERADO PELA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  

 
Fonte: Relatórios de Atividades de 2004 e 2007. 
Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS 

O objetivo do programa é modernizar, dinamizar e tornar altamente 
tecnificado o meio rural do DF, a fim de contribuir para o aumento da renda rural e a 
geração de empregos. 

A previsão inicial de R$ 14,3 milhões sofreu redução de 41%, 
resultando na dotação final de R$ 8,4 milhões. 

A execução atingiu apenas 22,8% desse valor, R$ 1,9 milhão, sendo 
que 82,1% foram direcionados aos programas de trabalho elencados na tabela 
adiante. 

 R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O programa de trabalho Prestação de Serviço de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, a cargo da Emater, foi o maior em volume de recursos executados.  

Segundo o Relatório de Atividades, o atendimento aos beneficiários 
dos programas prioritários da empresa em 2007 atingiu o quantitativo 
correspondente a 192,2 mil, abaixo da meta programada de 200 mil atendimentos. 
Houve queda em relação ao número alcançado em 2006 (237 mil atendimentos). A 
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Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural 693 36,09

Promoção da Festa do Morango no Incra 06 (epp) 335 17,44

Apoio aos Micro e Pequenos Produtores Rurais do DF 293 15,23

Bolsas e Benefícios para Apoiar a Formação de Agentes da Emater(ep) 257 13,38

Outros 343 17,86

TOTAL 1.921 100,00
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não realização de Ações Comunitárias no exercício de 2007 foi apontada como 
justificativa para essa redução.  

O apoio aos micro e pequenos produtores rurais do Distrito Federal 
contou com 15,2% da despesa realizada pelo programa, ou R$ 292,7 mil. Tais 
recursos foram executados no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Rural do 
Distrito Federal – FDR, que tem por finalidade financiar despesas de investimento e 
custeio na área rural do Distrito Federal e Região Integrada do Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno – DF/Ride. 

Consta no Relatório de Atividades que foram liberados 15 processos de 
financiamentos pelo FDR, quantitativo inferior aos 32 processos do exercício 
anterior. A meta prevista na LOA/2007 era de 400 produtores assistidos.  

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL 

O programa, cujo objetivo é apoiar a mobilização das comunidades 
rurais, apresentou queda na despesa realizada ao longo dos últimos anos. Em 2007, 
houve redução de 77,5% em relação ao exercício anterior.  

A previsão inicial de R$ 21,7 milhões sofreu expressivo cancelamento, 
chegando à dotação final de R$ 1,7 milhão. As maiores reduções ocorreram em dois 
programas de trabalho, ambos relativos à construção de barragens para o 
aproveitamento hidro-agrícola da bacia do Rio Preto, que juntos somavam R$ 20,5 
milhões de despesa prevista. 

O programa executou R$ 489,7 mil, 28,1% da dotação autorizada, em 
apenas três programas de trabalho, no âmbito da Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, enumerados na tabela adiante.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O programa de trabalho Execução de Serviços de Engenharia e 
Mecanização Agrícola contempla os serviços oferecidos pela Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da utilização de seu conjunto de 
máquinas e tecnologia. Os indicadores relativos a esses serviços constam do gráfico 
a seguir. 
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ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA – DF E ENTORNO 
- 2004/2007 - 

 
Fonte: Relatórios de Atividades de 2004 e 2007. 

Relativamente ao exercício de 2006, houve decréscimo no quantitativo 
dos indicadores relativos a produtores atendidos (17,8%) e hectares trabalhados 
(12,3%). Quanto à hora máquina executada, houve acréscimo de 1,6%.  

O programa de trabalho Apoio e Promoção da Agricultura Familiar 
Através do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 
cujo objetivo é apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento rural, focando o 
fortalecimento da agricultura familiar como segmento gerador de emprego e renda, 
executou despesas no valor de R$ 18,2 mil.  

A previsão na LOA/2007 era de 4.500 famílias assistidas. Foram 
indicadas como etapas realizadas no Relatório Físico-Financeiro: 4.500 produtores 
familiares beneficiados; 300 lideranças rurais assistidas; 120 conselhos regionais 
assessorados; 84 conselhos regionais de desenvolvimento rural assistidos; e 120 
implantações de ações territoriais. 
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3.2.5.3 – AGENDA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA 

As ações inseridas na Agenda de Desenvolvimento Urbano e Infra-
estrutura visam solucionar os problemas de infra-estrutura, requisito necessário para 
a melhoria do bem estar da população, mediante a implementação de políticas 
públicas relacionadas ao Desenvolvimento Urbano; Meio Ambiente, Saneamento e 
Coleta Seletiva de Lixo; Transporte e Trânsito. Estas ações dizem respeito às áreas 
urbanização, habitação, energia elétrica, abastecimento de água, transporte 
rodoviário e metroviário, limpeza pública, esgotamento sanitário, coleta de lixo e 
meio ambiente. 

3.2.5.3.1 – PLANEJAMENTO 

Na análise desta agenda, buscou-se observar as diretrizes gerais, os 
objetivos e políticas globais e setoriais constantes do Plano de Desenvolvimento 
Econômico e Social – PDES 2007/2010. 

Também no PDES, o Governo fez menção aos projetos da Agenda 
Estratégica, criada pelo Decreto nº 27.691/07, que instituiu o Modelo de Gestão para 
Resultados. Estes Projetos Estratégicos e outras iniciativas estratégicas foram 
detalhados no Plano Plurianual 2008 – 2011, de forma a demonstrar quais as ações 
prioritárias do Governo para os próximos quatro anos. Não obstante, os Projetos 
Estratégicos façam parte do novo PPA, houve previsão, na LOA/2007, de alguns 
destes Projetos atinentes à Agenda em questão. Estes projetos serão objeto de 
comentários em tópicos adiante. 

A orientação estratégica do PDES 2007/2010, relacionada a esta 
agenda, tem como macro-objetivo assegurar o crescimento urbano ordenado e a 
sustentabilidade ambiental. 

As diretrizes gerais desse Plano que se coadunam com a agenda em 
pauta são: 

 descentralização da atividade econômica, aumentando as 
oportunidades de emprego e renda em todas as cidades e regiões, 
promovendo crescimento econômico perto das moradias, reduzindo 
o tempo de deslocamento casa-trabalho e melhorando a qualidade 
de vida de todos; 

 integração das atividades em saúde, educação, segurança e 
transportes, visando à melhoria da prestação dos serviços com 
maior produtividade e menores custos. 

Os programas foram distribuídos nas seguintes setoriais: Habitação e 
Uso do Solo, Meio Ambiente, Transporte, Saneamento e Energia. 

As previsões e realizações das metas físicas e financeiras da agenda 
de Desenvolvimento Urbano e Infra-estrutura, assim como alguns indicadores 
estatísticos ligados a cada área, serão objeto das análises que se seguem. 
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3.2.5.3.2 – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

Esta agenda foi contemplada na LOA/2007, nos Orçamentos Fiscal, da 
Seguridade Social e de Investimento, com R$ 3,1 bilhões, reduzidos em R$ 351 
milhões após as alterações orçamentárias. O valor executado alcançou R$ 1,7 
bilhão, equivalente a 54,2% da previsão inicial e a 61,2% da dotação autorizada. 

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA, 
EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

- 2004/2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

Ao cotejar os valores das execuções orçamentárias dos exercícios de 
2007 e 2006, observou-se acréscimo real de 21% na dotação inicial, enquanto que a 
dotação final e a despesa realizada tiveram queda real de 14,1% e 18,3%, 
respectivamente. 

Em 2007, as despesas realizadas compreenderam recursos dos 
Orçamentos Fiscal – OF e de Investimento – OI. As dotações inicial (R$ 173,7 mil) e 
especial (R$ 162 mil) constantes do Orçamento da Seguridade Social foram 
canceladas. 
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AGENDA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA, 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR ESFERA 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

Em montante de recursos, essa agenda apresentou a maior frustração 
na realização de despesas em relação à previsão inicial e à despesa autorizada, 
chegando a R$ 1,4 bilhão e R$ 1 bilhão, respectivamente. 

Juntos, os programas Urbanização e Esgotamento Sanitário deixaram 
de realizar despesas no valor de R$ 607,8 milhões em relação à dotação inicial. 

R$ 1.000,00 

 

Fonte: Siggo. 

Todos os 21 programas dessa agenda apresentaram realização de 
despesas, com destaque para os programas Transporte Seguro e Cidade Limpa e 
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Urbanizada é Garantia de Bem Estar Social, que, juntos, executaram 55,3% do total 
das despesas da agenda.  

As despesas realizadas ficaram a cargo de 57 unidades orçamentárias. 
Destas, apenas quatro unidades empregaram 70,1% do total executado, conforme 
mostra o gráfico adiante.  

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA  
DESPESA REALIZADA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

O gráfico a seguir destaca a participação percentual de cada política 
setorial na despesa total realizada, bem como a representatividade da agenda, 
relativamente ao total realizado em 2007.  

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA  
DESPESA REALIZADA, POR POLÍTICA SETORIAL 

- 2007 - 

 
 Fonte: Siggo e PPA 2004/2007. 

 Eventual diferença decorre dos critérios de aproximação utilizados. 
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SETORIAL HABITAÇÃO E USO DO SOLO 

Os gastos nesta Setorial chegaram ao valor de R$ 743,4 milhões, 
impulsionados, principalmente, pela realização nos programas Cidade Limpa e 
Urbanizada é Garantia de Bem Estar Social, Urbanização, Administrando Nossa 
Cidade e Construindo do Distrito Federal. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O próximo gráfico evidencia o comportamento dos gastos nesta setorial 
de 2004 a 2007. Verifica-se queda na representatividade das despesas na setorial 
em relação ao total gasto na agenda ao longo desse período, bem como na despesa 
executada em 2007, comparada às despesas dos exercícios anteriores. 

SETORIAL HABITAÇÃO E USO DO SOLO 
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA 

- 2004/2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 
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PROGRAMA CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR 

SOCIAL 

Este programa visa promover infra-estrutura, melhorias e saneamento 
em vias e áreas do Distrito Federal, garantindo qualidade de vida e bem-estar da 
população. 

De 25 unidades orçamentárias com execução neste programa, só 
quatro responderam por 99,5% dos R$ 427,5 milhões despendidos: Serviço de 
Limpeza Urbana – SLU, Secretaria de Obras, Novacap e Secretaria de Governo. 

Neste programa, 94,8 % das despesas concentraram-se nos seguintes 
projetos e atividades: Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública, 
Administração de Pessoal, Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas e 
Programa de Manutenção e Conservação Urbanística, conforme se observa na 
tabela adiante. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O SLU, então Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e 
Limpeza Urbana do Distrito Federal – BELACAP, que teve sua denominação 
alterada pelo Decreto nº 27.591/07, foi responsável pela realização de despesas no 
programa de trabalho referente à Execução e Manutenção das Atividades de 
Limpeza Pública.  

Os indicadores seguintes estão relacionados a esse programa de 
trabalho. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE DESPESA REALIZADA %

Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública                            179.336 41,95

Administração de Pessoal                            110.062 25,75

Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas                              63.048 14,75

Programa de Manutenção e Conservação Urbanística                              52.807 12,35

Concessão de Benefícios a Servidores                              18.441 4,31

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais                                3.318 0,78

Revitalização de Áreas Urbanizadas                                   266 0,06

Publicidade e Propaganda                                   226 0,05

TOTAL                            427.504 100 

PROGRAMA CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL - 2007
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Fonte: Relatório de Atividades e SLU. 

Segundo o Relatório de Atividades do SLU, cerca de 95% dos serviços 
de limpeza foram terceirizados para três empresas (Qualix Ambiental S/A, Nely 
Transportes e Artec) até o dia 21.05.07 e para seis empresas (Qualix, Nely, Artec, 
Delta, Serquip e Caenge) do dia 22.05.07 até 13.12.07. A partir desta data, outras 
duas empresas (Engetécnica e Valor Ambiental) substituíram a empresa Delta.  

O projeto referente à implantação da coleta seletiva de lixo, um dos 
quatro sem realização de despesas no programa, teve previsão na LOA/2007 de, 
aproximadamente, R$ 25 milhões. Embora esse projeto estivesse a cargo da 
Secretaria de Obras, constou, no citado Relatório do SLU, menção de que o 
Programa de Coleta Seletiva está sendo reativado e que deverá ganhar impulso com 
a construção de novos centros de triagem, a construção de Ecopontos para o 
recebimento voluntário de diversos tipos de resíduos e a inserção de 
cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis nesta rede. 

A Secretaria de Obras realizou R$ 52,8 milhões no projeto intitulado 
Programa de Manutenção e Conservação Urbanística nesta setorial, que se referem 
à execução de obras de urbanização, compreendendo, entre outras, frenagem, capa 
asfáltica, recapeamento asfáltico e lama asfáltica em diversos locais do DF. 

Os serviços executados pela Novacap na atividade manutenção de 
áreas urbanizadas e ajardinadas consumiram o montante de R$ 33,3 milhões, sendo 
que a maior parcela (R$ 32 milhões) refere-se à manutenção de áreas verdes e de 
vias públicas. Na manutenção de vias públicas, foram gastos R$ 15,8 milhões para 
tapar buracos (utilizou-se 5,2 mil m3 de massa asfáltica), recuperar 1.538 m2 de 
passeios e 2.545 m de meios-fios, de acordo com o Relatório de Atividades da 
empresa. 

2006 2007

Coleta do lixo (residencial, comercial, hospitalar e de remoção) ton.(t)         1.388.740 1.634.557                117,70 

Varrição de vias e logradouros públicos km            465.912           566.431          121,57 

Varrição mecânica km                2.605             18.570          712,86 

Capina km              25.765             26.835          104,15 

Atividades fiscalizadoras unid.              17.710             14.059            79,38 

Pintura de meios-fios km                2.969               2.867            96,56 

Lavagem de abrigo de passageiros e passagem de pedestres unid.              70.075             24.207            34,54 

Catação de resíduos dispersos ha            182.300           197.256          108,20 

Lixo processado em usinas de tratamento ton.(t)            207.270           262.282          126,54 

Lixo aterrado ton.(t)         1.175.136        1.365.991          116,24 

Animais mortos coletados unid.                3.869               3.786            97,85 

Lixo incinerado ton.(t)                6.334               6.284            99,21 

PROGRAMA CIDADE LIMPA E URBANIZADA É GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL

QUANTIDADE
UNIDADE

 ATIVIDADE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - 2006/2007

2007/2006

%
AÇÕES REALIZADAS
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PROGRAMA URBANIZAÇÃO 

A realização neste programa, cujo objetivo foi elevar o índice de infra-
estrutura urbanística no Distrito Federal, buscando melhorar a qualidade de vida da 
população, teve incremento real de 35,3% em relação a 2006. 

Foram previstos, na LOA/2007, 25 projetos/atividades, com execução 
em apenas dez ações. Destas, cabe destacar execução de R$ 146,2 milhões em 
obras de urbanização e implantação de vias e obras complementares de 
urbanização, compreendendo 98,9% do total de R$ 147,8 milhões gastos no 
programa. 

Entre os denominados Projetos Estratégicos do Governo, observou-se, 
neste programa, a previsão de execução de obras de urbanização pela Terracap no 
Setor Noroeste e no Parque Capital Digital, sem, no entanto, apresentar realização. 
Também, o projeto de Implantação do Taguapark no Pistão Norte, que faz parte 
desses projetos, teve fixadas despesas de cerca de R$ 3 milhões na LOA, com 
realização de R$ 24 mil, utilizados para executar cercamento com alambrado e 
aceiro da área do Taguapark, conforme menciona o Relatório de Atividades da 
Secretaria de Obras. 

PROGRAMA ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE 

O total de R$ 72,2 milhões empregados para melhorar a qualidade de 
vida da comunidade visando ao bem-estar social, apresentou decréscimo real de 
63% em relação a 2006. 

De 172 subtítulos existentes no programa, observou-se execução em 
43 destes. Seis subtítulos abarcaram 90,8% dos gastos no programa (ou R$ 65,6 
milhões), destinados a: Construção de Shopping Popular em Brasília (R$ 30,7 
milhões); Apoio Administrativo e Operacional de Suporte e Melhoria do Sistema 
Regional do DF (R$ 22 milhões); Reforma de Prédios e Próprios (R$ 10,2 milhões); 
Shopping Popular em Ceilândia (R$ 1,1 milhão); Revitalização do Anexo do Palácio 
do Buriti (R$ 804,7 mil); e Reforma de Prédios e Próprios da Administração de 
Taguatinga (R$ 801,8 mil). 

Está inserido neste programa o subtítulo referente à restauração do 
Planetário de Brasília. Dos R$ 223,2 mil autorizados, R$ 88,6 mil foram utilizados 
para custear despesas de contratação dos projetos executivos de instalações 
diversas, segundo consta do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por 
Programa de Trabalho. 

O Processo – TCDF nº 36094/07 trata do Edital de Concorrência 
nº 47/2007 – ASCAL/PRES, destinado à contratação de empresa de engenharia 
para a execução de obras de reforma, restauração e modernização do Planetário. 
Atualmente, esta Corte analisa proposta fornecida por empresa participante do 
certame para aferir a razoabilidade do preço. 

PROGRAMA CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL 

Este programa também teve queda real nas despesas realizadas, 
relativamente a 2006, de 55,6%.  
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Com o objetivo de implantar, reformar e ampliar os equipamentos 
públicos e governamentais, além de complementar o plano arquitetônico original de 
Brasília, preservando-a como patrimônio da humanidade, foram gastos R$ 31,7 
milhões em três dos seis projetos previstos. 

A realização envolveu a Secretaria de Obras: na ampliação e reforma 
do Centro de Convenções (R$ 15,9 milhões), no reforço estrutural e 
impermeabilização nas plataformas da Rodoviária de Brasília (R$ 15,5 milhões) e na 
construção do Conjunto Cultural da República (R$ 327,6 mil). 

Tramita nesta Corte o Processo – TCDF nº 1.850/04, que trata da 
análise da Concorrência nº 005/04 – ASCAL/PRES, realizada pela Novacap, tendo 
por objetivo a contratação de empresa de engenharia para a execução de obras da 
2ª etapa da reforma e ampliação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.  

INDICADORES 

Em 2007, foi coletado 1,6 milhão de tonelada de lixo, representando 
evolução de 17,7% e 20,4% em relação a 2006 e 2005, nessa ordem. Esse aumento 
teve como principal responsável a coleta do lixo de remoção, cujo volume no último 
ano alcançou 825 mil toneladas, contra 733,3 mil no ano precedente. Segundo o 
Serviço de Limpeza Urbana – SLU, tal resultado pode ser explicado pelo incremento 
da atividade de varrição manual, pelas operações de mutirões de limpeza nas 
Regiões Administrativas e pela coleta de resíduos depositados em áreas 
clandestinas. 

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE COLETA E DE DESTINO DO LIXO 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: SLU. 

Não obstante o volume de lixo aterrado (1,4 milhão de tonelada) em 
2007 tenha apresentado aumento de 16,2% e 25,8%, em relação aos dois exercícios 
antecedentes, sua participação no total do lixo coletado nos dois últimos anos foi 
reduzida de 84,6% para 83,6%. 
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SETORIAL TRANSPORTE 

Os gastos nesta setorial atingiram R$ 499,7 milhões, permanecendo na 
segunda posição em termos de representatividade na agenda desde 2004. 

O gráfico seguinte traça a evolução dos dispêndios neste setor e na 
agenda, bem como a representatividade em cada exercício, utilizando-se valores 
atualizados. 

SETORIAL TRANSPORTE 
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA 

- 2004/2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

Valores atualizados pelo IPCA-Médio. 

Embora tenha ocorrido queda na representatividade do setor em 
relação à agenda em 2006, os gastos foram crescentes no período, apresentando 
incremento de 3,6% entre 2006 e 2007. 

Na LOA/2007, houve previsão de recursos em cinco programas nesta 
setorial, sendo que apenas os programas Transporte Seguro e Transporte Racional 
realizaram despesas, R$ 484,7 milhões e R$ 15 milhões, respectivamente. Metrô e 
DER destacaram-se na realização da setorial. 
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SETORIAL TRANSPORTE 
DESPESA REALIZADA , POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

No programa Transporte Seguro, executaram-se 97% das despesas do 
setor, com objetivo de aumentar o conforto, a rapidez e a segurança nos 
deslocamentos da população. 

A tabela adiante descreve os projetos/atividades realizados neste 
programa, com destaque para administração de pessoal, manutenção e 
funcionamento do Sistema Ferroviário, recuperação e melhoramento de rodovias e 
implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF, que juntos 
responderam por 79,7% do total despendido no programa.  

Metrô 52,4%

DER 37,4%

Secretaria de 
Transportes 4,5%

DFtrans 2,8%

Secretaria de Obras 
2,2%

Outras 0,7%
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Os gastos com manutenção e funcionamento do Sistema Ferroviário 
possibilitaram a operacionalização do Metrô, que, em 2007, transportou 18,2 milhões 
de passageiros, quantidade 35,7% superior ao transportado em 2006, segundo 
consta do Relatório de Atividades da Companhia. Isto decorre, entre outros fatores, 
da estratégia comercial aplicada pela Empresa de ampliar o horário de 
funcionamento, passar a operar nos fins de semana e feriados com cobrança de 
tarifas promocionais, além de ampliar o horário de funcionamento em datas 
especiais. 

 Dos R$ 95,3 milhões empregados na recuperação e melhoramento de 
rodovias, R$ 88,4 milhões ficaram a cargo do DER/DF e R$ 6,9 milhões da 
Secretaria de Obras. 

O montante realizado pelo DER na Recuperação e Melhoramento de 
Rodovias foi distribuído nos seguintes subtítulos: 

 PROJETO/ATIVIDADE
DESPESA 

REALIZADA
%

Administração de Pessoal 116.595 24,06

Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário 116.023 23,94

Recuperação e Melhoramento de Rodovias 95.339 19,67

Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF 58.413 12,05

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 38.392 7,92

Concessão de Benefícios a Servidores 11.898 2,45

Policiamento e Fiscalização de Trânsito 8.306 1,71

Implantação do Projeto Transporte Fácil 4.734 0,98

Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF 4.232 0,87

Implantação de Placas de Endereçamento 4.016 0,83

Construção de Viaduto 3.709 0,77

Construção de Ciclovia 2.933 0,61

Construção de Terminais Rodoviários 2.631 0,54

Gerenciamento do Fundo de Transporte Público Coletivo do DF 2.201 0,45

Manutenção das Rodovias do DF 2.149 0,44

Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica 2.034 0,42

Outros 11.065 2,28

TOTAL 484.671 100,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA TRANSPORTE SEGURO - 2007

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Em 2007, para a Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário 
Metropolitano do DF, o Metrô estabeleceu como meta prioritária a continuidade de 
implantação das obras civis e sistemas do metrô no trecho Plano Piloto/Ceilândia, 
conforme menciona o Relatório de Atividades da Companhia. 

Destacou-se, também nesse Relatório, a realização do estudo para a 
implantação de uma linha do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, ligando o Aeroporto 
Internacional Juscelino Kubitschek ao Terminal Asa Norte, passando pelas vias 
Estrada-parque Aeroporto e Avenida W3 Sul e Norte. Foi noticiada, ainda, a 
realização, ao final de 2007, de processo licitatório que resultou na contratação de 
serviços especializados de engenharia para a elaboração de projeto básico, com 
vistas à implantação desse sistema sobre trilhos (Sistema de Metrô Leve de 
Brasília). 

INDICADORES 

A frota de ônibus cadastrada no DF em 2007 subiu 4,5% em relação a 
2006, atingindo o mesmo patamar de 2005. Houve, ainda, redução do quantitativo 
da frota vencida em 7,3% e 5,3%, comparativamente aos dados do biênio 
2005/2006. Esses resultados fizeram com que a relação frota vencida/frota 
cadastrada também fosse reduzida, no mesmo período, de 62,3% e 63,8% para 
57,8%, nessa ordem. 

SUBTÍTULO
DESPESA 

REALIZADA

Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Duplicação Br - 060 Trecho Km 12,4/divisa GO           31.590 

Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Duplicação e Restauração DF - 005           18.096 

Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavim. DF -100 Trecho Br - 020/DF - 250             6.637 

Recuperação e Melhoramento das Rodovias do Distrito Federal             5.673 

Pavimentação DF - 430, Trecho Acesso Brazlandia/rib. Roteador             5.212 

Restauração DF - 001 Recanto das Emas - Entroncamento DF - 065 Br - 060             5.151 

Restauração DF - 001 Pistão Norte - Entroncamento DF - 085 DF - 095             4.837 

Construção de Via Marginal na DF - 095 - Km 0 ao Km 6             2.525 

Construção de Acesso Viario Viaduto de Aguas Claras na DF - 085, Trecho DF - 079             2.200 

Restauração DF - 250 - Km 01/km 45             2.000 

Recuperação e Melhoramento de Rodovias - Pavim. DF - 230 Trecho DF - 110/DF - 410             1.858 

Outros             2.653 

TOTAL           88.433 

PROJETO RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS - DER/DF - 2007

PROGRAMA TRANSPORTE SEGURO
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EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS  
– 2004/2007 – 

 
Fonte: DFTrans. 

A evolução verificada na idade média da frota de ônibus do DF foi 
revertida em 2007, atingindo o menor valor do período analisado, ou seja, 7,2 anos. 
Este resultado não foi alcançado pelas empresas Lotaxi, Condor, TCB, Viplan e 
Veneza, cujas frotas apresentaram idades médias de: 14,1; 12,7; 11; 9,4 e 9,4 anos, 
respectivamente. De acordo com a Resolução – CTPC/DF nº 176/86, é de sete anos 
a idade média estabelecida para veículos do tipo convencional e alongado e de dez 
anos para veículos do tipo articulado e padronizado. 

SETORIAL SANEAMENTO 

Os dispêndios nos programas desta setorial atingiram R$ 203,4 
milhões, equivalentes a 32,8% da despesa fixada na LOA/2007. Este montante foi 
36,3% inferior ao executado em 2006, em valores reais. 

Os programas mostrados na tabela seguinte foram realizados pela 
Caesb (R$ 144,1 milhões), Secretaria de Obras – SO (R$ 59,1 milhões) e Novacap 
(R$ 224,3 mil). 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

As realizações da Caesb ocorreram na esfera do Orçamento de 
Investimento, correspondentes a 70,8% da despesa realizada.  
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PROGRAMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Com o objetivo de planejar, projetar, executar, operar e manter os 
sistemas de abastecimento de água no DF, foram aplicados R$ 105,2 milhões no 
programa. Desses, 84,2% foram empregados pela Caesb nos projetos/atividades 
exibidos na próxima tabela. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

A outra parte, R$ 16,6 milhões, ficou a cargo da SO para execução do 
Programa de Saneamento Básico no DF, que tem como objetivo contribuir para a 
melhoria das condições sanitárias do Distrito Federal, mediante a expansão da infra-
estrutura sanitária existente e o fortalecimento das instituições que participam dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, da preservação do 
meio ambiente e da gestão dos recursos hídricos.  

O Programa Saneamento Básico no DF é parcialmente financiado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio do Contrato de 
Empréstimo 1288/OC – BR. O custo estimado originalmente em US$ 260 milhões foi 
alterado para US$ 296,4 milhões, sendo US$ 130 milhões financiados pelo BID e o 
restante proveniente do Governo do Distrito Federal e da Caesb, como contrapartida 
local, conforme mencionado no Relatório de Atividades da Caesb. 

PROGRAMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

No Programa Esgotamento Sanitário, realizaram-se R$ 60,2 milhões, 
equivalentes a 19,8% da dotação inicial. O detalhamento dos recursos aplicados 
pela Caesb, R$ 55,3 milhões, por subtítulo, encontra-se na tabela adiante. 

 PROJETO/ATIVIDADE
DESPESA 

REALIZADA
%

Reforma de Estações de Tratamento de Água 34.020 38,39

Implantação de Redes de Distribuição de Água 17.496 19,74

Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 15.120 17,06

Aquisição e Instalação de Hidrômetros em Ligações Prediais de Água 7.291 8,23

Elaboração de Projetos para os Sistemas de Abastecimento de Água 4.955 5,59

Substituição e Setorização de Redes de Distribuição de Água 4.731 5,34

Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água 3.411 3,85

Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Sistemas de Abastecimento de Água 632 0,71

Outros 959 1,08

TOTAL 88.614 100,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2007

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O valor restante, R$ 4,9 milhões, foi executado pela SO, no 
mencionado Programa de Saneamento Básico no DF, que envolve, entre outras 
obras, a de implantação do sistema de esgotamento sanitário no Lago Sul, no 
Mestre d'Armas (Planaltina), no Lago Norte e em Melchior, conforme Relatório de 
Atividades. 

PROGRAMA MÃOS A OBRA  

Os recursos atribuídos a este programa somaram cerca de R$ 17 
milhões, nesta setorial, correspondentes a 43,2% da despesa autorizada. Esse 
valor, comparado aos gastos de 2006, apresentou queda de 85,8%, em valores 
reais. 

As ações implementadas pelo programa Mãos a Obra visam garantir 
qualidade de vida e bem-estar da população, desenvolvimento das atividades 
urbanas, acessibilidade e circulação de veículos e pedestres, e implantação e 
reforma de equipamentos urbanos, de acordo com o PPA. 

As principais realizações nesse programa, efetivadas pela SO, por 
subtítulo, foram: Programa de Saneamento Básico no DF – Melhoria de Regulação, 
Controle Ambiental, Estudos e Supervisão – Contrapartida BID (R$ 4,5 milhões); 
Programa de Saneamento Básico no DF – Drenagem Pluvial – Pró-saneamento 
Caixa Econômica Federal (R$ 4,2 milhões); Programa de Saneamento Básico no DF 
– Pavimentação de Vias – Contrapartida BID – Quadras Centrais 3, 4, 5 e 6 do 
Riacho Fundo II (R$ 2,4 milhões); elaboração de Projetos do Programa Mãos a Obra 
(R$ 1,9 milhão); Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal - Drenagem 
Pluvial - Contrapartida BID (R$ 1,8 milhão) e reforma da Rodoviária do Plano Piloto 
(R$ 1,3 milhão). 

SUBTÍTULO
DESPESA 

REALIZADA

Implantação de redes de esgotos no DF 17.409 

Sistema de esgotamento sanitário da QS 11 - bairro Águas Claras 12.981 

Construção de estações elevatórias de esgotos sanitários  no DF 5.854 

Sistema de esgotamento sanitário do Arapoanga 5.543 

Sistema de esgotamento sanitário de Itapuã 4.453 

Construção de interceptores  de esgotos sanitários no DF 2.455 

Elaboração de projetos para o sistema de esgotamento sanitário do DF 2.328 

Melhorias nos sistemas de esgotamento sanitário do DF 1.991 

Implantação de sistemas de esgotamento sanitário no DF 672 

Outros 1.615 

TOTAL 55.300 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO -2007

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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INDICADORES 

O volume de água produzido evoluiu 15,8% no quadriênio 2004/2007. 
No último ano, o crescimento atingiu 7,3%, frente ao exercício anterior. No mesmo 
sentido, ocorreu aumento no volume de água consumido, com percentuais de 10,8% 
e 7,7%, nessa ordem. Em que pese tais resultados, houve piora na relação 
consumo/produção de água, ocasionando elevação do índice médio de perda de 
água no ano, o qual passou de 27% em 2004, para 30% em 2007. 

VOLUME PRODUZIDO X VOLUME CONSUMIDO DE ÁGUA 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: Caesb. 

O índice de atendimento à população com abastecimento de água, que 
em 2004 era de 98,6%, passou para 99,4% em 2007. Nesse mesmo interregno, a 
média anual do volume de água tratada passou de 5,9 mil para sete mil litros por 
segundo, representando aumento de 19,1%. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR TIPO DE TRATAMENTO 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: Caesb. 
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Como visto adiante, apesar do crescimento populacional ocorrido no 
quadriênio 2004/2007, houve, também, melhora constante do índice de atendimento 
à população com esgotamento sanitário, registrando 93,5% ao final do período. 
Conforme consta no Relatório de Atividades enviado na Prestação de Contas em 
apreço, a Caesb assegurou, com a Caixa Econômica Federal, recursos para 
grandes investimentos em saneamento básico, e, em agosto de 2007, foram 
contratadas operações de crédito da ordem de R$ 142 milhões, destinados ao 
financiamento de diversos projetos de saneamento no DF. 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: Caesb. 

Também chama atenção a evolução do tratamento de esgotos. No 
biênio 2006/2007, todo o esgoto coletado passou pelo processo de tratamento, 
como visto no próximo gráfico. 

EVOLUÇÃO DO VOLUME COLETADO E TRATADO DE ESGOTO 
– 2004/2007 – 

 
Fonte: Caesb. 
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SETORIAL ENERGIA 

Na setorial Energia, foram realizados R$ 179,5 milhões, equivalentes a 
68,6% da dotação autorizada. Esse montante, comparado ao executado em 2006, 
apresentou incremento real de 9,2%. 

As unidades orçamentárias Companhia Energética de Brasília – CEB, 
CEB Distribuidora S/A e Secretaria de Obras responderam por 99,8% dos gastos 
nessa setorial, ficando o restante a cargo da CEB Gás, CEB Geração S/A e nove 
Regiões Administrativas.  

As ações efetivadas restringiram-se a dois programas, conforme se 
observa na tabela seguinte. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

No programa Energia para o Desenvolvimento, destacaram-se os 
subtítulos: Implantação e Melhoria das Estruturas de Distribuição de Energia Elétrica 

(R$ 69,1 milhões), Infra-estrutura Operacional da CEB Distribuição (R$ 12,9 
milhões), Implantação e Melhoria do Sistema de Comercialização da Distribuição de 
Energia Elétrica (R$ 6,9 milhões) e Investimento em Participações de Empresas de 
Geração de Energia (R$ 6 milhões). 

No que se refere ao último subtítulo, cumpre ressaltar que, por 
intermédio da Energética Corumbá III, a CEB está construindo a Usina Corumbá III, 
localizada no município de Luziânia/GO, que será concluída em fevereiro de 2009, 
tendo a participação do acionista privado Neoenergia com 60% das ações do 
empreendimento, de acordo com informações do Relatório de Atividades da 
Companhia. 

A Secretaria de Obras executou 99,7% dos gastos do programa 
Iluminando o Distrito Federal, com destaque para os subtítulos: Manutenção do 
Sistema de Iluminação Pública das Regiões Administrativas (R$ 58,8 milhões), 
Implantação do Programa de Revitalização da Iluminação Pública do DF – Reluz/DF 
– contrapartida do GDF (R$ 21,9 milhões) e Ampliação do Sistema de Iluminação 
Pública no DF (R$ 3,5 milhões). 

Por meio do Programa Reluz, segundo o Relatório de Atividades da 
SO, foram instalados 29,9 mil pontos de iluminação pública. 
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INDICADORES 

Nos últimos quatro anos, a extensão da rede de distribuição de energia 
elétrica do DF cresceu, em média, 1,7%, ou 259 km ao ano. O melhor resultado 
ocorreu no biênio 2006/2007, cuja elevação atingiu 1,9%, ou 301 km. 

 
Fonte: CEB. 

No mesmo período, o número de unidades consumidoras subiu à razão 
média de 3% ao ano. A variação de 4,5% observada no último biênio foi superior à 
registrada nos anteriores (2004/2005 e 2005/2006), cujos percentuais foram de 3,5% 
e 0,9%. Comportamento semelhante ocorreu no consumo anual de energia elétrica, 
com média anual de 6,4% e variação bienal de 2004 a 2007 de 6,6%, 4,9% e 7,6%, 
respectivamente. 

O consumo médio mensal de energia elétrica por unidade residencial 
apresentou crescimento acumulado de 7% no último quadriênio, passando de 200 
kWh, em 2004, para 214 kWh, em 2007. Essa evolução foi menor que a verificada 
para as unidades industriais, comerciais e rurais, cujos percentuais de aumento 
foram de 48,1%, 19,1% e 7,9%, nessa ordem. 

Em 2004, havia 215 mil pontos de iluminação pública. Em 2007, esse 
número aumentou para 232 mil, significando uma variação positiva de 7,9%. Nesse 
interregno, houve elevação contínua de 2,6%, ao ano, no quantitativo de pontos. No 
tocante ao consumo médio mensal por ponto de iluminação pública, o valor 
registrado em 2004 (83,7 kWh) sofreu redução de 1,4% e 4,6% nos dois anos 
seguintes (2005 e 2006). Porém, em 2007 esse valor voltou a elevar-se, atingindo 
86,3 kWh, 8% acima do consumo registrado no exercício anterior.   

2004                   15.152                  701.720                  3.568.844 

2005                   15.420                  726.423                  3.803.219 

2006                   15.627                  733.249                  3.989.428 

2007                   15.928                  766.472                  4.292.379 

INDICADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO DF - 2007

 ANO 
 EXTENSÃO DA 

REDE (km) 

 UNIDADES 

CONSUMIDORAS 

 CONSUMO ANUAL 

(MWh) 
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A despeito desses registros, não houve grandes variações quanto à 
participação no consumo anual de energia elétrica, por tipo de consumidor, no 
interstício 2004/2007, permanecendo, basicamente, a mesma proporção para todos 
os segmentos, conforme pode ser visto no próximo gráfico. 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONSUMO ANUAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA (MWH), POR TIPO DE CONSUMIDOR 

– 2007 – 

 
Fonte: CEB. 
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3.2.5.4 – AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA 

O objetivo da Agenda da Gestão Pública é disseminar o modelo de 
gestão empreendedora visando à modernização do aparelho estatal e da 
organização administrativa.  

Esta agenda tem como meta a melhoria do serviço público, de forma a 
proporcionar transparência e austeridade aos gastos públicos, e o atendimento de 
qualidade à população, contribuindo para o direcionamento prioritário de recursos 
para a área social. 

3.2.5.4.1 – PLANEJAMENTO 

As políticas globais dessa Agenda, descritas no PPA, organizam-se em 
três eixos de atuação: 

 Modernização Institucional: adoção de métodos de gestão 

empreendedora e implantação de tecnologias e procedimentos 
informatizados, bem como sistematização das informações 
governamentais;  

 Excelência na Prestação de Serviços ao Cidadão: atendimento 

com alto padrão de qualidade, eficiência e agilidade, objetivando 
facilitar e humanizar o acesso aos serviços públicos, fortalecendo a 
cidadania; 

 Melhoria na Gestão de Recursos Humanos: implantação de 
modernas técnicas de gestão, fator primordial para eficácia dos 
serviços públicos prestados à sociedade. 

A Agenda foi dividida em três políticas setoriais e seus principais 
objetivos são delineados a seguir:  

Servidor Público 

 estimular os servidores, por meio de programas específicos, a 
buscar novos níveis de escolarização; 

 criar mecanismos para avaliação de produtividade; 

 otimizar o aproveitamento da força de trabalho e a realocação de 
recursos humanos em unidades de prestação de serviços diretos à 
população; 

Prestação de Serviços ao Cidadão 

 modernizar o Estado mediante a adoção de um novo modelo de 
gestão capaz de reduzir os custos e facilitar o atendimento ao 
cidadão; 

 ampliar o serviço de atendimento integrado; 

 ampliar o acesso às informações e aos serviços públicos por meio 
da Internet; 
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Infra-estrutura para a Gestão Administrativa: 

 implantar mecanismos por meio dos quais os cidadãos tenham 
acesso imediato aos órgãos da administração pública; 

 melhorar as instalações físicas do Complexo Administrativo do DF. 

3.2.5.4.2 – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

A Agenda da Gestão Pública registrava, na LOA/2007, como previsão 
para o cumprimento de seus projetos e atividades o valor de R$ 5 bilhões. 
Alterações promovidas no período elevaram esse montante em 12,1%, chegando a 
dotação final a R$ 5,6 bilhões. Esse incremento deveu-se especialmente ao 
acréscimo de R$ 739,2 milhões no programa Apoio Administrativo. As despesas 
empenhadas alcançaram 100,5% do valor previsto pela lei orçamentária e 89,6% da 
dotação final. 

Com relação aos OFSS e OI do DF, o valor estimado para os gastos na 
Agenda representava 51,3%, o que a colocava em primeiro lugar entre as agendas 
para recebimento de recursos. Quanto ao valor empenhado, a representatividade do 
grupo aumentou para 59,7% ao final do exercício. 

A tabela seguinte evidencia a execução orçamentária, por setorial e 
programa. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

Eventual diferença decorre dos critérios de aproximação utilizados. 

O gráfico adiante ilustra a representatividade da Gestão Pública em 
relação às demais agendas, assim como a divisão percentual da execução das 
despesas, por setorial e outros programas. 

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

Servidor Público         380.410 7,57             253.082 4,50       66,53                  130.890 2,59      51,72   34,41    

 Valorização da Função Pública         380.410 7,57             253.082 4,50       66,53                  130.890 2,59      51,72   34,41    

Infra-estrutura para a Gestão Administrativa         156.294 3,11             134.069 2,38       85,78                    97.200 1,93      72,50   62,19    

 Divulgação Oficial           73.129 1,46               94.804 1,68       129,64                   85.728 1,70      90,43   117,23  

 Melhoria da Gestão Pública           20.539 0,41               19.881 0,35       96,80                    11.151 0,22      56,09   54,29    

 Cidadania Tributária           47.901 0,95               15.688 0,28       32,75                         321 0,01      2,05     0,67      

 Programa de Dados Sócio-econômicos             3.953 0,08                 1.003 0,02       25,36                           -   -        -       -        

 Modernização da Gestão e do Planejamento - Pró-geplan             9.959 0,20                 1.114 0,02       11,19                           -   -        -       -        

 Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário                674 0,01                    129 0,00       19,14                           -   -        -       -        

 Programa de Desenvolvimento Regional                140 0,00                 1.450 0,03       1.039,07                       -   -        -       -        

Prestação de Serviços ao Cidadão             9.574 0,19                 8.064 0,14       84,23                      3.039 0,06      37,68   31,74    

 Excelência no Atendimento ao Cidadão             8.809 0,18                 7.815 0,14       88,72                      3.039 0,06      38,88   34,50    

 Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do P. Executivo do DF                326 0,01                    226 0,00       69,28                           -   -        -       -        

 Articulação com a Sociedade Civil Organizada                439 0,01                      23 0,00       5,29                             -   -        -       -        

Outros Programas      4.475.920 89,12        5.232.960 92,98     116,91              4.813.992 95,42    91,99   107,55  

 Apoio Administrativo      2.483.567 49,45        3.222.746 57,26     129,76              3.066.354 60,78    95,15   123,47  

 Programa para Operações Especiais      1.448.261 28,84        1.494.520 26,55     103,19              1.291.401 25,60    86,41   89,17    

 Atuação Legislativa         273.349 5,44             253.053 4,50       92,57                  210.615 4,17      83,23   77,05    

 Controle Externo         181.010 3,60             187.278 3,33       103,46                 179.899 3,57      96,06   99,39    

 Defesa Jurídica do DF           89.733 1,79               75.365 1,34       83,99                    65.724 1,30      87,21   73,24    

TOTAL 5.022.198     100,00  5.628.175    100,00   112,07        5.045.121     100,00  89,64   100,46  

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL
POLÍTICA SETORIAL/Programa

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA, POR POLÍTICA SETORIAL E PROGRAMAS - 2007

DESPESA REALIZADA
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AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA, POR POLÍTICA SETORIAL E OUTROS PROGRAMAS 
- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive recursos do FCDF. 

Adiante, elabora-se avaliação das principais setoriais e programas mais 
representativos. 

SETORIAL SERVIDOR PÚBLICO 

Nessa setorial, previu-se a execução de apenas um programa: 
Valorização da Função Pública, que teve como objetivo motivar o servidor público 
para o exercício de sua cidadania e desempenho de seu papel, aliando seus 
objetivos pessoais aos da administração, de forma a torná-lo agente comprometido 
com a excelência na prestação dos serviços públicos ao cidadão. 

PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA 

As despesas realizadas nesse programa atingiram R$ 130,9 milhões, 
correspondentes a 51,7% da dotação autorizada. Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica, Auxílio-alimentação e Outros Benefícios Assistenciais foram os 
elementos mais representativos, totalizaram R$ 119,2 milhões, ou 91,1% da 
despesa executada. 

As unidades orçamentárias com execução mais significativa nesse 
programa encontram-se no gráfico seguinte. 
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AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA  
PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

PARTICIPAÇÃO NA DESPESA REALIZADA 
- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

 A atividade Concessão de Benefícios a Servidores destacou-se com 
realização de R$ 120,9 milhões. A segunda maior, relativa ao Bolsa Estágio, teve 
execução bem abaixo desse valor. O gráfico a seguir contém esse detalhamento. 

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA  
PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA, POR PROJETO/ATIVIDADE 

PARTICIPAÇÃO NA DESPESA REALIZADA 
- 2007 - 

  
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 
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Conforme o Relatório de Atividades, para manutenção do programa 
Bolsa Estágio, foram despendidos R$ 3,3 milhões, destinados a proporcionar aos 
estudantes a oportunidade de somar ao ensino a experiência prática em sua área de 
formação e desenvolver atividades de cunho profissional. Em 2007, foi registrada a 
média mensal de 401 estagiários de nível superior e 178 de nível médio, houve um 
aumento no quantitativo de bolsas de 4,9% em relação a 2006. 

SETORIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Essa setorial destina-se a facilitar e a humanizar o acesso aos serviços 
públicos, contribuindo para o fortalecimento da cidadania, buscando o atendimento 
de alto padrão de qualidade e eficiência. 

Para consecução dos fins dessa setorial foram previstos três 
programas: Excelência no Atendimento ao Cidadão, Gestão da Política de 
Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do DF e Articulação com 
a Sociedade Civil Organizada. Desses programas, apenas o primeiro apresentou 
execução no exercício de 2007, como discriminado na tabela a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

PROGRAMA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

Esse programa tem por objetivo estabelecer cultura de excelência, 
assegurando, na prestação dos serviços, agilidade e respeito ao cidadão, 
simplificação das obrigações de natureza burocrática e ampliação dos canais de 
comunicação com Estado. Também busca melhorar a qualidade e reduzir o tempo 
gasto na obtenção dos serviços públicos. 

Sua dotação inicial era de R$ 8,8 milhões. Ocorreu redução de 11,3%, 
atingindo R$ 7,8 milhões de dotação final, e sua execução foi de R$ 3 milhões, 
38,9% da dotação autorizada. 

Na LDO foi priorizada a atividade Manutenção das Unidades de 
Atendimento Na Hora, prevendo como meta cinco unidades mantidas. 

A realização da despesa ocorreu em dois programas de trabalho, de 
mesma descrição, Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado – Na Hora, 
ou seja, toda execução foi destinada ao custeio desses postos. 

Segundo o Relatório de Atividades, o Serviço de Atendimento Imediato 
ao Cidadão – Na Hora tem como finalidade a excelência, eficiência e rapidez no 
atendimento. Instituído pelo Decreto nº 22.125/01, o Na Hora reúne em um único 
local representações de órgãos públicos federais e distritais, de forma articulada, 
para a prestação de serviços públicos aos cidadãos. Encontram-se instaladas as 
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unidades Rodoviária, Taguatinga, Ceilândia e SIA, além das unidades móveis rural e 
itinerante.  

Ao longo de 2007, foram totalizados 1,4 milhão de atendimentos nas 
unidades do Na Hora. No gráfico adiante é apresentada a evolução mensal dos 
atendimentos. 

QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS DOS POSTOS NA HORA, POR MÊS 
- 2007 - 

 
Fonte: Relatório de Atividades. 

No próximo gráfico consta a evolução anual dos atendimentos, a contar 
de 2005. 

QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS DOS POSTOS NA HORA, POR ANO 
- 2005/2007 - 

 
Fonte: Relatório de Atividades. 

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA, OUTROS PROGRAMAS 

A Agenda da Gestão Pública contempla programas não inseridos nas 
setoriais. Estes totalizam 95,4% da execução de toda a agenda. 
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Na tabela adiante, é apresentada a execução orçamentária destes 
programas. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive recursos do FCDF. 

PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 

O programa Apoio Administrativo tem como objetivo prover os órgãos 
do DF de meios administrativos necessários para implementação e gestão das 
ações responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados diretamente à 
sociedade. Foram realizados R$ 3,1 bilhões em 2007 (95,1% da dotação 
autorizada). 

O gráfico a seguir detalha percentualmente as despesas realizadas, 
por unidade orçamentária. 

DESPESA REALIZADA NO PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO, POR UO 
- 2007 - 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 

O Fundo de Saúde contou com R$ 874,2 milhões de despesa 
realizada, seguido pelo Fundeb, R$ 777,9 milhões: juntos, somaram 53,9% do total 
realizado no programa. 

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

 Apoio Administrativo     2.483.567 55,49         3.222.746 61,59     129,76        3.066.354 63,70     95,15    123,47   

 Programa para Operações Especiais     1.448.261 32,36         1.494.520 28,56     103,19        1.291.401 26,83     86,41    89,17     

 Atuação Legislativa        273.349 6,11              253.053 4,84       92,57             210.615 4,38       83,23    77,05     

 Controle Externo        181.010 4,04              187.278 3,58       103,46           179.899 3,74       96,06    99,39     

 Defesa Jurídica do DF          89.733 2,00                75.365 1,44       83,99               65.724 1,37       87,21    73,24     

TOTAL 4.475.920    100,00   5.232.960    100,00   116,91   4.813.992     100,00   91,99    107,55   

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA, OUTROS PROGRAMAS - 2007
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Da despesa executada, 94,8% ocorreram nas atividades Administração 
de Pessoal e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, conforme se 
depreende da tabela a seguir. 

R$ 1.000,00 

  
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS 

O Programa para Operações Especiais destina-se às despesas que, 
em tese, não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das 
ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação 
direta sob a forma de bens e serviços. 

A tabela adiante detalha as classificações observadas em 2007. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive recursos do FCDF. 

Na próxima tabela, é apresentada a execução desse programa por 
elemento de despesa. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

Aposentadorias, reformas e pensões foram elementos que totalizaram 
R$ 795,6 milhões da execução desse programa. 

PROGRAMA CONTROLE EXTERNO 

O programa Controle Externo tem como propósito possibilitar ao 
Tribunal de Contas do DF o exercício de suas atribuições constitucionais e legais, de 
forma a estabelecer atuação tempestiva, preventiva, orientadora e transparente na 
fiscalização da gestão dos recursos públicos do DF. Busca, dessa forma, contribuir 
para a transparência da aplicação dos recursos públicos na consecução dos 
objetivos do GDF.  

Na LOA/2007, este programa figurou com dotação inicial de 
R$ 181 milhões, estendendo a R$ 187,3 milhões de dotação final e realizando 
despesa de 96,1% da dotação autorizada — R$ 179,9 milhões. 

A tabela seguinte destaca os projetos e atividades que tiveram 
execução. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 
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As atividades Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios a 
Servidores representaram 91,2% da despesa executada nesse programa, 
R$ 164,1 milhões. 

A seguir, ilustra-se a despesa executada por elemento. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

Do detalhamento por elemento identifica-se que 83,3% do gasto 
ocorreram em Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil e Despesas de 
Exercícios anteriores. 

Conforme expresso no Relatório de Atividades, o Tribunal de Contas 
do DF procedeu a 325 ações de fiscalização, entre auditorias e inspeções, conforme 
se delineia na tabela seguinte. 

  
Fonte: Relatório de Atividades TCDF/2007. 
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O quantitativo de fiscalizações configurou aumento de 20,4% em 
relação a 2006. 

Ao longo de 2007, foram instruídos 8.379 processos — um acréscimo 
de 12,2% em relação ao ano anterior. O gráfico adiante expressa a distribuição 
percentual dos processos por assunto. 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PROCESSOS INSTRUÍDOS, POR ASSUNTO 
- 2007 - 

 
Fonte: Relatório de Atividades TCDF/2007. 

De forma a apreciar os assuntos da Corte, o Plenário reuniu-se 187 
vezes, tendo prolatado 7.194 decisões, entre deliberações preliminares e 
conclusivas. 

QUANTIDADE DE PROCESSOS APRECIADOS, POR ASSUNTO 
- 2007 - 

 
Fonte: Relatório de Atividades TCDF/2007. 

No exercício de 2007, foram proferidos pelos Membros do Plenário 
2.737 despachos singulares em processos por eles presididos. 
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PROGRAMA ATUAÇÃO LEGISLATIVA 

A realização do programa Atuação Legislativa tem por fim possibilitar à 
Casa Legislativa do DF o desempenho das prerrogativas constitucionais, legais e 
regimentais do órgão e de seus membros, em especial a apreciação de proposições 
em geral, apuração de fatos determinados, fiscalização e controle externo dos 
órgãos e representantes do poder público. 

A tabela a seguir mostra os projetos e atividades executados.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 

As atividades Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios a 
Servidores totalizaram R$ 186 milhões dos gastos no programa, correspondendo a 
88,3% da despesa executada. 

A atividade Publicidade e Propaganda engloba os gastos com 
manutenção da TV Legislativa, conforme descrito no Relatório de Atividades. 

A seguir é disponibilizada a despesa realizada por elemento. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive recursos do FCDF. 
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O dispêndio no programa teve como principal elemento Vencimentos e 
Vantagens Fixas – Pessoal Civil, seguido de Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica, que juntos somaram R$ 161,3 milhões executados (76,6%). 

No relatório de atividades, a Câmara Legislativa do DF apresenta os 
quantitativos de proposituras dos últimos três anos, conforme tabela a seguir. 

 
Fonte: Relatório de Atividades. 
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3.2.5.5 – AGENDA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

O setor de Ciência e Tecnologia do DF conta com recursos vinculados 
na forma do art. 195 da LODF. Sobre o tema, vide o item 3.2.1.4 – Aplicação de 
Recursos em Pesquisa. 

Destaca-se, no exercício de 2007, a instituição do Conselho de Ciência 
e Tecnologia do DF, nos termos do Decreto nº 27.993/07. 

O DF possui, ainda, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que 
supervisiona a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF – FAPDF, entidade da 
administração indireta responsável pela execução das políticas setoriais.  

Quanto a essa estrutura administrativa, cabe ressaltar os resultados de 
auditoria operacional realizada na FAPDF, nos termos da Decisão nº 5.953/07 
(Processo – TCDF nº 14746/06), oportunidade em que se verificou que aquela 
entidade: 

 não cumpre os objetivos institucionais previstos na Lei nº 347/92;  

 possui estrutura administrativa superdimensionada; 

 carece de pessoal qualificado e estável, por não contar com quadro 
de pessoal efetivo, dotado de carreiras e cargos com requisitos 
próprios; 

 possui elevada rotatividade dos membros da Diretoria e de 
servidores comissionados, resultando em descontinuidade 
administrativa e gestão ineficiente de recursos públicos. 

Por conseqüência, o TCDF, ao tempo em que sugeriu medidas 
corretivas à administração da FAPDF, recomendou ao titular da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia que adotasse as medidas necessárias à elaboração do Plano 
de Ciência de Tecnologia do DF. 

3.2.5.5.1 – PLANEJAMENTO 

A Agenda de Ciência e Tecnologia tem como objetivo promover a 
produção de conhecimentos científicos e tecnológicos e sua apropriação econômica 
e social, elevando empregabilidade, renda e qualidade de vida. 

As principais diretrizes que lastreiam esse objetivo são listadas a 
seguir: 

 consolidar o Plano de Ciência e Tecnologia para o DF; 

 promover o desenvolvimento sustentável da ciência e da tecnologia; 

 fortalecer ações de universalização do acesso à tecnologia da 
informação e comunicação; 

 incentivar, apoiar e difundir a ciência e a tecnologia em todas as 
suas formas de manifestação. 
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No PPA-2004/2007, observam-se três programas ligados a essa 
agenda. 

R$1.000,00 

 
Fonte: PPA-2004/2007 (Leis n

os
 3.853/06 e 3.935/06). 

A LDO/2007, por sua vez, priorizou dois projetos e oito atividades 
relativas aos dois primeiros programas apresentados anteriormente. 

3.2.5.5.2 – EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

A despesa realizada, R$ 262,1 milhões, restringiu-se aos OFSS e 
alcançou 93,2% e 43,1% das dotações inicial e autorizada, respectivamente. O 
programa Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação representou 
91,5% dessa realização. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

O orçamento dessa agenda envolveu doze unidades orçamentárias, 
observando-se execução em nove delas, com destaque para a Codeplan, conforme 
tabela adiante. 

A inexecução de programações atingiu o Departamento de Estradas de 
Rodagem do DF, o Fundo de Apoio à Pesquisa do DF e a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do DF. Ainda, a execução da FAPDF, cuja missão é contribuir para o 
desenvolvimento sustentável do Distrito Federal, mediante o apoio e fomento à 
ciência, à tecnologia e à inovação, atingiu 8% do montante realizado na agenda. 

VALOR %

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 35.284 11,06

Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação 281.551 88,22

Escola Digital Integrada 2.297 0,72

TOTAL 319.132 100,00

PROGRAMA
PREVISÃO DE RECURSOS

PPA-2004/2007

AGENDA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, POR PROGRAMA - 2007
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R$1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

A participação das funções no total executado encontra-se retratada no 
gráfico seguinte, com destaque para Administração. 

AGENDA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DESPESA REALIZADA – PARTICIPAÇÃO POR FUNÇÃO 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Em 2006, a participação da função Ciência e Tecnologia na despesa 
realizada era de 0,4%, ou R$ 2,3 milhões, em valores atuais. No exercício em 
análise, esse índice saltou para 24,8%, equivalente a R$ 65 milhões, conforme 
demonstrado a seguir. Isso é positivo, uma vez que, de acordo com dados da 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativos a 2006, o DF ficou na 26ª posição 
entre as unidades da Federação quando comparados os recursos alocados nessa 
função e as despesas totais de cada ente. 

(A) % (B) %

Companhia de Planejamento do DF 503.230 82,79 189.699 72,38 37,70

Secretaria de Fazenda 28.092 4,62 27.368 10,44 97,42

Fundação de Apoio à Pesquisa do DF 36.676 6,03 21.060 8,03 57,42

Secretaria de Educação 11.179 1,84 11.179 4,27 100,00

Fundo de Saúde do DF 12.981 2,14 10.192 3,89 78,52

Secretaria de Obras 6.496 1,07 1.166 0,44 17,95

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 2.583 0,42 759 0,29 29,39

Secretaria de Planejamento e Gestão 4.819 0,79 667 0,25 13,84

Região Administrativa III – Taguatinga 90 0,01 15 0,01 16,13

Departamento de Estradas de Rodagem do DF 109 0,02

Fundo de Apoio à Pesquisa do DF 19 0,00

Secretaria de Ciência e Tecnologia 1.551 0,26

TOTAL 607.824 100,00 262.105 100,00 43,12

AGENDA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2007
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo 

Valores corrigidos pelo IPCA - Médio 

O incremento de R$ 62,7 milhões resulta da incorporação dos valores 
executados pela Codeplan, por intermédio do Programa Desenvolvimento e 
Manutenção dos Sistemas de Informação, bem como dos acréscimos ocorridos nos 
elementos Auxílio Financeiro a Estudantes e a Pesquisadores, com variações de 
235,4% e 299,1%, respectivamente. Ambos dizem respeito ao Programa 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

Com o objetivo de dotar o Governo do Distrito Federal de sistemas 
informatizados e soluções em tecnologia da informação que possibilitem agilidade e 
transparência na gestão pública, foram alocados R$ 562,2 milhões, com execução 
de R$ 239,8 milhões. 

A Codeplan, com 79,1%, respondeu pela maior parte desses 
dispêndios, seguida pelas Secretarias de Fazenda (11,4%), Educação (4,7%) e pelo 
Fundo de Saúde do DF (4,2%). Na primeira, os recursos foram assim distribuídos. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo 

Destacaram-se os elementos de despesa Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica, Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil e Despesas de 
Exercícios Anteriores. Em relação ao primeiro, são apresentados os maiores 
credores a seguir.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo 

No tocante às Despesas de Exercícios Anteriores, têm-se os 
beneficiários a seguir, sendo os quatro maiores decorrentes de contratos celebrados 
com dispensa de licitação. 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo 

À exceção das despesas com pessoal, manutenção das unidades e 
publicidade e propaganda, das metas cadastradas em doze programas de trabalho 
com dotação autorizada, ao final de 2007, sete delas foram consideradas 
concluídas. Além disso, quatro não foram iniciadas e uma adentrou o exercício de 
2008 como projeto em andamento. A tabela a seguir apresenta esses dados. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: LOA/2007 e Siggo (PSAGG040) 

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

Este programa visa propor, realizar e apoiar planos, programas e 
projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do DF. Em 2007, 
representou 8,5% do despendido na agenda. A realização envolveu a FAPDF, 
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Fundo de Saúde do DF, Região Administrativa III – Taguatinga e Secretaria de 
Obras. À primeira coube 94,3% dos valores aplicados, equivalentes a R$ 21,1 
milhões, conforme detalhado a seguir. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo 

Do montante executado pela FAPDF, 36,6% foram destinados ao 
financiamento de estudantes e pesquisadores.  

Dos R$ 11,3 milhões executados em Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica, R$ 10,4 milhões foram pagos à Fundação Universidade de Brasília, 
referentes a consultoria especializada e de gestão técnico-administrativa, 
relacionada ao desenvolvimento e acompanhamento de planos, programas e 
projetos. 

INDICADORES 

Para o programa Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de 
Informação tem-se, segundo o PPA-2004/2007, os indicadores a seguir. 

 
Fonte: Relatório de Atividades e Siggo (PSAGG040). 

Quanto ao programa Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no 
PPA-2004/2007, foram previstos 200 apoios a projetos de pesquisa. A execução 
envolveu 221 apoios em quatro programas de trabalho. 

INDICADOR
PPA 2004/2007 

(A)

REALIZADO 

(B)

%                    

(B/A)

Pesquisas sócio-econômicas realizadas 3 4 133,33

Pessoas assistidas pelos Centros Integrados de Tecnologia da Informação 40.000

Pessoas atendidas pelo Sistema de Atendimento ao Cidadão 7.000.000 4.018.417 57,41

Sistemas Corporativos e de Gestão Pública Desenvolvidos ou Mantidos 9

Órgãos Assistidos no Processo de Modernização Tecnológica 97

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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Quadro 6 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
- 2007 - 

R$ 1.000,00 
CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

MOVIMENT. 

DE CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A) (H) % % (H/G)

Agência de Comunicação Social                  -                  -                  22.687            56.583              (421)                      -                        -                    78.850            0,77                  -        72.871            0,89          92,42 

Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF        38.568            0,39                  10.826                      -         (23.228)                      -                        -                    26.166            0,26          67,84          8.991            0,11          34,36 

Arquivo Público do DF          2.253            0,02                         61                      -              (141)                      -                        -                      2.173            0,02          96,45          1.506            0,02          69,30 

Câmara Legislativa do DF      290.279            2,93                  27.249                      -         (66.145)                      -                        -                  251.383            2,45          86,60      226.013            2,77          89,91 

Companhia de Planejamento do DF      174.041            1,76                348.056                      -         (12.084)                      -                        -                  510.013            4,98        293,04      190.543            2,34          37,36 

Companhia de Saneamento Ambiental do DF - Caesb             100            0,00                            -                      -              (100)                      -                        -                              -                  -                  -                  -                  -                  - 

Companhia do Metropolitano do DF      375.156            3,79                  94.371                      -       (152.193)                      -                        -                  317.334            3,10          84,59      263.643            3,24          83,08 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil      233.782            2,36                  75.917                      -         (80.080)                      -                        -                  229.619            2,24          98,22      205.095            2,52          89,32 

Corpo de Bombeiros Militar do DF        10.780            0,11                    1.128                      -           (1.737)                      -                        -                    10.172            0,10          94,36          9.328            0,11          91,70 

Corregedoria-geral do DF                  -                  -                            -            29.206         (16.619)                      -                        -                    12.587            0,12                  -          4.599            0,06          36,54 

Departamento de Estradas de Rodagem do DF      314.056            3,17                125.993              5.740       (158.306)                      -                        -                  287.483            2,81          91,54      212.730            2,61          74,00 

Departamento de Trânsito do DF      174.067            1,76                  70.952                      -         (38.500)                      -                        -                  206.518            2,02        118,64      174.683            2,14          84,58 

Empresa Brasiliense de Turismo - Brasiliatur                  -                  -                  17.174            20.221         (12.291)                      -                        -                    25.104            0,24                  -        12.095            0,15          48,18 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF        43.443            0,44                  15.720                   79           (3.099)                      -                        -                    56.143            0,55        129,24        53.317            0,65          94,97 

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso        20.261            0,20                         21                      -                    -                      -                        -                    20.282            0,20        100,10          4.969            0,06          24,50 

Fundacao de Apoio a Pesquisa do DF        20.709            0,21                  21.556                      -           (5.340)                      -                        -                    36.925            0,36        178,30        21.251            0,26          57,55 

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde        10.085            0,10                    1.998                      -           (2.818)                      -                        -                      9.265            0,09          91,87          5.584            0,07          60,27 

Fundacão Hemocentro de Brasília        18.285            0,18                    3.657              4.458           (5.599)                      -                        -                    20.801            0,20        113,76        10.252            0,13          49,29 

Fundação Jardim Zoológico de Brasilia                  -                  -                    5.571                      -           (4.440)                      -              15.301                    16.432            0,16                  -        12.518            0,15          76,18 

Fundação Polo Ecológico de Brasilia        15.301            0,15                            -                      -                    -                      -            (15.301)                              -                  -                  -                  -                  -                  - 

Fundacão Universidade Aberta do DF               40            0,00                            -                      -                    -                      -                        -                           40            0,00        100,00                  -                  -                  - 

Fundo da Arte e da Cultura          6.200            0,06                    2.778                      -           (1.300)                      -                        -                      7.678            0,07        123,84          1.345            0,02          17,52 

Fundo da Procuradoria Geral do DF          7.567            0,08                    4.668              2.000           (5.000)                      -                        -                      9.234            0,09        122,04             576            0,01            6,23 

Fundo de Apoio à Pesquisa do DF             219            0,00                            -                      -              (200)                      -                        -                           19            0,00            8,51                  -                  -                  - 

Fundo de Apoio ao Progr. Perm. de Alfab. e Educ. Básica de Jov. e Adultos               40            0,00                            -                      -                    -                      -                        -                           40            0,00        100,00                  -                  -                  - 

Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF               93            0,00                            -                      -                    -                      -                        -                           93            0,00        100,00                  -                  -                  - 

Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF        17.334            0,18                  13.395                      -         (13.395)                      -                        -                    17.334            0,17        100,00        12.519            0,15          72,22 

Fundo de Assistência Social do DF        81.242            0,82                  29.694              1.402         (33.375)                      -                        -                    78.962            0,77          97,19        48.750            0,60          61,74 

Fundo de Aval do DF               50            0,00                            -                      -                    -                      -                        -                           50            0,00        100,00                  -                  -                  - 

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor               42            0,00                           7                      -                    -                      -                        -                           49            0,00        117,46                  -                  -                  - 

Fundo de Desenvolvimento do DF        63.530            0,64                  39.360                      -         (15.882)                      -                        -                    87.007            0,85        136,96        73.676            0,90          84,68 

Fundo de Desenvolvimento Rural do DF          1.373            0,01                       837                      -                    -                      -                        -                      2.210            0,02        160,94             293            0,00          13,25 

Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF               80            0,00                            -                      -                    -                      -                        -                           80            0,00        100,00                  -                  -                  - 

Fundo de Man. e Des. da Educ. Bás. e Valoriz. dos Prof. da Educ. - Fundeb      672.069            6,79                253.446                      -         (74.287)                      -                        -                  851.228            8,31        126,66      850.499          10,44          99,91 

Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF          2.447            0,02                       522                 100              (930)                      -                        -                      2.139            0,02          87,43                  -                  -                  - 

Fundo de Melh.da Gest. Públ. da Secr. de Est.de Gest. Adm. - Pró Gestão          2.290            0,02                    4.773                      -              (600)                      -                        -                      6.463            0,06        282,24          1.928            0,02          29,83 

Fundo de Modern. e Reaparelh. da Administração Fazendária          4.660            0,05                       400                      -              (400)                      -                        -                      4.660            0,05        100,00                 8            0,00            0,17 

Fundo de Promoção ao Esporte, Educação Física e Lazer             909            0,01                            -                      -              (900)                      -                        -                             9            0,00            1,02                  -                  -                  - 

Fundo de Reeq. dos Orgãos Integr. da Sec. de Segur. Pública do DF          8.732            0,09                    6.007                      -                  (2)                      -                        -                    14.737            0,14        168,77          8.827            0,11          59,90 

Fundo de Saúde da Polícia Militar        12.327            0,12                    4.648                      -                    -                      -                        -                    16.975            0,17        137,70        15.736            0,19          92,71 

Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros          4.164            0,04                    3.497                      -              (490)                      -                        -                      7.171            0,07        172,22          7.002            0,09          97,64 

Fundo de Saúde do DF   1.530.570          15,46                609.667            34.683       (399.820)                      -                        -               1.775.100          17,32        115,98   1.639.521          20,13          92,36 

Fundo de Transporte Público Coletivo do DF          4.915            0,05                    2.258                      -              (983)                      -                        -                      6.190            0,06        125,94          2.201            0,03          35,56 

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente          3.336            0,03                       306                      -                (25)                      -                        -                      3.617            0,04        108,42          2.115            0,03          58,49 
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Quadro 6 – Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
- 2007 -  

R$ 1.000,00 

 
 

     2/3 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO DE 

QDD

MOVIMENT. DE 

CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A) (H) % % (H/G)

Fundo Habitacional do DF              679             0,01                      5.829                       -                       (6)                           -                         -                           6.502             0,06          957,56                   -                   -                   - 

Fundo para Geração de Emprego e Renda do DF - Funger          34.990             0,35                      4.500                   200                (8.564)                           -                         -                         31.126             0,30            88,96            8.231             0,10            26,44 

Fundo para Prev., Contr. e Tratam. dos Dependentes Químicos do DF              346             0,00                             6                   100                   (404)                           -                         -                                48             0,00            13,79                   -                   -                   - 

Fundo Único de Meio Ambiente do DF              617             0,01                      4.073                       -                   (200)                           -                         -                           4.490             0,04          727,71                  4             0,00             0,09 

Gabinete do Vice-governador            4.487             0,05                         775                       -                   (395)                           -                         -                           4.867             0,05          108,47            4.648             0,06            95,49 

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF - Inas        150.000             1,52                      4.525                       -              (49.570)                           -                         -                        104.955             1,02            69,97                   -                   -                   - 

Instituto do Meio Amb. e dos Rec. Hídricos do DF - Brasília Ambiental                   -                   -                      1.662              21.422                (2.751)                           -                         -                         20.333             0,20                   -            7.571             0,09            37,23 

Instituto Jardim Botânico de Brasília            4.866             0,05                              -                       -                         -                           -                (4.866)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Jardim Botânico de Brasília                   -                   -                             2                       -                   (474)                           -                 4.866                           4.394             0,04                   -            2.147             0,03            48,86 

Polícia Cívil do DF            2.354             0,02                      3.798                   120                (2.188)                           -                         -                           4.085             0,04          173,51                   -                   -                   - 

Polícia Militar do DF          21.445             0,22                      2.441                       -                (3.267)                           -                         -                         20.619             0,20            96,15          11.455             0,14            55,56 

Procuradoria Geral do DF        152.811             1,54                      6.270                       -              (16.689)                           -                         -                        142.392             1,39            93,18        135.235             1,66            94,97 

Região Administrativa I - Plano Piloto          14.509             0,15                      1.797                       -                (5.276)                           -                         -                         11.030             0,11            76,02            4.665             0,06            42,29 

Região Administrativa II - Gama          11.262             0,11                         993                       -                (5.470)                           -                         -                           6.785             0,07            60,25            2.425             0,03            35,74 

Região Administrativa III - Taguatinga          10.732             0,11                      2.718                     90                (4.035)                           -                         -                           9.505             0,09            88,57            6.556             0,08            68,98 

Região Administrativa IV - Brazlândia            4.905             0,05                      2.104                   100                (2.370)                           -                         -                           4.739             0,05            96,62            2.789             0,03            58,85 

Região Administrativa IX - Ceilândia          12.599             0,13                      5.716                       -                (6.394)                           -                         -                         11.921             0,12            94,62            4.402             0,05            36,93 

Região Administrativa V - Sobradinho            7.564             0,08                      2.159                       -                (4.940)                           -                         -                           4.783             0,05            63,23            3.151             0,04            65,89 

Região Administrativa VI - Planaltina            6.050             0,06                         652                       -                (1.641)                           -                         -                           5.062             0,05            83,66            2.595             0,03            51,27 

Região Administrativa VII - Paranoá            4.268             0,04                      1.287                       -                (2.119)                           -                         -                           3.437             0,03            80,52            2.487             0,03            72,38 

Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante            4.386             0,04                      1.249                       -                (1.578)                           -                         -                           4.057             0,04            92,50            3.589             0,04            88,47 

Região Administrativa X - Guará            5.677             0,06                      1.335                       -                (1.522)                           -                         -                           5.490             0,05            96,71            2.753             0,03            50,15 

Região Administrativa XI - Cruzeiro            4.852             0,05                         791                       -                (1.705)                           -                         -                           3.937             0,04            81,15            1.575             0,02            40,01 

Região Administrativa XII - Samambaia          10.751             0,11                      1.175                       -                (4.002)                           -                         -                           7.924             0,08            73,70            3.878             0,05            48,94 

Região Administrativa XIII - Santa Maria            4.747             0,05                      1.692                   139                (1.762)                           -                         -                           4.816             0,05          101,45            2.318             0,03            48,14 

Região Administrativa XIV - São Sebastião            3.886             0,04                         257                       -                   (753)                           -                         -                           3.390             0,03            87,24            1.927             0,02            56,83 

Região Administrativa XIX - Candangolândia            2.633             0,03                         681                       -                   (961)                           -                         -                           2.353             0,02            89,35            1.258             0,02            53,47 

Região Administrativa XV - Recanto das Emas            4.801             0,05                      2.541                       -                (2.016)                           -                         -                           5.326             0,05          110,93            3.146             0,04            59,06 

Região Administrativa XVI - Lago Sul            3.029             0,03                         300                       -                (1.491)                           -                         -                           1.838             0,02            60,67            1.261             0,02            68,63 

Região Administrativa XVII - Riacho Fundo            2.746             0,03                      1.611                       -                (1.212)                           -                         -                           3.144             0,03          114,52            2.405             0,03            76,49 

Região Administrativa XVIII - Lago Norte            3.689             0,04                         442                       -                (1.776)                           -                         -                           2.355             0,02            63,85              835             0,01            35,45 

Região Administrativa XX - Águas Claras            7.296             0,07                      1.065                       -                (4.599)                           -                         -                           3.761             0,04            51,56            1.706             0,02            45,34 

Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II            2.969             0,03                         485                       -                   (839)                           -                         -                           2.616             0,03            88,09            1.046             0,01            40,00 

Região Administrativa XXII - Sudoeste/octogonal            3.478             0,04                         861                       -                (1.480)                           -                         -                           2.859             0,03            82,20            1.446             0,02            50,58 

Região Administrativa XXIII - Varjão            3.315             0,03                      1.058                       -                (1.378)                           -                         -                           2.995             0,03            90,35            1.361             0,02            45,45 

Região Administrativa XXIV - Park Way            3.716             0,04                         485                   230                (2.124)                           -                         -                           2.307             0,02            62,08              619             0,01            26,83 

Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento            2.683             0,03                         297                       -                (1.790)                           -                         -                           1.190             0,01            44,36              293             0,00            24,61 

Região Administrativa XXV - Setor Complem. de Indúst. e Abastecim.            2.390             0,02                           33                       -                   (683)                           -                         -                           1.740             0,02            72,80              740             0,01            42,54 

Região Administrativa XXVI - Sobradinho II            2.785             0,03                         548                       -                   (885)                           -                         -                           2.448             0,02            87,88            1.969             0,02            80,44 
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Quadro 6 – Continuação 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
EXECUÇÃO DA DESPESA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

- 2007 -  
R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  

Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 3/3 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO DE 

QDD

MOVIMENT. DE 

CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A) (H) % % (H/G)

Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico               2.117             0,02                         336                       -                   (627)                           -                         -                           1.827             0,02            86,27              198             0,00            10,82 

Região Administrativa XXVIII - Itapoã               2.152             0,02                           40                       -                   (638)                           -                         -                           1.554             0,02            72,21              583             0,01            37,50 

Reserva de Contingência             87.280             0,88                              -                       -                         -                           -                         -                         87.280             0,85          100,00                   -                   -                   - 

Secretaria de Comunicação Social               7.025             0,07                              -                       -                (6.683)                           -                         -                              342             0,00             4,87              341             0,00            99,64 

Secretaria de Cultura             73.732             0,74                    19.224                   500              (19.596)                           -                         -                         73.861             0,72          100,17          63.823             0,78            86,41 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento             97.282             0,98                    23.199                       -              (35.469)                           -                         -                         85.012             0,83            87,39          72.363             0,89            85,12 

Secretaria de Fazenda        1.006.924            10,17                  172.361                       -            (265.596)                           -                         -                        913.690             8,92            90,74        790.890             9,71            86,56 

Secretaria de Ciência e Tecnologia             12.611             0,13                         789                       -                (5.222)                           -                         -                           8.178             0,08            64,85            3.889             0,05            47,56 

Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais           253.868             2,56                              -                       -                         -                           -            (253.868)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo             23.892             0,24                      3.485                   100              (26.682)                           -               17.512                         18.308             0,18            76,63          14.502             0,18            79,21 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho           157.234             1,59                    62.355              66.871            (117.838)                           -             132.331                        300.953             2,94          191,40        254.117             3,12            84,44 

Secretaria de Educação           462.278             4,67                  196.915                1.400            (262.640)                           -                         -                        397.954             3,88            86,09        344.145             4,23            86,48 

Secretaria de Governo           286.445             2,89                  150.183                       -            (239.845)                           -             281.890                        478.673             4,67          167,11        458.806             5,63            95,85 

Secretaria de Admin. de Parques e Unid. de Conservação do DF             24.081             0,24                              -                       -                         -                           -              (24.081)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Secretaria de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno               5.585             0,06                              -                       -                         -                           -                (5.585)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Secretaria de Assuntos Sindicais               1.676             0,02                              -                       -                         -                           -                (1.676)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente             78.636             0,79                    44.116              20.825              (79.105)                           -               70.317                        134.788             1,32          171,41          93.038             1,14            69,03 

Secretaria de Esporte             84.514             0,85                    11.424                1.865              (68.561)                           -                         -                         29.242             0,29            34,60          15.368             0,19            52,55 

Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas             22.437             0,23                              -                       -                         -                           -              (22.437)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Secretaria de Gestão Administrativa           470.626             4,75                              -                       -                         -                           -            (470.626)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania                      -                   -                    60.068              60.289              (16.214)                           -                         -                        104.143             1,02                   -          73.109             0,90            70,20 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos             46.236             0,47                              -                       -                         -                           -              (46.236)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Secretaria de Obras        1.003.825            10,14                  249.193              24.717            (450.450)                           -                         -                        827.285             8,07            82,41        468.131             5,75            56,59 

Secretaria de Planejamento e Gestão             45.545             0,46                  204.085                1.500            (239.060)                           -             472.302                        484.372             4,73       1.063,50        383.249             4,71            79,12 

Secretaria de Seguranca Pública           118.874             1,20                    16.043                       -              (41.834)                           -                         -                         93.083             0,91            78,30          26.276             0,32            28,23 

Secretaria de Solidariedade             81.174             0,82                              -                       -                         -                           -              (81.174)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Secretaria de Trabalho             51.157             0,52                              -                       -                         -                           -              (51.157)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Secretaria de Transportes             71.917             0,73                    12.134                       -              (24.644)                           -                         -                         59.407             0,58            82,60          53.939             0,66            90,80 

Secretaria de Turismo             17.512             0,18                              -                       -                         -                           -              (17.512)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Serv. de Conserv. de Monum. Públicos e Limp. Urbana do DF - Belacap           312.137             3,15                              -                       -                         -                           -            (312.137)                                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Serviço de Limpeza Urbana - Slu                      -                   -                  110.487                     80              (62.838)                           -             312.137                        359.866             3,51                   -        350.873             4,31            97,50 

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília             13.295             0,13                      3.781                   446                (2.650)                           -                         -                         14.872             0,15          111,86          13.560             0,17            91,18 

Transporte Urbano do DF - Dftrans             20.308             0,21                      7.363                       -                   (483)                           -                         -                         27.187             0,27          133,87          15.605             0,19            57,40 

Tribunal de Contas do DF           265.958             2,69                    15.000                       -                (8.732)                           -                         -                        272.225             2,66          102,36        261.155             3,21            95,93 

TOTAL 9.898.040               100,00 3.249.992              355.465          (3.255.445)        -                          -                        10.248.052                          100,00 103,54        8.145.431            100,00            79,48 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 7 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR FUNÇÃO 
- 2007 -  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

MOVIMENT. 

DE CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A) (H) % % (H/G)

Administração     1.695.451            17,13               857.846        179.541          (761.296)                        -                        -                1.971.543            19,24          116,28     1.470.215            18,05            74,57 

Agricultura        109.902             1,11                26.248                79            (37.804)                        -                        -                     98.425             0,96            89,56          83.305             1,02            84,64 

Assistência Social        293.730             2,97                71.806          13.461            (76.594)                        -                        -                   302.402             2,95          102,95        255.840             3,14            84,60 

Ciência e Tecnologia          47.694             0,48                50.025                   -              (9.807)                        -                        -                     87.912             0,86          184,33          68.504             0,84            77,92 

Comércio e Serviços            4.507             0,05                17.309            5.744              (8.752)                        -                        -                     18.808             0,18          417,29            8.699             0,11            46,25 

Comunicações                16             0,00                          -                   -                       -                        -                        -                            16             0,00          100,00                  3             0,00            17,77 

Cultura          90.335             0,91                22.107            1.939            (28.348)                        -                        -                     86.034             0,84            95,24          65.878             0,81            76,57 

Desporto e Lazer        122.917             1,24                24.859            2.593            (75.936)                        -                        -                     74.432             0,73            60,56          37.904             0,47            50,92 

Direitos da Cidadania          30.741             0,31                  1.409            2.283              (5.394)                        -                        -                     29.039             0,28            94,46            8.751             0,11            30,13 

Educação     1.129.193            11,41               442.259            1.400          (329.288)                        -                        -                1.243.564            12,13          110,13     1.186.560            14,57            95,42 

Encargos Especiais        658.654             6,65                92.371            1.756          (203.816)                        -                        -                   548.965             5,36            83,35        480.607             5,90            87,55 

Energia          96.879             0,98                10.616                   -              (3.855)                        -                        -                   103.640             1,01          106,98          84.427             1,04            81,46 

Gestão Ambiental        119.451             1,21                30.632          25.484            (85.499)                        -                        -                     90.069             0,88            75,40          42.103             0,52            46,74 

Habitação          40.775             0,41                14.992                   -              (5.221)                        -                        -                     50.545             0,49          123,96          36.508             0,45            72,23 

Indústria          11.920             0,12                          -                   -            (10.196)                        -                        -                       1.724             0,02            14,46                   -                 -                   -   

Judiciária            6.792             0,07                          -            6.792              (7.292)                        -                        -                       6.292             0,06            92,64            1.658             0,02            26,35 

Legislativa        454.359             4,59                40.067                   -            (74.096)                        -                        -                   420.330             4,10            92,51        390.513             4,79            92,91 

Organização Agrária                  2             0,00                          -                   -                     (2)                        -                        -                               -                 -                   -                     -                 -                   -   

Previdência Social        806.354             8,15               180.337            1.829            (42.963)                        -                        -                   945.557             9,23          117,26        810.794             9,95            85,75 

Reserva de Contingência          87.280             0,88                          -                   -                       -                        -                        -                     87.280             0,85          100,00                   -                 -                   -   

Saneamento        116.732             1,18                59.235          11.051            (44.258)                        -                        -                   142.761             1,39          122,30          55.228             0,68            38,69 

Saúde     1.662.988            16,80               617.830          39.140          (456.384)                        -                        -                1.863.574            18,18          112,06     1.610.093            19,77            86,40 

Segurança Pública        215.493             2,18                77.740          25.757            (92.171)                        -                        -                   226.819             2,21          105,26          81.210             1,00            35,80 

Trabalho          89.760             0,91                23.520            2.848            (27.104)                        -                        -                     89.025             0,87            99,18          29.400             0,36            33,02 

Transporte        726.588             7,34               240.037            6.186          (325.086)                        -                        -                   647.724             6,32            89,15        501.015             6,15            77,35 

Urbanismo     1.279.525            12,93               348.747          27.581          (544.283)                        -                        -                1.111.571            10,85            86,87        836.217            10,27            75,23 

TOTAL 9.898.040   100,00        3.249.992          355.465      (3.255.445)      -                       -                       10.248.052             100,00        103,54        8.145.431   100,00        79,48          

FUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 8 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR SUBFUNÇÃO 
- 2007 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             R$ 1.000,00 

 
 

1/3 

 

 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

MOVIMENT. 

DE CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A) (H) % % (H/G)

Abastecimento            1.466 0,01                     839                   -                   (29)                        -                        -                       2.276 0,02 155,21              293 0,00 12,86 

Ação Judiciária            6.792 0,07                          -            6.792              (7.292)                        -                        -                       6.292 0,06 92,64            1.658 0,02 26,35 

Ação Legislativa          16.670 0,17                  4.160                   -            (11.860)                        -                        -                       8.970 0,09 53,81            4.779 0,06 53,28 

Administração de Receitas          23.692 0,24                10.725                   -            (18.779)                        -                        -                     15.638 0,15 66,01              321 0,00 2,06 

Administração Geral     3.177.819 32,11            1.056.331          96.361          (673.891)                        -                        -                3.656.621 35,68 115,07     3.342.727 41,04 91,42 

Alimentação e Nutrição          69.845 0,71                  9.050                   -              (4.350)                        -                        -                     74.545 0,73 106,73          72.398 0,89 97,12 

Assistência à Criança e ao Adolescente          55.992 0,57                31.587            8.967            (30.966)                        -                        -                     65.580 0,64 117,12          48.641 0,60 74,17 

Assistência ao Idoso            4.326 0,04                     291              453              (1.634)                        -                        -                       3.435 0,03 79,41              610 0,01 17,77 

Assistência ao Portador de Deficiência          11.723 0,12                     425              158              (5.314)                        -                        -                       6.992 0,07 59,64            5.041 0,06 72,10 

Assistência Comunitária          35.829 0,36                  4.665            4.404            (23.856)                        -                        -                     21.042 0,21 58,73            6.680 0,08 31,75 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial        862.496 8,71               270.333          32.033          (368.976)                        -                        -                   795.886 7,77 92,28        615.050 7,55 77,28 

Atenção Básica          44.988 0,45                12.834            2.650            (25.131)                        -                        -                     35.341 0,34 78,56          13.283 0,16 37,59 

Comercialização                  2 0,00                          -                   -                     (2)                        -                        -                               - 0,00 0,00                   - 0,00 0,00 

Comunicação Social          98.125 0,99                24.465          55.387            (52.514)                        -                        -                   125.463 1,22 127,86        105.983 1,30 84,47 

Controle Ambiental          10.849 0,11                  4.073              280              (5.183)                        -                        -                     10.019 0,10 92,35              376 0,00 3,76 

Controle Externo            8.396 0,08                  3.767                   -              (3.500)                        -                        -                       8.664 0,08 103,18            5.189 0,06 59,90 

Controle Interno              140 0,00                  1.610                   -                 (300)                        -                        -                       1.450 0,01 1.039,07                   - 0,00 0,00 

Custódia e Reintegração Social          49.352 0,50                  4.239          25.807            (26.969)                        -                        -                     52.429 0,51 106,24          23.775 0,29 45,35 

Defesa Civil            2.815 0,03                     973                   -              (1.733)                        -                        -                       2.055 0,02 73,00            1.750 0,02 85,16 

Defesa Sanitária Animal              116 0,00                     418                   -                       -                        -                        -                          534 0,01 459,73              105 0,00 19,56 

Defesa Sanitária Vegetal                47 0,00                       92                   -                       -                        -                        -                          138 0,00 297,76                12 0,00 9,00 

Desenvolvimento Científico          17.182 0,17                21.617                   -              (6.111)                        -                        -                     32.688 0,32 190,25          17.307 0,21 52,95 

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia              730 0,01                         2                   -                 (196)                        -                        -                          536 0,01 73,46                  5 0,00 0,85 

Desporto Comunitário          24.525 0,25                  9.435            2.193              (9.613)                        -                        -                     26.541 0,26 108,22            5.724 0,07 21,57 

Desporto de Rendimento          31.321 0,32                14.596                   -            (16.411)                        -                        -                     29.505 0,29 94,20          22.139 0,27 75,03 

Difusão Cultural          49.407 0,50                16.672            2.239            (20.085)                        -                        -                     48.233 0,47 97,63          29.956 0,37 62,11 

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico            1.406 0,01                          -                90                     (2)                        -                        -                       1.494 0,01 106,26              980 0,01 65,62 

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos            6.200         0,06                     665       1.593,37              (4.012)                        -                        -                       4.446         0,04 71,71            1.570       0,02            35,32 

SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 8 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR SUBFUNÇÃO 
- 2007 - 

R$ 1.000,00 

 
2/3 
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Quadro 8 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR SUBFUNÇÃO 
- 2007 - 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
Exclusive transferências correspondentes ao FCDF.     3/3 



 

 224 

Quadro 9 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR PROGRAMA 
- 2007 - 

R$ 1.000,00 

 
 

1/3 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

MOVIMENT. 

DE CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A)  (H) % % (H/G) 

Abastecimento de Água          33.414 0,34                  9.074                   -              (7.769)                        -                        -                     34.719 0,34 103,91          16.605 0,20 47,83 

Acessibilidade: Direito de Todos          14.007 0,14                     481                   -              (8.950)                        -                        -                       5.538 0,05 39,54            1.871 0,02 33,78 

Administrando Nossa Cidade        114.404 1,16                30.243            3.000            (60.063)                        -                        -                     87.584 0,85 76,56          69.470 0,85 79,32 

Apoio Administrativo     2.474.459 25,00            1.060.742          56.862          (373.532)                        -                        -                3.218.531 31,41 130,07     3.064.008 37,62 95,20 

Apoio ao Educando        131.373 1,33                35.307                   -            (48.345)                        -                        -                   118.335 1,15 90,08        114.192 1,40 96,50 

Apoio aos Portadores de Deficiência          43.265 0,44                  5.490              200            (21.827)                        -                        -                     27.128 0,26 62,70          25.265 0,31 93,13 

Apoio e Promoção da Assistência ao Idoso            1.382 0,01                          -                   -                 (312)                        -                        -                       1.070 0,01 77,45              572 0,01 53,42 

Articulação Com a Sociedade Civil Organizada              439 0,00                          -              100                 (516)                        -                        -                            23 0,00 5,29                   -  -  - 

Assistência Farmacêutica        121.627 1,23                27.627                   -              (5.704)                        -                        -                   143.549 1,40 118,02        134.858 1,66 93,95 

Assistência Integral Materno-infantil            6.048 0,06                  1.449              333              (4.207)                        -                        -                       3.623 0,04 59,90            1.435 0,02 39,61 

Atendimento Médico-hospitalar e Ambulatorial        272.288 2,75               176.897          31.100            (75.834)                        -                        -                   404.451 3,95 148,54        363.048 4,46 89,76 

Atuação Legislativa        273.349 2,76                35.249          20.165            (75.710)                        -                        -                   253.053 2,47 92,57        210.615 2,59 83,23 

Bolsa Pré-vestibular                  2 0,00                          -                   -                     (2)                        -                        -                               -  -  -                   -  -  - 

Brasília Sustentável          40.362 0,41                  2.190          19.325            (39.415)                        -                        -                     22.462 0,22 55,65            2.275 0,03 10,13 

Capacitação e Atendimento Turístico              186 0,00                          -              186                 (366)                        -                        -                              6 0,00 3,23                   -  -  - 

Centros Multiuso da Juventude              206 0,00                     200                   -                 (406)                        -                        -                               -  -  -                   -  -  - 

Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável          44.254 0,45                  7.662            7.959            (32.731)                        -                        -                     27.144 0,26 61,34            7.163 0,09 26,39 

Cidadania Tributária          47.901 0,48                10.725                   -            (42.938)                        -                        -                     15.688 0,15 32,75              321 0,00 2,05 

Cidade dos Parques          26.498 0,27                10.770            3.658            (23.543)                        -                        -                     17.383 0,17 65,60          11.669 0,14 67,13 

Cidade Limpa e Urbanizada - Garantia de Bem Estar Social        449.733 4,54               194.312                   -          (176.904)                        -                        -                   467.141 4,56 103,87        431.539 5,30 92,38 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes                80 0,00                       80                  2                     (4)                        -                        -                          158 0,00 198,22                35 0,00 22,39 

Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento          17.259 0,17                  3.878                   -              (7.791)                        -                        -                     13.346 0,13 77,33          10.845 0,13 81,26 

Construindo o Distrito Federal          38.812 0,39                  7.496                   -            (13.828)                        -                        -                     32.479 0,32 83,69          31.665 0,39 97,49 

Controle de Doenças Transmissíveis            6.376 0,06                  3.658                   -              (1.465)                        -                        -                       8.569 0,08 134,40            1.673 0,02 19,53 

Controle Externo        181.010 1,83                14.818                   -              (8.550)                        -                        -                   187.278 1,83 103,46        179.899 2,21 96,06 

Crédito Educativo do DF                  2 0,00                          -                   -                     (2)                        -                        -                               -  -  -                   -  -  - 

Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher            1.733 0,02                          -                   -                 (394)                        -                        -                       1.339 0,01 77,27                89 0,00 6,62 

Defesa e Garantia dos Direitos Humanos            1.638 0,02                     396              539              (1.617)                        -                        -                          956 0,01 58,35              327 0,00 34,26 

Defesa Jurídica do Distrito Federal          89.733 0,91                  4.988                   -            (19.356)                        -                        -                     75.365 0,74 83,99          65.724 0,81 87,21 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico          30.941 0,31                22.913                90              (8.297)                        -                        -                     45.647 0,45 147,53          22.321 0,27 48,90 

Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego          10.632 0,11                  6.647                   -              (3.369)                        -                        -                     13.910 0,14 130,82            5.581 0,07 40,12 

Desenvolvimento dos Agronegócios          14.263 0,14                  1.784                79              (7.709)                        -                        -                       8.418 0,08 59,02            1.921 0,02 22,83 

PROGRAMA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 9 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR PROGRAMA 
- 2007 - 

R$ 1.000,00 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

MOVIMENT. 

DE CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A)  (H) % % (H/G) 

Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação      249.854 2,52             376.872          1.500           (66.054)                       -                       -                 562.172 5,49 225,00      239.784 2,94 42,65 

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal        92.340 0,93               39.360             100           (43.065)                       -                       -                   88.735 0,87 96,10        73.676 0,90 83,03 

Desenvolvimento Habitacional          5.434 0,05                 6.105                  -             (1.530)                       -                       -                   10.009 0,10 184,20               51 0,00 0,51 

Desenvolvimento Social da Área Rural        21.740 0,22                    916               50           (20.962)                       -                       -                     1.744 0,02 8,02             490 0,01 28,08 

Difusão e Promoção Cultural        51.481 0,52               15.645          1.839           (24.148)                       -                       -                   44.818 0,44 87,06        28.107 0,35 62,71 

Divulgação da História do Distrito Federal               68 0,00                         -                  -                      -                       -                       -                          68 0,00 100,00                 8 0,00 11,31 

Divulgação Oficial        73.129 0,74               24.087        55.387           (57.799)                       -                       -                   94.804 0,93 129,64        85.728 1,05 90,43 

Educando Sempre      177.530 1,79             107.834          1.200           (89.608)                       -                       -                 196.955 1,92 110,94      173.457 2,13 88,07 

Entorno - Crescendo Com Brasília          8.380 0,08                         -                  -             (4.888)                       -                       -                     3.491 0,03 41,66          2.727 0,03 78,10 

Erradicação do Trabalho Infantil          3.265 0,03                 3.702             250             (2.391)                       -                       -                     4.826 0,05 147,81             459 0,01 9,51 

Escola de Todos Nós      140.378 1,42               16.674             200         (114.004)                       -                       -                   43.248 0,42 30,81        26.854 0,33 62,09 

Esgotamento Sanitário        42.308 0,43                 5.404             100             (6.992)                       -                       -                   40.820 0,40 96,48          4.897 0,06 12,00 

Esporte : Mente e Corpo em Equilíbrio        96.158 0,97               24.218          2.065           (61.416)                       -                       -                   61.025 0,60 63,46        27.234 0,33 44,63 

Excelência no Atendimento ao Cidadão          8.809 0,09               11.457          7.809           (20.260)                       -                       -                     7.815 0,08 88,72          3.039 0,04 38,88 

Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda        66.144 0,67               17.196          2.120           (14.991)                       -                       -                   70.469 0,69 106,54        66.384 0,81 94,20 

Geração de Renda, o Exercício da Cidadania        36.326 0,37                 4.602        400,00           (12.300)                       -                       -                   29.028 0,28 79,91          8.236 0,10 28,37 

Gestão da Polít.de Correição, Ouvid. e Contr. Interno do Poder Exec. do DF            326 0,00                         -             458                (558)                       -                       -                        226 0,00 69,28                  -  -  - 

Gestão Urbana        21.556 0,22                 5.343                  -           (21.826)                       -                       -                     5.073 0,05 23,53          1.702 0,02 33,56 

Hemotecnologia        17.704 0,18                 3.547     4.457,50             (5.547)                       -                       -                   20.161 0,20 113,88          9.716 0,12 48,19 

Iluminando o Distrito Federal        96.881 0,98               10.616                  -             (3.857)                       -                       -                 103.640 1,01 106,98        84.427 1,04 81,46 

Infra-estrutura a Serviço do Desenvolvimento        54.282 0,55               15.652                  -             (8.282)                       -                       -                   61.652 0,60 113,58        24.256 0,30 39,34 

Integração ao Mercado de Trabalho             578 0,01                         -                 4                  (10)                       -                       -                        572 0,01 98,96                  -  -  - 

Juventude e Esportes de Mãos Dadas Com o Futuro        11.276 0,11                    571               96             (8.977)                       -                       -                     2.965 0,03 26,30          1.175 0,01 39,61 

Mãos a Obra        30.362 0,31               13.448                  -             (4.344)                       -                       -                   39.466 0,39 129,99        16.968 0,21 42,99 

Medicina Natural e Terapêutica de Integração             908 0,01                         -                  -                (908)                       -                       -                             -  -  -                  -  -  - 

Melhoria da Gestão Pública        20.539 0,21                 6.923                  -             (7.581)                       -                       -                   19.881 0,19 96,80        11.151 0,14 56,09 

Modernização da Gestão e do Planejamento - Pró-geplan          9.959 0,10                    827                  -             (9.672)                       -                       -                     1.114 0,01 11,19                  -  -  - 

Modernização e Adequação do Sus/df      271.349 2,74               57.488          3.250         (209.081)                       -                       -                 123.005 1,20 45,33        94.426 1,16 76,77 

Modernizando a Educação        27.935 0,28                 1.959                  -             (8.435)                       -                       -                   21.459 0,21 76,82        13.716 0,17 63,92 

Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal             759 0,01               15.226          1.647             (1.651)                       -                       -                   15.981 0,16 2.106,68          7.043 0,09 44,07 

Policiamento e Fiscalização de Trânsito      159.873 1,62               69.716                  -           (37.900)                       -                       -                 191.689 1,87 119,90      161.554 1,98 84,28 

Preservação da Memória Documental do Distrito Federal          3.996 0,04                    455             400             (2.353)                       -                       -                     2.498 0,02 62,51          1.956 0,02 78,32 

Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres             537 0,01                         -                  -                (300)                       -                       -                        237 0,00 44,15             201 0,00 84,88 

Programa de Apoio à Saúde do Trabalhador             686 0,01                    705                  -                  (16)                       -                       -                     1.375 0,01 200,39               22 0,00 1,61 

DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
PROGRAMA

DOTAÇÃO INICIAL
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Quadro 9 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR PROGRAMA 
- 2007 - 

$ 1.000,00 
CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

MOVIMENT. 

DE CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A)  (H) % % (H/G) 

Programa de Assistência a Saúde Mental        10.267 0,10                    201                  -             (7.291)                       -                       -                     3.176 0,03 30,94          2.929 0,04 92,21 

Programa de Dados Sócio-econômicos          3.953 0,04                         -                  -             (2.950)                       -                       -                     1.003 0,01 25,36                  -  -  - 

Programa de Desenvolvimento Regional             140 0,00                 1.610                  -                (300)                       -                       -                     1.450 0,01 1.039,07                  -  -  - 

Programa de Desenvolvimento Social               38 0,00                         -                  -                      -                       -                       -                          38 0,00 100,00                  -  -  - 

Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário             674 0,01                         -                  -                (545)                       -                       -                        129 0,00 19,14                  -  -  - 

Programa Educação Superior        92.723 0,94                         -        62.459         (152.476)                       -                       -                     2.705 0,03 2,92          2.364 0,03 87,38 

Programa Escola Digital Integrada                 7 0,00                        5                  -                    (7)                       -                       -                            5 0,00 69,92                  -  -  - 

Programa Jovem Trabalhador        22.904 0,23               12.271                  -             (1.627)                       -                       -                   33.548 0,33 146,47          9.196 0,11 27,41 

Programa para Operação Especial   1.448.261 14,63             272.708          3.585         (230.034)                       -                       -              1.494.520 14,58 103,19   1.291.401 15,85 86,41 

Projetos Especiais de Ensino          7.474 0,08                         -                  -             (7.403)                       -                       -                          70 0,00 0,94               34 0,00 48,13 

Promoção Comunitária        30.814 0,31                 5.775          2.480           (15.267)                       -                       -                   23.801 0,23 77,24        10.778 0,13 45,28 

Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília          3.799 0,04                 2.013          3.513             (6.563)                       -                       -                     2.762 0,03 72,70          1.597 0,02 57,80 

Proteção à Adolescência          9.116 0,09                 7.962               27             (6.123)                       -                       -                   10.983 0,11 120,47          7.858 0,10 71,55 

Proteção ao Adolescente em Conflito Com a Lei        38.658 0,39                 5.868          7.904           (14.961)                       -                       -                   37.470 0,37 96,93        24.409 0,30 65,14 

Proteção e Amparo ao Idoso          2.083 0,02                    210               72                (391)                       -                       -                     1.974 0,02 94,78             604 0,01 30,58 

Proteção e Cuidado Infantil          6.650 0,07               13.295             330             (1.175)                       -                       -                   19.100 0,19 287,21        16.273 0,20 85,20 

Proteção Social a Indivíduos e Famílias          9.571 0,10                 1.145             200             (5.199)                       -                       -                     5.717 0,06 59,73          2.249 0,03 39,34 

Reestruturação do Sistema Penitenciário        50.737 0,51                 4.239        25.609           (26.796)                       -                       -                   53.790 0,52 106,02        24.047 0,30 44,70 

Reserva de Contingência        87.270 0,88                         -                  -                      -                       -                       -                   87.270 0,85 100,00                  -  -  - 

Resgate Social Com Desenvolvimento e Promoção Comunitária          8.641 0,09                    163          8.337             (9.705)                       -                       -                     7.436 0,07 86,06          2.049 0,03 27,56 

Revitalização da Cidade de Brasília          6.548 0,07                    592                  -             (2.485)                       -                       -                     4.655 0,05 71,09          2.893 0,04 62,14 

Saúde em Família        14.554 0,15                 2.596                  -             (2.859)                       -                       -                   14.290 0,14 98,19          2.281 0,03 15,96 

Segurança em Ação      117.713 1,19               38.461             120           (41.328)                       -                       -                 114.967 1,12 97,67        15.653 0,19 13,61 

Sistema de Planejamento Urbano e Habitacional          3.386 0,03                 1.415                  -             (3.673)                       -                       -                     1.128 0,01 33,30             361 0,00 32,04 

Transporte Racional      153.683 1,55                 3.269                  -           (83.432)                       -                       -                   73.519 0,72 47,84        19.248 0,24 26,18 

Transporte Seguro      648.785 6,55             242.626          6.348         (263.232)                       -                       -                 634.527 6,19 97,80      484.671 5,95 76,38 

Urbanização      404.681 4,09               66.261          2.602         (253.728)                       -                       -                 219.816 2,14 54,32      134.533 1,65 61,20 

Valorização da Função Pública      380.410 3,84               25.657          4.950         (157.935)                       -                       -                 253.082 2,47 66,53      130.890 1,61 51,72 

Vigilância à Saúde        29.841 0,30                 4.153                  -           (10.578)                       -                       -                   23.416 0,23 78,47          3.387 0,04 14,46 

Vigilância Sanitária e Epidemiólogica             225 0,00                    511                  -                    (2)                       -                       -                        734 0,01 325,84             117 0,00 16,01 

Zôo de Todos Nós        13.913 0,14                 5.361                  -             (4.220)                       -                       -                   15.055 0,15 108,20        11.178 0,14 74,25 

TOTAL 9.898.040  100,00 3.249.992        355.465     (3.255.445)    -                     -                     10.248.052           100,00 103,54 8.145.431  100,00 79,48 

PROGRAMA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 10 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
- 2007 - 

R$ 1.000,00 
CRÉDITO 

SUPLEM.

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO 

DE QDD

MOVIMENT. DE 

CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A)  (H) % % (H/G) 

DESPESAS CORRENTES 7.475.000 75,52 2.622.033 271.732 (1.882.998)                          -                             - 8.485.767 82,80 113,52 7.248.946 88,99 85,42 

Pessoal e Encargos Sociais        4.017.202 40,59          989.229            41.980         (519.194)                          -                             -                     4.529.218 44,20 112,75   4.276.128 52,50 94,41 

Aposentadorias e Reformas           614.502 6,21          153.426              1.244           (27.664)              (43.705)                             -                        697.804 6,81 113,56      592.774 7,28 84,95 

Pensões           188.506 1,90            24.791                 584             (7.167)                24.240                             -                        230.954 2,25 122,52      202.842 2,49 87,83 

Contratação por Tempo Determinado             24.376 0,25              4.359                     -                      -              (12.616)                             -                          16.120 0,16 66,13        16.088 0,20 99,80 

Salário-família                  100 0,00                     -                     1                    (7)                     (53)                             -                                 41 0,00 40,83                 1 0,00 3,09 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        2.652.430 26,80          681.888            33.847         (313.144)              (93.102)                             -                     2.961.921 28,90 111,67   2.907.070 35,69 98,15 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar               3.954 0,04              6.999                     -                      -                (7.869)                             -                            3.083 0,03 77,98          2.287 0,03 74,17 

Obrigações Patronais           139.365 1,41              6.265              3.954           (11.975)                  4.705                             -                        142.313 1,39 102,12      127.824 1,57 89,82 

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil             22.987 0,23                 502              1.063             (1.986)                (1.339)                             -                          21.227 0,21 92,34        19.042 0,23 89,71 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização          163.242 1,65            41.096                     -           (63.933)                (9.508)                             -                        130.897 1,28 80,19      122.774 1,51 93,79 

Setenças Judiciais           148.740 1,50            18.277                     -           (52.950)                       91                             -                        114.158 1,11 76,75        97.866 1,20 85,73 

Despesas de Exercícios Anteriores             16.081 0,16            37.646                     -           (30.787)              139.874                             -                        162.815 1,59 1.012,44      147.915 1,82 90,85 

Indenizações e Restituições Trabalhistas             17.483 0,18              7.053                     -             (1.525)                  1.084                             -                          24.094 0,24 137,82        21.556 0,26 89,47 

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado             25.434 0,26              6.929              1.286             (8.057)                (1.802)                             -                          23.791 0,23 93,54        18.090 0,22 76,04 

Juros e Encargos da Dívida           137.031 1,38              2.000                     -           (22.256)                          -                             -                        116.775 1,14 85,22      112.756 1,38 96,56 

Juros Sobre a Dívida por Contrato           135.628 1,37              2.000                     -           (22.256)                   (618)                             -                        114.754 1,12 84,61      111.363 1,37 97,05 

Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato               1.403 0,01                     -                     -                      -                     431                             -                            1.834 0,02 130,71          1.206 0,01 65,76 

Despesas de Exercícios Anteriores                       -  -                     -                     -                      -                     187                             -                               187 0,00 -             187 0,00 100,00 

Outras Despesas Correntes        3.320.767 33,55       1.630.804          229.752      (1.341.548)                          -                             -                     3.839.774 37,47 115,63   2.860.061 35,11 74,49 

Outros Benefícios Assistenciais             26.150 0,26              2.187                 252             (1.139)                     551                             -                          28.001 0,27 107,08        24.369 0,30 87,03 

Diárias - Pessoal Civil               3.722 0,04                 440                 318                (674)                   (621)                             -                            3.185 0,03 85,59             742 0,01 23,31 

Diárias - Pessoal Militar                  225 0,00                     -                     -                      -                   (148)                             -                                 77 0,00 34,24               39 0,00 50,39 

Auxílio Financeiro a Estudantes           109.344 1,10            31.102            62.459         (134.119)                12.539                             -                          81.324 0,79 74,37        70.257 0,86 86,39 

Auxílio Financeiro a Pesquisadores               3.869 0,04              8.419                     -             (3.338)                   (364)                             -                            8.586 0,08 221,92          5.919 0,07 68,94 

Material de Consumo           444.924 4,50          119.680              5.290           (98.481)              (13.863)                             -                        457.550 4,46 102,84      384.845 4,72 84,11 

Premiações Culturais , Art.cient,desportivas               1.137 0,01                     -                   10                (284)                   (375)                             -                               488 0,00 42,90             197 0,00 40,46 

Material de Distribuição Gratuita             76.762 0,78              1.094                   25           (18.013)                (2.787)                             -                          57.081 0,56 74,36        54.284 0,67 95,10 

Passagens e Despesas Com Locomoção             46.288 0,47              4.024                 479             (8.948)                (1.008)                             -                          40.835 0,40 88,22        36.952 0,45 90,49 

Serviços de Consultoria             28.901 0,29            13.829              6.560           (14.468)                (1.873)                             -                          32.950 0,32 114,01          8.524 0,10 25,87 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             41.088        0,42              4.938 5.403             (8.708)              (11.001)                             -                          31.721        0,31           77,20        12.966        0,16      40,87 

CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 10 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
- 2007 - 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive transferências correspondentes ao FCDF.     2/2 
 
 
 

CRÉDITO 

SUPLEM.

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO DE 

QDD

MOVIMENT. DE 

CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F) G=(A+B+C+D+E+F) % % (G/A)  (H) % % (H/G) 

Locação de Mão-de-obra 52.787 0,53 30.246 100,00  (7.827)  (8.671)  - 66.635 0,65 126,23 59.944 0,74 89,96 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          2.091.380 21,13        1.079.149           144.570          (870.390)              (199.300)                               -                       2.245.408 21,91 107,36     1.623.189 19,93 72,29 

Contribuções                6.745 0,07               3.567                  450              (2.768)                     (430)                               -                              7.564 0,07 112,14            2.132 0,03 28,18 

Subvenções Sociais              16.789 0,17                  404               1.350              (5.498)                   1.340                               -                            14.384 0,14 85,68            7.941 0,10 55,20 

Auxílio Alimentação            105.273 1,06             10.788                  778            (22.792)                        70                               -                            94.117 0,92 89,40          90.061 1,11 95,69 

Obrigações Tributárias e Contributivas            112.348 1,14             13.205                    99              (5.691)                  (2.874)                               -                          117.087 1,14 104,22        106.809 1,31 91,22 

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              30.412 0,31             10.871                  876              (6.438)                      908                               -                            36.630 0,36 120,45          31.146 0,38 85,03 

Auxílio Transporte              12.391 0,13               2.953                  352              (1.372)                  (1.808)                               -                            12.516 0,12 101,01          10.123 0,12 80,88 

Setenças Judiciais              15.222 0,15               2.202                       -            (12.387)                      250                               -                              5.287 0,05 34,73            3.562 0,04 67,38 

Despesas de Exercícios Anteriores                3.147 0,03           271.878                       -            (51.281)                228.615                               -                          452.360 4,41 14.374,92        285.677 3,51 63,15 

Indenizações e Restituições              91.865 0,93             19.827                  380            (66.932)                      849                               -                            45.988 0,45 50,06          40.384 0,50 87,81 

DESPESAS DE CAPITAL          2.335.760 23,60           627.958             83.733       (1.372.447)                           -                               -                       1.675.004 16,34 71,71        896.485 11,01 53,52 

Investimentos          2.122.386 21,44           576.931             83.733       (1.314.547)                           -                               -                       1.468.504 14,33 69,19        725.035 8,90 49,37 

Auxílio Financeiro a Pesquisadores                       1 0,00               3.731                       -                       -                     (196)                               -                              3.536 0,03 397.267,87            1.359 0,02 38,44 

Contribuições                   200 0,00                       -                       -                 (200)                           -                               -                                     -  -  -                   -  - - 

Auxílios                5.769 0,06               1.889                  600              (1.450)                  15.296                               -                            22.105 0,22 383,16          20.742 0,25 93,83 

Obras e Instalações          1.914.209 19,34           478.239             71.495       (1.222.547)                (34.344)                               -                       1.207.052 11,78 63,06        628.604 7,72 52,08 

Equipamentos e Material Permanente            202.073 2,04             88.947             11.559            (90.270)                   1.881                               -                          214.190 2,09 106,00          57.323 0,70 26,76 

Aquisição de Imóveis                        -  -                  650                       -                       -                           -                               -                                 650 0,01 -                   -  -  - 

Despesas de Exercícios Anteriores                   134 0,00               3.462                    79                   (79)                  17.145                               -                            20.741 0,20 15.536,37          16.777 0,21 80,89 

Indenizações e Restituições                        -  -                    13                       -                       -                      218                               -                                 231 0,00 -              229 0,00 99,19 

Inversões Financeiras            109.855 1,11             44.897                       -            (39.579)                           -                               -                          115.172 1,12 104,84          82.198 1,01 71,37 

Obras e Instalações                        -  -                  200                       -                       -                           -                               -                                 200 0,00 -                   -  -  - 

Constituição Ou Aumento de Capital - Empresas              16.600 0,17                       -                       -            (16.597)                           -                               -                                     3 0,00 0,02                   -  -  - 

Concessão de Empréstimos e Financiamentos              93.255 0,94             44.697                       -            (22.982)                           -                               -                          114.969 1,12 123,29          82.198 1,01 71,50 

Amortização da Dívida            103.519 1,05               6.130                       -            (18.321)                           -                               -                            91.328 0,89 88,22          89.252 1,10 97,73 

Principal da Dívida Contratual Resgatado            103.519 1,05               6.130                       -            (18.321)                     (370)                               -                            90.959 0,89 87,87          88.883 1,09 97,72 

Despesas de Exercícios Anteriores                        -  -                       -                       -                       -                      370                               -                                 370 0,00 -              370 0,00 100,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA              87.280 0,88                       -                       -                       -                           -                               -                            87.280 0,85 100,00                   -  -  - 

Reserva de Contingência              87.280 0,88                       -                       -                       -                           -                               -                            87.280 0,85 100,00                   -  -  - 

TOTAL 9.898.040        100,00 3.249.992       355.465          (3.255.445)      -                          -                             10.248.052                    100,00 103,54 8.145.431   100,00 79,48 

CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 11 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EVOLUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
- 2004/2007 - 

  R$ 1.000,00  

VALOR % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. %

DESPESAS CORRENTES 5.958.128 87,48 6.466.656 87,40 8,54 7.311.914 88,59 22,72 7.248.946 88,99 21,66 

Pessoal e Encargos Sociais 2.621.621        38,49 3.230.489        43,66 23,22 3.983.420      48,26 51,94 4.276.128      52,50 63,11 

Aposentadorias e Reformas 484.885 7,12 499.966 6,76 3,11 552.838 6,70 14,01 592.774 7,28 22,25 

Pensões 139.842 2,05 150.829 2,04 7,86 175.131 2,12 25,23 202.842 2,49 45,05 

Contratação por Tempo Determinado 8.988 0,13 6.795 0,09  (24,40) 5.282 0,06  (41,23) 16.088 0,20 78,99 

Salário-família 4 0,00 4 0,00  (11,82) 4 0,00  (4,64) 1 0,00  (71,37)

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.719.698 25,25 2.101.663 28,40 22,21 2.676.473 32,43 55,64 2.907.070 35,69 69,05 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 6.069 0,09 4.908 0,07  (19,14) 3.933 0,05  (35,21) 2.287 0,03  (62,32)

Obrigações Patronais 98.787 1,45 107.575 1,45 8,90 132.722 1,61 34,35 127.824 1,57 29,39 

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 16.508 0,24 18.223 0,25 10,39 21.580 0,26 30,73 19.042 0,23 15,35 

Outras Desp. de Pessoal Dec. Contr. de Terceiriz. 34.339 0,50 165.130 2,23 380,88 258.269 3,13 652,12 122.774 1,51 257,54 

Sentenças Judiciais 27.638 0,41 16.632 0,22  (39,82) 41.068 0,50 48,60 97.866 1,20 254,10 

Despesas de Exercícios Anteriores 70.870 1,04 94.296 1,27 33,05 79.831 0,97 12,64 147.915 1,82 108,71 

Indenizações e Restituições Trabalhistas 359 0,01 46.334 0,63 12.821,27 14.360 0,17 3.904,44 21.556 0,26 5.911,37 

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 13.633 0,20 18.135 0,25 33,03 21.931 0,27 60,87 18.090 0,22 32,70 

Juros e Encargos da Dívida 129.385 1,90 116.925 1,58  (9,63) 115.296 1,40  (10,89) 112.756 1,38  (12,85)

Juros Sobre a Dívida por Contrato 127.480 1,87 115.448 1,56  (9,44) 113.327 1,37  (11,10) 111.363 1,37  (12,64)

Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato 1.904 0,03 1.477 0,02  (22,43) 1.626 0,02  (14,63) 1.206 0,01  (36,66)

Despesas de Exercícios Anteriores  -  -  -  - - 344 0,00 - 187 0,00 - 

Outras Despesas Correntes 3.207.123 47,09 3.119.241 42,16  (2,74) 3.213.198 38,93 0,19 2.860.061 35,11  (10,82)

Outros Benefícios Assistenciais 36.043 0,53 23.582 0,32  (34,57) 24.971 0,30  (30,72) 24.369 0,30  (32,39)

Diárias - Civil 1.614 0,02 1.016 0,01  (37,05) 619 0,01  (61,63) 742 0,01  (53,99)

Diárias - Militar 426 0,01 269 0,00  (36,81) 203 0,00  (52,27) 39 0,00  (90,88)

Auxílio Financeiro a Estudantes 82.063 1,20 83.732 1,13 2,03 82.875 1,00 0,99 70.257 0,86  (14,39)

Auxílio Financeiro a Pesquisadores 4.514 0,07 2.902 0,04  (35,71) 1.215 0,01  (73,08) 5.919 0,07 31,11 

Material de Consumo 303.426 4,46 324.909 4,39 7,08 333.005 4,03 9,75 384.845 4,72 26,83 

Premiações Culturais, Artísticas, Científ icas, Des. 320 0,00 289 0,00  (9,46) 263 0,00  (17,83) 197 0,00  (38,28)

Material de Distribuição Gratuita 56.334 0,83 42.054 0,57  (25,35) 51.561 0,62  (8,47) 54.284 0,67  (3,64)

Passagens e Despesas Com Locomoção 31.193 0,46 30.062 0,41  (3,63) 35.165 0,43 12,73 36.952 0,45 18,46 

Serviços de Consultoria 10.137 0,15 7.831 0,11  (22,74) 8.503 0,10  (16,11) 8.524 0,10  (15,91)

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.432 0,36 21.873 0,30  (10,48) 16.964 0,21  (30,57) 12.966 0,16  (46,93)

Locação de Mão-de-obra 63.367 0,93 65.249 0,88 2,97 66.945 0,81 5,65 59.944 0,74  (5,40)

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.866.734 27,41 1.981.539 26,78 6,15 2.020.615 24,48 8,24 1.623.189 19,93  (13,05)

Contribuições 2.432 0,04 3.033 0,04 24,73 554 0,01  (77,22) 2.132 0,03  (12,34)

Subvenções Sociais 4.702 0,07 8.508 0,11 80,93 4.598 0,06  (2,23) 7.941 0,10 68,87 

CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE 

DESPESA

2004 2005 2006 2007

 
1/2 
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Quadro 11 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

EVOLUÇÃO DA DESPESA, POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
- 2004/2007 - 

R$ 1.000,00 

VALOR % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. %

Auxílio-alimentação             117.571              1,73              78.503              1,06              (33,23)             99.602              1,21           (15,28)             90.061              1,11              (23,40)

Obrigações Tributárias e Contributivas 97.693 1,43 84.362 1,14  (13,65) 85.579 1,04  (12,40) 106.809 1,31 9,33 

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 17.998 0,26 18.736 0,25 4,10 26.127 0,32 45,17 31.146 0,38 73,05 

Auxílio-transporte 14.193 0,21 6.812 0,09  (52,00) 12.403 0,15  (12,61) 10.123 0,12  (28,68)

Sentenças Judiciais 1.664 0,02 3.687 0,05 121,53 2.540 0,03 52,61 3.562 0,04 114,03 

Despesas de Exercícios Anteriores 419.820 6,16 296.803 4,01  (29,30) 297.415 3,60  (29,16) 285.677 3,51  (31,95)

Indenizações e Restituições 50.447 0,74 33.491 0,45  (33,61) 41.474 0,50  (17,79) 40.384 0,50  (19,95)

DESPESAS DE CAPITAL 852.573 12,52 932.493 12,60 9,37 942.023 11,41 10,49 896.485 11,01 5,15 

Investimentos 621.113 9,12 706.002 9,54 13,67 734.452 8,90 18,25 725.035 8,90 16,73 

Auxílio Financeiro a Pesquisadores 917 0,01 308 0,00  (66,40) 609 0,01  (33,66) 1.359 0,02 48,14 

Auxílios 1.374 0,02 4.927 0,07 258,64 5.651 0,07 311,36 20.742 0,25 1.409,82 

Obras e Instalações 519.543 7,63 584.193 7,90 12,44 608.683 7,37 17,16 628.604 7,72 20,99 

Equipamentos e Material Permanente 58.513 0,86 59.716 0,81 2,06 50.615 0,61  (13,50) 57.323 0,70  (2,03)

Despesas de Exercícios Anteriores 40.544 0,60 56.831 0,77 40,17 67.666 0,82 66,89 16.777 0,21  (58,62)

Indenizações e Restituições 222 0,00 27 0,00  (87,83) 1.229 0,01 454,86 229 0,00 3,41 

Inversões Financeiras 153.496 2,25 151.321 2,05  (1,42) 128.097 1,55  (16,55) 82.198 1,01  (46,45)

Aquisição de Imóveis 8.539 0,13  -  -  (100,00)  -  -  (100,00)  -  -  (100,00)

Constituição Ou Aumento de Capital de Empresas  -  - 31.313 0,42 - 10.364 0,13 -  -  - - 

Concessão de Empréstimos e Financiamentos 144.956 2,13 111.174 1,50  (23,31) 115.187 1,40  (20,54) 82.198 1,01  (43,29)

Despesas de Exercícios Anteriores  -  - 8.833 0,12 - 2.545 0,03 -  -  - - 

Amortização da Dívida 77.965 1,14 75.171 1,02  (3,58) 79.474 0,96 1,94 89.252 1,10 14,48 

Principal da Dívida Contratual Resgatado 77.965 1,14 75.171 1,02  (3,58) 79.016 0,96 1,35 88.883 1,09 14,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA  -  -  -  - -  -  - -  -  - - 

Reserva de Contingência  -  -  -  - -  -  - -  -  - - 

TOTAL 6.810.701 100,00 7.399.149 100,00 8,64 8.253.938 100,00 21,19 8.145.431 100,00 19,60 

CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO DE 

DESPESA

2004 2005 2006 2007

 
Fonte: Siggo. Valores de 2004 a 2006 atualizados pelo IPCA-Médio; evoluções com base no exercício de 2004. Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 
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Quadro 12  
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR EMPRESA 
- 2007 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        R$ 1.000,00  

 
            Fonte: Siggo. 

               

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

Banco de Brasilia S/A 2.531 0,30 2.531             0,31 100,00 1.698 0,56            67,08 

CEB Distribuição S/A 146.629 17,52 146.629            18,07 100,00 88.982 29,38            60,68 

CEB Geração S/A 3.820 0,46 3.820             0,47 100,00 8 0,00             0,22 

CEB Lajeado S/A  -  -  -                 -   - 0 0,00                 -   

Centrais de Abastecimento de Brasília - Ceasa 40 0,00 40             0,00 100,00 24 0,01            58,87 

Companhia Brasiliense de Gás - Cebgas 1.459 0,17 1.459             0,18 100,00 31 0,01             2,10 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb 511.396 61,09 475.954            58,64 93,07 147.220 48,61            30,93 

Companhia Energética de Brasilia 6.050 0,72 6.050             0,75 100,00 6.072 2,00          100,36 

Companhia Imobiliária de Brasília 165.130 19,73 175.130            21,58 106,06 58.802 19,42            33,58 

TOTAL 837.055 100,00 811.614 100,00        96,96 302.836 100,00 37,31          

EMPRESA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 13 
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA, POR EMPRESA 
- 2004/2007 -  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               R$ 1.000,00 

VALOR % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. % VALOR % EVOL. %

Banco de Brasilia S/A 1.187            0,50  -                  -       (100,00) 891            0,31         (24,93) 1.698            0,56          43,07 

CEB Distribuição S/A  -                  -  -                  -  -  -                  -  - 88.982          29,38  - 

CEB Geração S/A  -                  -  -                  -  -  -                  -  - 8            0,00  - 

CEB Lajeado S/A 8            0,00  -                  -       (100,00)  -                  -       (100,00) 0            0,00         (99,87)

Centrais de Abastecimento de Brasília - 

Ceasa
51            0,02 3            0,00         (94,63) 15            0,01         (71,47) 24            0,01         (54,21)

Companhia Brasiliense de Gás - Cebgas 101            0,04  -                  -       (100,00)  -                  -       (100,00) 31            0,01         (69,79)

Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal - Caesb
108.253          45,39 106.336          55,08           (1,77) 194.254          68,25          79,44 147.220          48,61          36,00 

Companhia Energética de Brasilia 54.656          22,92 70.751          36,64          29,45 75.072          26,38          37,35 6.072            2,00         (88,89)

Companhia Imobiliária de Brasília 74.231          31,13 15.983            8,28         (78,47) 14.398            5,06         (80,60) 58.802          19,42         (20,79)

TOTAL 238.487 100,00       193.073 100,00       (19,04)       284.629 100,00       19,35         302.836 100,00       26,98         

EMPRESA
2004 2005 2006 2007

 
Fonte: Siggo. 

Valores de 2004 a 2006 atualizados pelo IPCA-Médio; evoluções com base no exercício de 2004. 
Em 2006, não incluída a CEBGas. Em 2005, não incluídos BRB e CEBGas. 
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Quadro 14 
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR FUNÇÃO 
- 2007 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                           R$ 1.000,00 

 
              Fonte: Siggo. 

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

Ciência e Tecnologia 280 0,03 0 0,00 0,00 0 0,00 -

Comércio e Serviços 5.971 0,71 31.071 3,83 520,35 29.029 9,59 93,43

Energia 157.958 18,87 157.958 19,46 100,00 95.093 31,40 60,20

Gestão Ambiental 0 0,00 0 0,00 - 0 0,00 -

Saneamento 509.396 60,86 474.969 58,52 93,24 146.458 48,36 30,84

Urbanismo 163.450 19,53 147.616 18,19 90,31 32.256 10,65 21,85

TOTAL 837.055 100,00 811.614 100,00 96,96 302.836 100,00 37,31

FUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 15 
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

EXECUÇÃO DA DESPESA, POR PROGRAMA 
- 2007 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          R$ 1.000,00 

 
       Fonte: Siggo. 

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

A Terra Gerando Desenvolvimento 15.430 1,84 31.548 3,89 204,46 28.361 9,37 89,90 

Abastecimento de Água 237.648 28,39 230.715 28,43 97,08 88.614 29,26 38,41 

Administrando Nossa Cidade 30.701 3,67 4.306 0,53 14,02 2.925 0,97 67,94 

Apoio Administrativo 9.108 1,09 4.215 0,52 46,28 2.347 0,77 55,68 

Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável 0 0,00 0 0,00 - 0 0,00 -

Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação 280 0,03 0 0,00 0,00 0 0,00 -

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal 300 0,04 59 0,01 19,60 59 0,02 99,99 

Energia para o Desenvolvimento 157.958 18,87 157.958 19,46 100,00 95.093 31,40 60,20 

Esgotamento Sanitário 261.480 31,24 239.791 29,54 91,71 55.300 18,26 23,06 

Urbanização 124.150 14,83 143.023 17,62 115,20 30.137 9,95 21,07 

TOTAL 837.055 100,00 811.614 100,00 96,96 302.836 100,00 37,31

PROGRAMA
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 16 
ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
EXECUÇÃO DA DESPESA, POR AGENDA DE GOVERNO E PROGRAMA 

- 2007 - 
R$ 1.000,00 

 
1/3 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO DE 

QDD

MOVIMENT. DE 

CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F)
G=(A+B+C+

D+E+F)
% % (G/A) (H) % % (H/G)

AGENDA SOCIAL 2.054.248 19,14 662.569 153.354 (1.036.995) (0) (0) 1.833.177 16,58 89,24 1.359.218 16,09 74,15 

Acessibilidade: Direito de Todos           14.007 0,13                      481                 -            (8.950)                            -                          -            5.538 0,05 39,54          1.871 0,02 33,78 

Apoio ao Educando         131.373 1,22                 35.307                 -          (48.345)                            -                          -        118.335 1,07 90,08       114.192 1,35 96,50 

Apoio aos Portadores de Deficiência Física           43.265 0,40                   5.490             200          (21.827)                            -                          -          27.128 0,25 62,70         25.265 0,30 93,13 

Apoio e Promoção da Assistência ao Idoso             1.382 0,01                           -                 -               (312)                            -                          -            1.070 0,01 77,45             572 0,01 53,42 

Apoio Instituc. a Entidades Não Govern. e Organizações Govern.                    -                           -                 -                     -                            -                          -                    -                  - 

Assistência Farmacêutica         121.627 1,13                 27.627                 -            (5.704)                            -                          -        143.549 1,30 118,02       134.858 1,60 93,95 

Assistência Integral Materno-infantil             6.048 0,06                   1.449             333            (4.207)                            -                          -            3.623 0,03 59,90          1.435 0,02 39,61 

Atendimento Médico-hospitalar e Ambulatorial         272.288 2,54               176.897        31.100          (75.834)                            -                          -        404.451 3,66 148,54       363.048 4,30 89,76 

Bolsa Pré-vestibular                   2 0,00                           -                 -                  (2)                            -                          -                    -                  - 

Centros Multiuso da Juventude               206 0,00                      200                 -               (406)                            -                          -                    -                  - 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescente                 80 0,00                        80                 2                  (4)                            -                          -               158 0,00 198,22               35 0,00 22,39 

Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento           17.259 0,16                   3.878                 -            (7.791)                            -                          -          13.346 0,12 77,33         10.845 0,13 81,26 

Controle de Doenças Transmissíveis             6.376 0,06                   3.658                 -            (1.465)                            -                          -            8.569 0,08 134,40          1.673 0,02 19,53 

Crédito Educativo do DF                   2 0,00                           -                 -                  (2)                            -                          -                    -                  - 

Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher             1.733 0,02                           -                 -               (394)                            -                          -            1.339 0,01 77,27               89 0,00 6,62 

Defesa e Garantia dos Direitos Humanos             1.638 0,02                      396             539            (1.617)                            -                          -               956 0,01 58,35             327 0,00 34,26 

Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego           10.632 0,10                   6.647                 -            (3.369)                            -                          -          13.910 0,13 130,82          5.581 0,07 40,12 

Educando Sempre         177.530 1,65               107.834          1.200          (89.608)                            -                          -        196.955 1,78 110,94       173.457 2,05 88,07 

Erradicação do Trabalho Infantil             3.265 0,03                   3.702             250            (2.391)                            -                          -            4.826 0,04 147,81             459 0,01 9,51 

Escola de Todos Nós         140.378 1,31                 16.674             200        (114.004)                            -                          -          43.248 0,39 30,81         26.854 0,32 62,09 

Esporte : Mente e Corpo em Equilíbrio           96.158 0,90                 24.218          2.065          (61.416)                            -                          -          61.025 0,55 63,46         27.234 0,32 44,63 

Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda           66.144 0,62                 17.196          2.120          (14.991)                            -                          -          70.469 0,64 106,54         66.384 0,79 94,20 

Hemotecnologia           17.704 0,16                   3.547          4.458            (5.547)                            -                          -          20.161 0,18 113,88          9.716 0,12 48,19 

Integração ao Mercado de Trabalho               578 0,01                           -                 4                (10)                            -                          -               572 0,01 98,96                  - 

Juventude e Esportes de Mãos Dadas Com o Futuro           11.276 0,11                      571               96            (8.977)                            -                          -            2.965 0,03 26,30          1.175 0,01 39,61 

Medicina Natural e Terapêutica de Integração               908 0,01                           -                 -               (908)                            -                          -                    -                  - 

Modernização e Adequação do Sus/df         271.349 2,53                 57.488          3.250        (209.081)                            -                          -        123.005 1,11 45,33         94.426 1,12 76,77 

Modernizando a Educação           27.935 0,26                   1.959                 -            (8.435)                            -                          -          21.459 0,19 76,82         13.716 0,16 63,92 

Policiamento e Fiscalização de Trânsito         159.873 1,49                 69.716                 -          (37.900)                            -                          -        191.689 1,73 119,90       161.554 1,91 84,28 

Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres               537 0,01                           -                 -               (300)                            -                          -               237 0,00 44,15             201 0,00 84,88 

Programa Bolsa-trabalho-estágio                    -                           -                 -                     -                            -                          -                    -                  - 

Programa de Apoio à Saúde do Trabalhador               686 0,01                      705                 -                (16)                            -                          -            1.375 0,01 200,39               22 0,00 1,61 

Programa de Assistência a Saúde Mental           10.267 0,10                      201                 -            (7.291)                            -                          -            3.176 0,03 30,94          2.929 0,03 92,21 

AGENDA DO PPA 2004-2007/PROGRAMA

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL DESPESA REALIZADA
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Quadro 16 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
EXECUÇÃO DA DESPESA, POR AGENDA DE GOVERNO E PROGRAMA 

- 2007 - 
R$ 1.000,00 

 
2/3 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO DE 

QDD

MOVIMENT. DE 

CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F)
G=(A+B+C+

D+E+F)
% % (G/A) (H) % % (H/G)

Programa de Desenvolvimento Social                 38 0,00                           -                 -                     -                            -                          -                 38 0,00 100,00                  - 

Programa Educação Superior           92.723 0,86                           -        62.459        (152.476)                            -                          -            2.705 0,02 2,92          2.364 0,03 87,38 

Programa Jovem Trabalhador           22.904 0,21                 12.271                 -            (1.627)                            -                          -          33.548 0,30 146,47          9.196 0,11 27,41 

Projetos Especiais de Ensino             7.474 0,07                           -                 -            (7.403)                            -                          -                 70 0,00 0,94               34 0,00 48,13 

Promoção Comunitária           30.814 0,29                   5.775          2.480          (15.267)                            -                          -          23.801 0,22 77,24         10.778 0,13 45,28 

Proteção à Adolescência             9.116 0,08                   7.962               27            (6.123)                            -                          -          10.983 0,10 120,47          7.858 0,09 71,55 

Proteção ao Adolescente em Conflito Com a Lei           38.658 0,36                   5.868          7.904          (14.961)                            -                          -          37.470 0,34 96,93         24.409 0,29 65,14 

Proteção e Amparo ao Idoso             2.083 0,02                      210               72               (391)                            -                          -            1.974 0,02 94,78             604 0,01 30,58 

Proteção e Cuidado Infantil             6.650 0,06                 13.295             330            (1.175)                            -                          -          19.100 0,17 287,21         16.273 0,19 85,20 

Proteção Social a Indivíduos e Famílias             9.571 0,09                   1.145             200            (5.199)                            -                          -            5.717 0,05 59,73          2.249 0,03 39,34 

Reestruturação do Sistema Penitenciário           50.737 0,47                   4.239        25.609          (26.796)                            -                          -          53.790 0,49 106,02         24.047 0,28 44,70 

Resgate Social Com Desenvolvimento e Promoção Comunitária             8.641 0,08                      163          8.337            (9.705)                            -                          -            7.436 0,07 86,06          2.049 0,02 27,56 

Saúde em Família           14.554 0,14                   2.596                 -            (2.859)                            -                          -          14.290 0,13 98,19          2.281 0,03 15,96 

Segurança em Ação         117.713 1,10                 38.461             120          (41.328)                            -                          -        114.967 1,04 97,67         15.653 0,19 13,61 

Vigilância à Saúde           29.841 0,28                   4.153                 -          (10.578)                            -                          -          23.416 0,21 78,47          3.387 0,04 14,46 

Vigilância Sanitária e Epidemiólogica               225 0,00                      511                 -                  (2)                            -                          -               734 0,01 325,84             117 0,00 16,01 

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO         233.637 2,18                 80.002          8.215        (124.246)                            -                          -        197.608 1,79 84,58       125.820 1,49 63,67 

Capacitação e Atendimento Turístico               186 0,00                           -             186               (366)                            -                          -                   6 0,00 3,23                  - 

Desenvolvimento dos Agronegócios           14.263 0,13                   1.784               79            (7.709)                            -                          -            8.418 0,08 59,02          1.921 0,02 22,83 

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal           92.640 0,86                 39.360             100          (43.306)                            -                          -          88.794 0,80 95,85         73.735 0,87 83,04 

Desenvolvimento Social da Área Rural           21.740 0,20                      916               50          (20.962)                            -                          -            1.744 0,02 8,02             490 0,01 28,08 

Difusão e Promoção Cultural           51.481 0,48                 15.645          1.839          (24.148)                            -                          -          44.818 0,41 87,06         28.107 0,33 62,71 

Divulgação da História do Distrito Federal                 68 0,00                           -                 -                     -                            -                          -                 68 0,00 100,00                 8 0,00 11,31 

Entorno - Crescendo Com Brasília             8.380 0,08                           -                 -            (4.888)                            -                          -            3.491 0,03 41,66          2.727 0,03 78,10 

Geração de Renda, o Exercício da Cidadania           36.326 0,34                   4.602             400          (12.300)                            -                          -          29.028 0,26 79,91          8.236 0,10 28,37 

Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal               759 0,01                 15.226          1.647            (1.651)                            -                          -          15.981 0,14 2.106,68          7.043 0,08 44,07 

Preservação da Memória Documental do Distrito Federal             3.996 0,04                      455             400            (2.353)                            -                          -            2.498 0,02 62,51          1.956 0,02 78,32 

Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília             3.799 0,04                   2.013          3.513            (6.563)                            -                          -            2.762 0,02 72,70          1.597 0,02 57,80 

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA      3.056.660 28,47               756.406        43.721     (1.151.455)                            -                          -     2.705.332 24,46 88,51    1.656.003 19,60 61,21 

A Terra Gerando Desenvolvimento           15.430 0,14                 19.900                 -            (3.783)                            -                          -          31.548 0,29 204,46         28.361 0,34 89,90 

Abastecimento de Água         271.062 2,53                 54.121             230          (59.979)                            -                          -        265.434 2,40 97,92       105.220 1,25 39,64 

Administrando Nossa Cidade         145.105 1,35                 30.267          3.000          (85.862)                            -                          -          92.510 0,84 63,75         72.395 0,86 78,26 

Brasília Sustentável           40.362 0,38                   2.190        19.325          (39.415)                            -                          -          22.462 0,20 55,65          2.275 0,03 10,13 

Cerrado: Nosso Meio, Ambiente de Desenvolvimento Sustentável           44.254 0,41                   7.662          7.959          (32.731)                            -                          -          27.144 0,25 61,34          7.163 0,08 26,39 

Cidade dos Parques           26.498 0,25                 10.770          3.658          (23.543)                            -                          -          17.383 0,16 65,60         11.669 0,14 67,13 

Cidade Limpa e Urbanizada é Garantia de Bem Estar Social         449.733 4,19               194.312                 -        (176.904)                            -                          -        467.141 4,22 103,87       431.539 5,11 92,38 

Construindo o Distrito Federal           38.812 0,36                   7.496                 -          (13.828)                            -                          -          32.479 0,29 83,69         31.665 0,37 97,49 

Desenvolvimento Habitacional - Endereço Certo             5.434 0,05                   6.105                 -            (1.530)                            -                          -          10.009 0,09 184,20               51 0,00 0,51 

Energia para o Desenvolvimento         157.958 1,47                   9.615                 -            (9.615)                            -                          -        157.958 1,43 100,00         95.093 1,13 60,20 

AGENDA DO PPA 2004-2007/PROGRAMA
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Quadro 16 - Continuação 
ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO 
EXECUÇÃO DA DESPESA, POR AGENDA DE GOVERNO E PROGRAMA 

- 2007 - 
R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Exclusive transferências correspondentes ao FCDF.     3/3 
 

CRÉDITO 

SUPLEMENTAR

CRÉDITO 

ESPECIAL
ANULAÇÃO

ALTERAÇÃO DE 

QDD

MOVIMENT. DE 

CRÉDITO

(A) % (B) (C) (D) (E) (F)
G=(A+B+C+

D+E+F)
% % (G/A) (H) % % (H/G)

Esgotamento Sanitário         303.788 2,83                 28.001             599          (51.777)                            -                          -        280.611 2,54 92,37         60.197 0,71 21,45 

Gestão Urbana           21.556 0,20                   5.343                 -          (21.826)                            -                          -            5.073 0,05 23,53          1.702 0,02 33,56 

Iluminando o Distrito Federal           96.881 0,90                 10.616                 -            (3.857)                            -                          -        103.640 0,94 106,98         84.427 1,00 81,46 

Infra-estrutura a Serviço do Desenvolvimento           54.282 0,51                 15.652                 -            (8.282)                            -                          -          61.652 0,56 113,58         24.256 0,29 39,34 

Mãos a Obra           30.362 0,28                 13.448                 -            (4.344)                            -                          -          39.466 0,36 129,99         16.968 0,20 42,99 

Revitalização da Cidade de Brasília             6.548 0,06                      592                 -            (2.485)                            -                          -            4.655 0,04 71,09          2.893 0,03 62,14 

Sistema de Planejamento Urbano e Habitacional             3.386 0,03                   1.415                 -            (3.673)                            -                          -            1.128 0,01 33,30             361 0,00 32,04 

Transporte Racional         153.683 1,43                   3.269                 -          (83.432)                            -                          -          73.519 0,66 47,84         19.248 0,23 26,18 

Transporte Seguro         648.785 6,04               242.626          6.348        (263.232)                            -                          -        634.527 5,74 97,80       484.671 5,74 76,38 

Urbanização         528.831 4,93                 87.644          2.602        (257.138)                            -                          -        361.939 3,27 68,44       164.670 1,95 45,50 

Zôo de Todos Nós           13.913 0,13                   5.361                 -            (4.220)                            -                          -          15.055 0,14 108,20         11.178 0,13 74,25 

AGENDA GESTÃO PÚBLICA      5.022.198 46,78            1.470.422      148.941     (1.013.386)                            -                          -     5.628.175 50,89 112,07    5.045.121 59,72 89,64 

Apoio Administrativo      2.483.567 23,14            1.061.373        56.488        (378.683)                            -                          -     3.222.746 29,14 129,76    3.066.354 36,30 95,15 

Articulação Com a Sociedade Civil Organizada               439 0,00                           -             100               (516)                            -                          -                 23 0,00 5,29                  - 

Atuação Legislativa         273.349 2,55                 35.249        20.165          (75.710)                            -                          -        253.053 2,29 92,57       210.615 2,49 83,23 

Cidadania Tributária           47.901 0,45                 10.725                 -          (42.938)                            -                          -          15.688 0,14 32,75             321 0,00 2,05 

Controle Externo         181.010 1,69                 14.818                 -            (8.550)                            -                          -        187.278 1,69 103,46       179.899 2,13 96,06 

Defesa Jurídica do Distrito Federal           89.733 0,84                   4.988                 -          (19.356)                            -                          -          75.365 0,68 83,99         65.724 0,78 87,21 

Divulgação Oficial           73.129 0,68                 24.087        55.387          (57.799)                            -                          -          94.804 0,86 129,64         85.728 1,01 90,43 

Excelência no Atendimento ao Cidadão             8.809 0,08                 11.457          7.809          (20.260)                            -                          -            7.815 0,07 88,72          3.039 0,04 38,88 

Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno               326 0,00                           -             458               (558)                            -                          -               226 0,00 69,28                  - 

Melhoria da Gestão Pública           20.539 0,19                   6.923                 -            (7.581)                            -                          -          19.881 0,18 96,80         11.151 0,13 56,09 

Modernização da Gestão e do Planejamento - Pró-geplan             9.959 0,09                      827                 -            (9.672)                            -                          -            1.114 0,01 11,19                  - 

Programa de Dados Sócio-econômicos             3.953 0,04                           -                 -            (2.950)                            -                          -            1.003 0,01 25,36                  - 

Programa de Desenvolvimento Regional               140 0,00                   1.610                 -               (300)                            -                          -            1.450 0,01 1.039,07                  - 

Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário               674 0,01                           -                 -               (545)                            -                          -               129 0,00 19,14                  - 

Programa para Operações Especiais      1.448.261 13,49               272.708          3.585        (230.034)                            -                          -     1.494.520 13,51 103,19    1.291.401 15,29 86,41 

Valorização da Função Pública         380.410 3,54                 25.657          4.950        (157.935)                            -                          -        253.082 2,29 66,53       130.890 1,55 51,72 

AGENDA CIÊNCIA E TECNOLOGIA         281.082 2,62               399.789          1.590          (74.358)                            -                          -        608.104 5,50 216,34       262.105 3,10 43,10 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico           30.941 0,29                 22.913               90            (8.297)                            -                          -          45.647 0,41 147,53         22.321 0,26 48,90 

Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação         250.134 2,33               376.872          1.500          (66.054)                            -                          -        562.452 5,09 224,86       239.784 2,84 42,63 

Programa Escola Digital Integrada                   7 0,00                          5                 -                  (7)                            -                          -                   5 0,00 69,92                  - 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA           87.270 0,81                           -                 -                     -                            -                          -          87.270 0,79 100,00                  -          -             -   

Programa para Reserva de Contingência           87.270 0,81                           -                 -                     -                            -                          -          87.270 0,79 100,00                  - 

TOTAL    10.735.095 100,00            3.369.189      355.821     (3.400.440)                            -                          -   11.059.665 100,00 103,02    8.448.266 100,00 76,39 

AGENDA DO PPA 2004-2007/PROGRAMA
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3.3 – FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

O Fundo Constitucional do DF - FCDF foi criado em dezembro de 2002 
pela Lei Federal nº 10.633/02, com a finalidade de prover os recursos necessários à 
organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para 
execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme disposto no inciso 
XIV do art. 21 da Constituição Federal. 

Contrariamente ao que assevera o art. 4º da mencionada Lei, o 
Governo Federal não vem repassando os recursos ao Distrito Federal, alegando 
observância à LDO da União. Assim, a execução orçamentária está sendo 
contabilizada no âmbito federal, por meio do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – Siafi, administrado pelo Ministério da Fazenda, e os recursos são 
mantidos na Conta Única do Tesouro Nacional até sua transferência, como 
pagamento, aos credores distritais. 

Desta forma, os ordenadores de despesa das áreas de segurança, 
saúde e educação do DF, mesmo pertencentes à estrutura administrativa local, 
executam as despesas do Fundo Constitucional no Orçamento da União. 

O Tribunal de Contas da União, ao ser questionado sobre o tema, 
decidiu, mediante o Acordão nº 739/2004, que estão sujeitos às ações de controle e 
fiscalização daquela Corte, por meio de processo ordinário de contas, os recursos 
federais destinados à organização e à manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar 
do DF e do Corpo de Bombeiros Militar do DF, sustentados com recursos do FCDF. 

A visão deste Tribunal de Contas do DF, já registrada nos Relatórios 
Analíticos sobre as Contas do Governo de 2003 a 2006, é que a retenção dos 
recursos do FCDF para o GDF fere a autonomia garantida pelo art. 18 da 
Constituição Federal e sua prerrogativa de autogoverno, enfraquecendo o equilíbrio 
federativo, ao transferir para a União parcela da gestão administrativa. 

A matéria foi abordada nos Processos – TCDF nº 437/03, arquivado, e 
nº 1.908/03, apenso ao primeiro. Atualmente é objeto do Processo TCDF nº 
32.472/05 (Decisão TCDF nº 1.543/08), no qual este Tribunal não tomou 
conhecimento do recurso de revisão interposto pela Secretaria de Fazenda - SEF, 
por falta de atendimento das condições a que se reportam os incisos I, II e III do art. 
36 da Lei Complementar nº 01/94. Deste modo, concedeu prazo para que aquela 
Pasta atenda o contido na Decisão nº 2.214/07, que deliberou: 

 pela necessidade de defesa imediata da competência constitucional 
desta Corte de Contas envolvendo o Fundo Constitucional do 
Distrito Federal, solicitando à Presidência que adotasse as medidas 
necessárias para dirimir a questão; 

 por determinar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e 
aos órgãos jurisdicionados das áreas de saúde, educação e 
segurança, beneficiários dos recursos do Fundo Constitucional do 
Distrito Federal - FCDF, que, no exercício de 2007: 
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 incluíssem, nas Leis Orçamentárias Anuais e de Diretrizes 
Orçamentárias do Distrito Federal, os valores provenientes da 
União relativos ao FCDF; 

 registrassem a execução orçamentário-financeira dos recursos 
provenientes da União referentes ao FCDF no sistema contábil 
oficial do Distrito Federal; 

 utilizassem contas bancárias vinculadas e específicas para a 
movimentação, no âmbito dos órgãos de segurança, saúde e 
educação do Distrito Federal, dos recursos pertinentes ao FCDF. 

Cabe ressaltar que as iniciativas técnico-administrativas não têm obtido 
sucesso em incluir, no orçamento distrital, os recursos do FCDF. A União tem 
resistido em permitir qualquer modificação nessa sistemática. 

Dessa forma, as análises dos recursos do Fundo Constitucional 
tomaram por base as informações extraídas do Siafi, na fase de execução da 
despesa, quando da descentralização do crédito orçamentário para as unidades 
gestoras de cada uma dessas áreas. 

A tabela a seguir mostra a despesa realizada em cada unidade gestora 
nos exercícios de 2006 e 2007 e a variação percentual entre esses exercícios. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siafi – Governo Federal. 
Valores atualizados pelo IPCA – Médio. 

A participação das áreas de Educação, Saúde e Segurança manteve-
se estável nos dois últimos exercícios. Percebe-se variação relevante ao detalhar as 
unidades integrantes da área de Segurança: a Polícia Civil do DF obteve 19,4% de 
aumento em relação a 2006, enquanto que a Secretaria de Segurança Pública e a 
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP decresceram 30,2% e 12,2%, 
respectivamente, em relação ao mesmo período. 

O grupo de despesa predominante é Pessoal e Encargos Sociais 
(92,6%), seguido de Outras Despesas Correntes (7,0%) e Investimentos (0,4%). 
Esses grupos representavam no exercício anterior 91,9%, 7,3% e 0,8%. A tabela a 
seguir detalha todos os elementos de despesa que contabilizaram gastos em 2007. 

 2006 (A)  %  2007 (B)  % 

EDUCAÇÃO 1.817.574        33,36 1.992.485        32,91      9,62 

  Secretaria de Educação 1.817.574        33,36 1.992.485        32,91      9,62 

SAÚDE 995.427        18,27 1.097.068        18,12    10,21 

  Secretaria de Saúde 995.427        18,27 1.097.068        18,12    10,21 

SEGURANÇA 2.636.102 48,38 2.965.401        48,97    12,49 

  Polícia Militar do DF 1.158.371        21,26 1.260.795        20,82      8,84 

  Polícia Civil do DF 928.462        17,04 1.108.297        18,30    19,37 

  Corpo de Bombeiro Militar do DF 513.520         9,42 571.241         9,43    11,24 

  Secretaria de Segurança Pública 35.190         0,65 24.577         0,41   (30,16)

  Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP 559         0,01 490         0,01   (12,21)

TOTAL 5.449.103              100,00 6.054.954           100,00 11,12   

 UNIDADE GESTORA 
 (B/A-1)    

% 

FCDF - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA, POR ÁREA E UNIDADE GESTORA

 DESPESA REALIZADA 
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siafi – Governo Federal. 

Nota: PMDF - Polícia Militar do DF; CBMDF - Corpo de Bombeiros Militar do DF; PCDF - Polícia Civil do DF; SSPDS - 
Secretaria de Segurança Pública; Funap - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso; SES - Secretaria de Saúde; e SE - 
Secretaria de Educação. 

A diferença entre a dotação final e os valores empenhados no exercício 
de 2007 montou R$ 25,8 milhões. Percentualmente, a diferença é irrelevante. 

Os gastos com investimentos, restritos à área de Segurança, montaram 
R$ 26,6 milhões, valor bem abaixo dos exercícios anteriores: R$ 45,9 milhões 
(2004), R$ 54,2 milhões (2005) e R$ 41,1 milhões (2006). No intervalo de 2004 a 
2007, houve queda na variação percentual desse grupo e acréscimo de Pessoal e 
Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes. 

SSP FUNAP PCDF PMDF CBMDF

DESPESAS CORRENTES 1.992.485 1.097.068 24.577 490 1.097.742 1.250.894 565.071 6.028.328 99,56

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.869.188 1.097.068 24.577 490 1.044.569 1.077.128 493.418 5.606.438 92,59

   Aposentadorias e Reformas 700.390 300.598 4.630 219.872 218.520 117.581 1.561.591 25,79

   Pensões 44.529 37.075 3.445 74.283 71.909 40.619 271.860 4,49

   Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil 45.077 14.099 59.176 0,98

   Outros Benefícios Assistenciais 655 655 0,01

   Salário Família 2 2 0,00

   Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 904.843 554.064 15.226 387 661.604 2.639 561 2.139.324 35,33

   Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 418 690.822 290.129 981.369 16,21

   Obrigações Patronais 11.121 3.984 379 56 86 55 15.680 0,26

   Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.611 77.769 148 48 507 80.083 1,32

   Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar 11.893 5.763 17.656 0,29

   Sentenças Judiciais 575 3.828 4.403 0,07

   Despesas de Exercícios Anteriores 158.417 100.373 321 88.218 80.116 34.883 462.328 7,64

   Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 3.198 9.107 9 12.313 0,20

 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.297 53.172 173.767 71.654 421.890 6,97

   Outros Benefícios Assistenciais 8.866 1.467 6.971 3.415 20.719 0,34

   Diárias - Pessoal Civil 142 142 0,00

   Diárias - Pessoal Militar 0 1.079 349 1.428 0,02

   Auxílio-fardamento 0 13.645 5.455 19.100 0,32

   Material de Consumo 13.781 31.165 16.068 61.014 1,01

   Campanhas Educativas 19 75 12 105 0,00

   Passagens e Despesas com Locomoção 104 220 182 506 0,01

   Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 160 186 51 397 0,01

   Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 29.129 19.889 35.519 13.177 97.714 1,61

   Auxíilio Alimentação 51.862 10.079 75.189 29.010 166.139 2,74

   Obrigações Tributárias e Contributivas 449 3 6 1 459 0,01

   Auxílio-transporte 27.954 215 48 1 28.218 0,47

   Despesas de Exercícios Anteriores 5.037 7.315 9.474 3.864 25.690 0,42

   Indenizações e Restituições 190 69 258 0,00

 DESPESAS DE CAPITAL 10.556 9.901 6.170 26.626 0,44

 INVESTIMENTOS 10.556 9.901 6.170 26.626 0,44

   Obras e Instalações 3.239 40 150 3.429 0,06

   Equipamentos e Material Permanente 7.317 9.860 6.020 23.197 0,38

TOTAL 1.992.485 1.097.068 24.577 490 1.108.297 1.260.795 571.241 6.054.954 100,00

%
 CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO E ELEMENTO 

DE DESPESA 
EDUCAÇÃO SAÚDE

SEGURANÇA
TOTAL
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FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
VARIAÇÃO DOS GASTOS REALIZADOS, POR GRUPO DE DESPESA 

– 2004/2007 –  

 
Fonte: Siafi – Governo Federal. 

Valores atualizados pelo IPCA – Médio. 

Nos investimentos realizados, destaca-se o sub-elemento “Veículos de 
Tração Mecânica”, com gastos de R$ 4,9 milhões, equivalentes a 18,5% do total, 
percentual maior que os 17,8% de 2004, 15,9% de 2005 e 11,3% de 2006.  

Ainda em Investimento, cabe destacar os valores registrados em 
Restos a Pagar, tanto para Obras e Instalações como em Equipamentos e Material 
Permanente, com participações em relação ao total do grupo de 11,3% e 43,3%, 
respectivamente.  

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siafi – Governo Federal. 
Nota: PMDF - Polícia Militar do DF; CBMDF - Corpo de Bombeiros Militar do DF; PCDF - Polícia Civil do DF. 
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2004/2005 2005/2006 2006/2007

Pessoal e Encargos 
Sociais

Outras Despesas 
Correntes

Investimentos

Discriminação PCDF % PMDF % CBMDF % TOTAL

OBRAS E INSTALAÇÕES    3.239    30,68       40      0,41       150      2,43    3.429 

  Estudos e Projetos         69      1,12         69 

  Obras em Andamento       353      3,35       353 

  Restos a Pagar    2.886    27,34       40      0,41         81      1,31    3.007 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    7.317    69,32  9.860    99,59    6.020    97,57  23.197 

  Aparelhos de Medição e Orientação         20      0,19           2      0,03         22 

  Aparelhos e Equipamentos de Comunicação         51      0,48     348      3,51           4      0,06       403 

  Aparelhos, Equipam. e Utens. Méd., Odont., Labor. e Hospitalar         99      0,94     237      2,40           3      0,06       340 

  Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões           9      0,08           9 

  Aparelhos e Utensílios Domésticos         55      0,52       94      0,95           1      0,02       151 

  Armamentos     867      8,76       867 

  Coleções e Materiais Bibliográficos           2      0,02         8      0,09         10 

  Equipamentos de Manobra e Patrulhamento     575      5,81       575 

  Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro       138      1,31  1.567    15,82           5      0,08    1.710 

  Instrumentos Musicais e Artísticos       36      0,37         36 

  Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial           2      0,02           2 

  Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto       165      1,56     154      1,55         51      0,83       369 

  Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos         21      0,20       73      0,74         94 

  Equipamentos de Processamento de Dados    1.505    14,26         47      0,76    1.553 

  Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório       12      0,12         12 

  Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina         20      0,19         3      0,03         23 

  Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos         3      0,03           3 

  Mobiliário em Geral         69      0,66     218      2,20       276      4,47       563 

  Peças não Incorporáveis a Imóveis           3      0,03           8      0,13         11 

  Veículos de Tração Mecânica    2.267    21,47  2.515    25,40       145      2,35    4.927 

  Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos           2      0,02           2 

  Restos a Pagar    2.889    27,37  3.150    31,82    5.477    88,78  11.516 

TOTAL  10.556  100,00  9.901  100,00    6.170  100,00  26.626 

FCDF - DESPESA EXECUTADA NO GRUPO INVESTIMENTO, POR ELEMENTO E SUBELEMENTO - 2007
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Os R$ 61,0 milhões gastos com material de consumo corresponderam 
a 2,3 vezes o valor despendido em investimento. Apenas a área de segurança 
contabilizou despesas nesse elemento, assim distribuídas: R$ 13,8 milhões para a 
Polícia Civil do DF, R$ 31,2 milhões para a Polícia Militar do DF e R$ 16,1 milhões 
para o Corpo de Bombeiro Militar do DF. 

A análise da execução orçamentária por programa de trabalho – PT, 
assim como nos exercícios anteriores, foi prejudicada, pois as áreas de saúde e 
educação, por exemplo, são tratadas em conjunto no programa de trabalho 
Assistência Financeira para Realização de Serviços Públicos de Saúde e Educação 
do DF. 

Com exceção do PT acima citado, todos os demais referiram-se à área 
de segurança e corresponderam a 49,0% da despesa empenhada. Em 2005, essa 
participação foi de 48,1%, e, em 2006, de 48,4%. O detalhamento dos PTs está 
apresentado na tabela a seguir: 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siafi – Governo Federal. 

PROGRAMA DE TRABALHO
Dotação 

Inicial (A)

Dotação 

Final (B)

% 

(B/A)

Despesa 

Empenhada 

(C)

% 

(C/B)

Assistência Financeira para Realização de Serviços Públicos de Saúde e Educação do DF  3.098.120       3.089.553    99,7      3.089.553  100,0 

Manutenção da Polícia Militar do DF - PMDF     828.555         835.843  100,9         835.818  100,0 

Pessoal Inativo e Pensionista da PCDF, da PMDF e do CBMDF     795.353         821.821  103,3         821.821  100,0 

Manutenção da Polícia Civil do DF - PCDF     756.805         784.279  103,6         784.279  100,0 

Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar do DF - CBMDF     346.561         354.042  102,2         354.042  100,0 

Auxílio-Alimentação aos Servidores da PCDF, da PMDF e do CBMDF     124.645         128.239  102,9         128.239  100,0 

Assistência Médica e Odontológica aos Serv. e Dependentes da PCDF, da PMDF e do 

CBMDF
      30.170           30.170  100,0          30.170  100,0 

Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Serv. da PCDF, da PMDF e do CBMDF       16.076           10.768    67,0          10.768  100,0 

Auxílio-Transporte aos Servidores da PCDF, da PMDF e do CBMDF         5.129                264      5,1               264  100,0 

TOTAL  6.001.414       6.054.980    0,89      6.054.954  100,0 

FCDF - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
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3.4 – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

O ingresso de receitas nem sempre coincide, no tempo, com as 
necessidades de realização de despesas públicas, já que a arrecadação de tributos 
e outras receitas não se concentra no início do exercício financeiro, mas está 
distribuída ao longo de todo o ano civil. 

Ao conjunto de atividades que tem por objetivo ajustar o ritmo da 
execução do orçamento ao fluxo provável de entrada de recursos financeiros, de 
forma a assegurar a realização dos programas anuais de trabalho e, 
conseqüentemente, impedir eventuais insuficiências de tesouraria, denomina-se 
Programação Financeira. 

Essa matéria, disciplinada pela Lei no 4.320/64, recebeu novos 
delineamentos com o advento da LRF. No âmbito distrital, destacam-se, ainda, a Lei 
Orgânica do Distrito Federal, a LDO, a LOA e o Decreto nº 16.098/94, que dispõe 
sobre Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do DF, bem como 
os decretos que aprovam a programação financeira nos respectivos exercícios. 

Para o ano de 2007, a programação financeira foi tempestivamente 
aprovada por meio do Decreto nº 27.668, de 26.01.07. 

Como forma de promover maior contingenciamento e controle sobre a 
execução dos recursos orçamentários e financeiros do exercício em análise, o 
Governo editou as seguintes normas: 

 Decreto nº 27.597, de 02.01.07 – contingenciou 100% e 30% das 
dotações dos órgãos e entidades do Poder Executivo fixadas para 
investimentos e outras despesas correntes, nessa ordem. Os 
descontingenciamentos ficaram a cargo das Secretarias de 
Planejamento e Gestão – Seplag e de Fazenda – SEF; 

 Portaria Conjunta SEF/Seplag/CGDF nº 3, de 05.03.07 – regulou a 
execução dos restos a pagar de 2006 no exercício de 2007; 

 Decreto nº 27.815, de 28.03.07 – estabeleceu normas para 
reconhecimento de dívidas do exercício de 2006; 

 Decreto nº 27.905, de 26.04.07 – dispôs sobre a limitação de 
empenho e de movimentação financeira e estabeleceu a 
programação orçamentária e financeira e o cronograma mensal de 
desembolso, do Poder Executivo, para o exercício de 2007; 

 Decreto nº 27.959, de 17.05.07 – criou regra para pagamento de 
dívidas de órgãos e entidades do Distrito Federal relativas a 2006; 

 Resolução do Comitê Executivo Intersecretarial nº 1, de 18.06.07 – 
disciplinou a aplicação do Decreto nº 27.959/07. 

Alguns dos referidos normativos serão comentados adiante, no tópico 
sobre a Auditoria na Programação Financeira. 
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O Quadro 17 retrata a execução financeira do DF, por unidade gestora. 
Desde 2005, encontram-se disponibilizados no Siggo relatórios de cotas financeiras 
por unidade orçamentária e por unidade gestora, fruto de determinações desta Corte 
de Contas e em atendimento ao § 2º do art. 2º do Decreto nº 16.098/94, que 
determina que somente serão empenhadas despesas para qualquer entidade ou 
unidade orçamentária nos limites das cotas mensais fixadas na programação 
financeira trimestral. 

Apresenta-se, na tabela abaixo, panorama resumido da execução 
financeira mensal concernente ao exercício de 2007. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 
(*) Exclusive despesas classificadas nas fontes de recursos de superávit financeiro (cód. 300 e 400) e recursos 
correspondentes ao FCDF. 

O limite das cotas autorizadas foi inferior à dotação autorizada final das 
unidades orçamentárias, em atendimento ao art. 50 da Lei nº 4.320/64, cuja 
disposição determina que “as cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, 

observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária.” 

De forma análoga, o montante das cotas empenhadas (R$ 8,1bilhões) 
apresentou-se compatível ao valor total da receita arrecadada (R$ 8,6 bilhões).  

No âmbito local, a metodologia adotada para a programação financeira 
tem impactado negativamente sobre a garantia às unidades orçamentárias, em 
tempo hábil, da soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução dos 
seus programas anuais de trabalho. 

A prática de limitação da emissão de empenhos à cota financeira 
liberada tem sido questionada por este Tribunal, tendo em conta as repercussões 
geradas no cumprimento das obrigações contraídas pelos gestores, inclusive no que 
toca à emissão de empenho por estimativa e global na forma preconizada pela 
legislação, entre outras constatações. 

Além das anotações e ressalvas consignadas nos Relatórios Analíticos 
e Pareceres Prévios sobre as Contas Anuais do Governo, o assunto tem sido objeto 
de tratamento em processos desta Corte, entre os quais os de nºs 513/03, 2.305/04, 
8.489/05, 30920/06 e 4948/07. 

Por meio da Decisão nº 2.750/07, o Plenário deliberou, por 
unanimidade, o seguinte: 

MÊS

PREVISÃO 

ATUALIZADA DA 

RECEITA

RECEITA 

ARRECADADA
 DOTAÇÃO FINAL 

 COTA 

AUTORIZADA 
 COTA APROVADA 

 COTA 

EMPENHADA(*) 

 CRONOGRAMA 

FINANCEIRO 

EXECUTADO 

Jan 9.898.040               690.728              9.898.040                  9.748.999             491.459                 439.079             405.870                

Fev 10.943                    685.786              10.943                      (291.423)              553.043                 547.640             452.541                

Mar 4.649                      669.745              4.649                        (105.430)              723.744                 625.887             515.470                

Abr 2.464                      717.696              3.464                        223.894                605.680                 623.164             513.959                

Mai 1.248                      724.278              248                           (112.378)              901.396                 623.846             543.228                

Jun 37                          768.522              58                             (118.890)              446.444                 616.715             606.152                

Jul 742                         734.673              2.356                        404.393                846.179                 632.463             589.579                

Ago 1.486                      677.544              227                           (113.794)              537.948                 615.162             596.607                

Set 11.912                    672.104              7.867                        (30.439)                579.080                 624.601             608.116                

Out 88.678                    707.963              119.823                    23.912                  1.076.198              816.477             703.388                

Nov 12.350                    737.101              12.023                      76.120                  634.742                 765.816             790.915                

Dez 74.865                    845.722              47.717                      380.416                880.531                 1.129.624          1.195.639             

TOTAL              10.107.414            8.631.863                 10.107.414            10.085.381                8.276.443            8.060.474               7.521.464 

EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL - 2007
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 “[...] V - determinar ao Poder Executivo que: a) implemente, caso ainda não o 
tenha feito em 2007, no prazo de 30 dias, medidas no sentido de: a1) evitar 
que despesas sejam realizadas e obrigações sejam assumidas sem cobertura 
suficiente de créditos orçamentários e recursos financeiros; a2) impedir que 
despesas sejam realizadas sem prévio empenho; a3) garantir que os registros 
contábeis de despesas sejam feitos tempestivamente e dentro do exercício de 
competência; b) reformule a programação financeira, se ainda não houver 
feito, para: b1) permitir a emissão de empenhos globais e por estimativa com 
previsão de cronograma de desembolso; b2) contemplar as obrigações 
assumidas e não-pagas em exercícios pretéritos; b3) permanecer exeqüível, 
considerando as alterações orçamentárias e o desempenho das despesas e 
receitas no transcurso do exercício; b4) torná-la transparente, possibilitando o 
conhecimento prévio do fluxo de caixa previsto do Governo;” 

Tendo em vista os problemas já verificados por este Tribunal, foi 
realizada, com o intuito de compor o presente Relatório, Auditoria de Regularidade 
na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEF e outras unidades da 
administração pública do DF para avaliar a gestão da programação financeira. 

Referida auditoria compõe os autos de nº 39808/07, em trâmite no 
âmbito desta Corte, cujo relatório final está resumido no item 3.4.1.  

REPASSE DE RECURSOS À CLDF E AO TCDF 

Segundo disposto nos arts. 145 da LODF e 64 da LDO/2007, os 
recursos financeiros deverão ser repassados à CLDF e ao TCDF, em duodécimos, 
até o dia vinte de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, 
exceto em caso de investimento, em que se obedecerá ao cronograma estabelecido 
entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

O § 1º do art. 64 da LDO/2007 prevê, ainda, que o valor das dotações 
orçamentárias consignadas à CLDF e ao TCDF deverá ficar integralmente disponível 
para empenho a partir do primeiro dia útil do exercício. 

A tabela seguinte demonstra a situação desses órgãos, no tocante aos 
duodécimos e aos repasses recebidos no ano de 2007, com as respectivas 
diferenças apuradas mensalmente. 
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 R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  

Exceto despesas de capital. 

Em relação à CLDF e ao TCDF, à exceção de alguns meses, os 
repasses recebidos foram inferiores aos duodécimos devidos, totalizando, ao final do 
exercício, as diferenças de R$ 9,4 milhões e R$ 18,2 milhões, respectivamente.  

Ademais, a dotação orçamentária não foi integralmente disponibilizada 
a esses órgãos no início do exercício de 2007. 

Entretanto, a arrecadação foi inferior ao previsto no orçamento e não 
há evidências de que as atividades legislativas e de controle externo tenham sido 
prejudicadas pelo repasse financeiro a menor. 

3.4.1 – AUDITORIA NA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  

A partir de janeiro de 2007, iniciou-se reformulação dos procedimentos 
relativos à programação financeira distrital, adequando-os, inclusive, à 
reestruturação administrativa ocorrida, com a extinção de secretarias e órgãos. 

Com o Decreto nº 27.597/07, as dotações dos grupos de despesa 
Investimentos e Outras Despesas Correntes foram contingenciadas em 100% e 
30%, respectivamente. Os créditos suplementares e especiais abertos no exercício 
também tiveram as dotações contingenciadas nessas condições. 

Por meio do Decreto nº 27.815/07, foram estabelecidas normas para o 
reconhecimento de dívidas do exercício de 2006.  

O Decreto nº 27.905/07 estabeleceu limitação de empenho e de 
movimentação financeira, com forte restrição aos gastos previstos nos grupos 
Outras Despesas Correntes e Investimentos. Foram alocados recursos para o 
pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores e elevada a dotação de Reserva 
de Contingência. 

 DOTAÇÃO 

TOTAL 
 DUODÉCIMO 

 REPASSES 

RECEBIDOS 
 DIFERENÇA 

 DOTAÇÃO 

TOTAL 
 DUODÉCIMO 

 REPASSES 

RECEBIDOS 
 DIFERENÇA 

Jan 265.159        22.097           19.801          (2.296)          257.501        21.458           14.230          (7.228)          

Fev 265.159        22.097           19.258          (2.839)          257.501        21.458           18.097          (3.361)          

Mar 265.159        22.097           18.354          (3.743)          257.501        21.458           14.968          (6.490)          

Abr 260.999        21.634           18.256          (3.378)          257.501        21.458           15.068          (6.391)          

Mai 260.999        21.634           19.418          (2.216)          257.768        21.492           16.229          (5.263)          

Jun 260.999        21.634           20.369          (1.265)          257.768        21.492           23.434          1.942            

Jul 260.999        21.634           21.596          (38)               257.768        21.492           20.231          (1.260)          

Ago 260.999        21.634           22.481          846               257.768        21.492           18.745          (2.747)          

Set 260.999        21.634           21.106          (528)             257.768        21.492           26.268          4.776            

Out 259.268        21.057           17.566          (3.491)          257.768        21.492           19.320          (2.172)          

Nov 259.268        21.057           18.808          (2.249)          257.768        21.492           32.613          11.121          

Dez 241.968        3.757             15.511          11.754          263.768        27.492           26.370          (1.122)          

232.525 (9.443)          245.573        (18.195)        

REPASSES DO GDF AOS ÓRGÃOS DO PODER LEGISLATIVO - 2007

MÊS

UG 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF UG 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF

TOTAL TOTAL
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Dessa forma, além de implementar os ajustes para fins de 
cumprimento das metas fiscais, o referido decreto pretendeu introduzir alterações na 
programação financeira, por meio das seguintes ações: 

 descentralização das decisões no processo de execução orçamentária 
e financeira, com a devolução de autoridade e responsabilidade aos 
titulares dos órgãos e ordenadores de despesas; 

 resgate na seqüência normal da execução orçamentária, de acordo 
com as normas vigentes; 

 ajuste das despesas aos limites da receita reestimada, considerando, 
inclusive, as Despesas de Exercícios Anteriores.  

Por fim, o Decreto nº 28.315/07 expandiu os limites anuais para 
movimentação e empenho, cabendo destacar o aumento de recursos financeiros da 
ordem de R$ 300 milhões para o grupo Outras Despesas Correntes.  

 ACHADOS DE AUDITORIA 

a) As alterações da programação financeira são pouco freqüentes 

No exercício de 2007, o Poder Executivo fez duas revisões na 
programação financeira. 

Porém, as significativas alterações orçamentárias verificadas em 2007 
não se refletiram nessa programação, principalmente tendo em vista os montantes 
movimentados a partir de julho de 2007. 

A responsabilidade na gestão fiscal, conforme estatuído no art.1º da 
LRF, pressupõe ação planejada e transparente. Para melhor conhecimento, pelos 
gestores, dos recursos financeiros disponíveis para execução de seus programas de 
trabalho, seria aconselhável que o Poder Executivo procedesse a ajustes mais 
freqüentes na programação financeira distrital, em consonância com o 
comportamento das receitas e das despesas. 

Atualizações mais tempestivas tornariam a programação financeira um 
instrumento efetivo de planejamento. Uma maior certeza dos gestores quanto aos 
recursos que estariam disponíveis permitiria melhor execução dos programas de 
trabalho, com impactos positivos sobre o ritmo da execução orçamentária e 
financeira verificada em 2007. 

b) Não há segregação, na programação financeira, dos recursos 
vinculados e dos restos a pagar  

Por meio do art. 5º do Decreto nº 27.905/07, foram excluídas da 
limitação de empenho e movimentação financeira, bem como do contingenciamento 
estatuído no Decreto nº 27.597/07, as dotações orçamentárias relativas a convênios 
e a operações de crédito contratadas. No entanto, a programação financeira e suas 
alterações não contemplaram detalhamento específico para recursos vinculados, 
tendo a eles sido dado o mesmo tratamento dos demais recursos, entre eles os 
ordinários não vinculados. Não houve indício, contudo, de contingenciamento de 
qualquer tipo em relação aos recursos vinculados.  
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Entende-se que as despesas custeadas com recursos dessa origem 
não devem sofrer contingenciamentos, pois a programação desses gastos deve ser 
norteada apenas pelo ritmo de sua arrecadação. Assim, a administração das metas 
fiscais pretendidas não deve incluir valores dessa natureza. 

Quanto aos restos a pagar, deveriam possuir também programação 
específica, tendo em vista que seus efeitos financeiros serão produzidos em maior 
intensidade no começo do exercício, quando os respectivos recursos deverão estar 
disponíveis para pagamento dos compromissos assumidos no exercício anterior. 

A inexistência de uma programação financeira específica para essas 
finalidades possibilita a ocorrência de atrasos na execução e prestação de contas de 
convênios, bem como no pagamento de credores, no que se refere às dívidas 
representadas por restos a pagar. 

c) Não foram considerados os contratos firmados e as despesas 
obrigatórias para definição da programação das despesas 

A Secretaria de Fazenda utilizou-se do valor empenhado em 2006 
como critério para definição dos limites financeiros de Outras Despesas Correntes. 

Além disso, houve contingenciamento de 30% nesse grupo de 
despesa, que representou uma redução de cerca de 40%, considerando que as 
áreas de saúde e educação tiveram seus recursos iniciais assegurados. 

A utilização desses critérios afigura-se tecnicamente frágil, posto que a 
definição da programação financeira deveria ter sido precedida de amplo 
levantamento das despesas obrigatórias de caráter continuado e das despesas já 
contratadas. A equipe de auditoria não encontrou evidencias de que o Poder 
Executivo tivesse empreendido ações nesse sentido. 

O procedimento adotado torna mais provável o não-atendimento das 
reais necessidades das unidades gestoras, com possíveis reflexos na qualidade da 
prestação de serviços à comunidade e na tempestividade da contabilização de 
despesas já compromissadas. 

Ressalta-se que, no exercício de 2007, por meio do Decreto nº 
27.905/07, houve previsão de R$ 300 milhões para liquidação de obrigações 
assumidas e não pagas em exercícios pretéritos, em atendimento ao item V da 
Decisão nº 4.508/06. 

d) Impossibilidade de emissão de empenhos globais e por 
estimativa para um período superior a três meses 

Observou-se que a emissão de empenhos globais e por estimativa é 
possível desde que haja limites financeiros aprovados. Os limites são aprovados 
para o trimestre e disponibilizados no sistema Siggo, de acordo com o cronograma 
mensal definido pelos órgãos. Sendo assim, a prévia emissão de empenho global e 
por estimativa, em geral, só foi permitida para despesas a serem incorridas no 
intervalo de três meses. 

Para as despesas do grupo Investimentos, segundo a Secretaria de 
Obras, não houve limite financeiro programado, pois tal grupo foi totalmente 
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contingenciado. A disponibilização de recursos ocorreu na medida em que havia 
solicitação à Seplag e à SEF. 

A não-disponibilização de limites financeiros para um período superior 
a três meses faz com que a programação financeira deixe de ser instrumento 
gerencial efetivo para nortear a execução orçamentária, o que não guarda estrita 
consonância com as normas orçamentárias e financeiras regentes. 

A limitação para efetuar empenhos globais e por estimativa pode 
acarretar a contabilização intempestiva das fases da despesa. Além disso, gera 
ineficiência na gestão pública, ao exigir procedimentos repetitivos, como as 
numerosas emissões de notas de empenho de reforço observadas no Siggo. 

Ademais, sob o argumento de controle das contas públicas, o órgão 
central de programação financeira está avocando para si responsabilidades pela 
execução orçamentária próprias dos gestores.  

e) Execução de despesa sem prévia emissão de nota de empenho 
em montante suficiente para cobrir a despesa compromissada 

Os trabalhos de fiscalização realizados na Agecom, Novacap, Metrô, 
Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação mostraram que notas de empenho 
continuam sendo emitidas após a prestação dos serviços, quando da apresentação 
da nota fiscal/fatura e liquidação da despesa.  

Conseqüência dos fatos apontados é a contabilização intempestiva de 
despesas, que compromete a fidedignidade dos demonstrativos contábeis, 
dificultando sobremaneira as ações de controle. Cabe frisar que, apesar de o 
problema ter sido verificado nas unidades fiscalizadas, não se observaram despesas 
contabilizadas fora do exercício de competência, ou seja, houve a devida 
regularização ao final do exercício de 2007. 

 CONCLUSÃO 

Por meio da auditoria, foi possível constatar avanços na gestão 
financeira do Distrito Federal. A programação financeira em 2007, com as alterações 
promovidas por meio do Decreto nº 27.905/07, introduziu a previsão de recursos 
para quitação de compromissos assumidos e não pagos em exercícios anteriores. 
Ademais, houve atualizações, ainda que pouco freqüentes, melhorando a 
transparência desse precioso instrumento de gestão fiscal. 

No entanto, os limites estão sendo definidos trimestralmente pela SEF 
e discriminados mensalmente para atender as necessidades dos órgãos. Assim, a 
possibilidade de emissão de empenhos globais e por estimativa encontra-se 
prejudicada, tendo em conta as limitações que ainda prevalecem nos procedimentos 
afetos à gestão financeira. 

Ademais, a contabilização intempestiva de despesas de caráter 
continuado, previamente conhecidas e estimáveis, ainda é comum, conforme 
análises procedidas em processos de pagamento da Agecom, Novacap, Metrô, 
Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. 
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De observar, ainda, que a descentralização das decisões afetas à 
execução orçamentário-financeira do Distrito Federal não se efetivou. De fato, os 
gestores não atuam de forma pró-ativa na administração financeira, que continua 
centralizada na SEF. 

Apesar das melhorias ocorridas nos procedimentos relativos à gestão 
financeira do DF, em termos de transparência e de previsibilidade no recebimento de 
recursos, a programação financeira ainda não se constitui, em sua plenitude, 
instrumento efetivo de planejamento e de tomada de decisões, para fins de 
comprometimento das despesas. As alterações procedidas não foram suficientes 
para que fossem removidos todos os obstáculos para a tempestiva contabilização 
das obrigações governamentais. 
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3.4.2 – QUADRO 
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QUADRO 17 
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, POR UNIDADE GESTORA 

- 2007 -  
R$ 1.000,00 

 
1/2 

UNIDADE GESTORA

PREVISÃO 

ATUALIZADA 

DA RECEITA

RECEITA 

ARRECADADA

 DOTAÇÃO 

FINAL 

 COTA 

AUTORIZADA 

 COTA 

APROVADA 

 COTA 

EMPENHADA 

 CRONOGRAMA 

FINANCEIRO 

EXECUTADO 

Agencia de Comunicação Social 0 0 78.850 76.669 75.268 72.871 63.260

Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF 34 0 25.847 25.847 12.742 8.628 8.406

Arquivo Público do Distrito Federal 0 0 2.213 2.213 1.553 1.529 1.516

Câmara Legislativa do Distrito Federal 0 0 251.383 251.383 232.032 226.013 218.516

Companhia de Planejamento do Distrito Federal 320.035 1.530 510.550 510.530 192.096 190.863 188.924

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal 98.028 47.614 315.965 315.965 274.245 262.273 237.578

Companhia Urbanizadora da Nova Capital 4.758 4.024 272.879 272.549 252.656 246.275 236.857

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 0 0 10.014 10.014 9.476 9.173 7.321

Corregedoria Geral do Distrito Federal 0 0 12.587 12.587 4.983 4.599 4.512

Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF 103.534 54.783 279.989 279.687 213.508 205.341 179.181

Departamento de Trânsito do DF 194.310 166.091 205.464 205.464 191.702 174.065 171.049

Dftrans - Transporte Urbano do Distrito Federal 14.780 10.708 29.942 29.942 23.500 16.391 16.391

Empresa Brasiliense de Turismo - Brasiliatur 8.754 647 25.129 25.129 13.007 12.258 11.168

Empresa de Assist. Técnica e Extensão Rural 480 608 56.072 56.072 53.832 53.256 53.233

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso 19.788 5.438 20.617 20.617 7.770 5.160 5.160

Fundação de Apoio a Pesquisa do DF 0 247 32.452 32.411 23.902 19.139 19.086

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde 53 87 13.391 13.391 7.555 6.322 6.314

Fundação Hemocentro de Brasília 17.584 1.091 32.596 32.596 23.845 20.834 20.832

Fundação Jardim Zoológico de Brasília 473 345 16.380 16.251 13.432 12.517 11.998

Fundação Universidade Aberta do DF 0 0 40 40 0 0 0

Fundo da Arte e da Cultura - FAC 3.000 2.681 5.000 5.000 1.342 0 0

Fundo da Procuradoria do Distrito Federal 2.000 5.539 4.567 4.567 1.658 503 503

Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal 0 0 19 19 0 0 0

Fundo de Apoio ao Prog. Perm. Alf. Jov. Adult 0 0 40 40 0 0 0

Fundo de Apoio e Assist. ao Idoso do DF 0 0 93 93 0 0 0

Fundo de Assistência à Saúde da CLDF 7.560 6.202 17.334 17.334 16.854 12.519 12.519

Fundo de Assistência Social do Distrito Federal 9.548 7.830 67.321 63.457 45.255 43.764 43.669

Fundo de Aval do Distrito Federal 50 0 50 50 0 0 0

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor 0 56 42 42 0 0 0

Fundo de Desenvimento Urbano do Distrito Federal 0 0 80 80 0 0 0

Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal 1.280 1.413 1.373 1.373 154 147 147

Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal 10.255 10.432 83.832 83.832 72.809 70.501 70.501

Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica 850.526 853.028 848.464 848.464 847.764 847.735 831.124

Fundo de Melh. da Gestão dos Parques do DF 567 253 1.767 1.767 212 0 0

Fundo de Melhoria da Gestão Pública - Pró-gestão 2.800 2.392 2.800 2.800 1.671 434 434

Fundo de Modernização e Reapar. da Adm. Fazendária 0 43 4.660 4.660 2.702 8 8

Fundo de Prom. ao Esp. Educ. Fisica e Lazer 0 0 9 9 0 0 0

Fundo de Reeq. dos Órg. Int. da Seg. Pública 8.730 5.153 8.730 8.730 5.033 2.875 1.199

Fundo de Saúde da Polícia Militar 12.327 11.703 12.327 12.327 11.106 11.089 10.694

Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros 5.743 5.811 5.743 5.743 5.733 5.576 5.282

Fundo de Saúde do Distrito Federal 340.064 311.705 38.685 38.685 (0) 0 0

Fundo do Direito da Crianca e do Adolescente 3.000 5.531 3.311 3.311 2.500 2.115 2.115

Fundo Habitacional do Distrito Federal 619 1.023 675 675 0 0 0

Fundo p/ a Geração de Emp. e Renda do DF - Funger 26.500 19.425 26.626 26.626 6.038 3.732 3.732

Fundo p/ Prev. Contr. e Trat. Depend. Quim. DF 0 0 42 42 0 0 0

Fundo Único de Meio Ambiente do DF 445 426 465 465 285 4 4

Gabinete do Vice - Governador 0 0 4.867 4.867 4.765 4.648 4.568

Instituto de Assist. à Saúde dos Serv. do DF 100.000 0 104.955 104.955 0 0 0

Instituto do Meio Amb. e dos Rec. Hídricos do DF 2.093 133 14.183 14.183 3.296 2.924 2.501

Instituto Jardim Botânico de Brasília 0 0 4.394 4.394 3.786 2.147 2.087

Polícia Civil do Distrito Federal 0 0 3.996 3.996 110 0 0

Polícia Militar do Distrito Federal 0 0 18.713 18.713 12.326 11.250 10.850

Procuradoria Geral do Distrito Federal 0 0 142.392 142.307 135.953 135.235 135.202

Região Administrativa I - Brasília 0 0 11.074 10.673 4.896 4.665 3.820

Região Administrativa II - Gama 0 0 6.868 6.867 2.488 2.425 1.285

Região Administrativa III - Taguatinga 0 0 9.435 9.278 6.789 6.566 4.394
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QUADRO 17 - CONTINUAÇÃO 
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, POR UNIDADE GESTORA 

- 2007 - 
R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo.  
Obs.: Exclusive despesas classificadas nas fontes de recursos de superávit financeiro (cód. 300 e 400) e recursos 
correspondentes ao FCDF. 

UNIDADE GESTORA

PREVISÃO 

ATUALIZADA 

DA RECEITA

RECEITA 

ARRECADADA

DOTAÇÃO 

FINAL

COTA 

AUTORIZADA

COTA 

APROVADA

COTA 

EMPENHADA

CRONOGRAMA 

FINANCEIRO 

EXECUTADO

Região Administrativa IV - Brazlândia 0 0 6.199 6.152 2.830 2.799 1.697

Região Administrativa IX - Ceilândia 0 0 11.911 11.778 4.600 4.254 3.240

Região Administrativa V - Sobradinho 0 0 4.904 4.903 3.499 3.151 2.227

Região Administrativa VI - Planaltina 0 0 5.162 5.030 2.919 2.595 2.122

Região Administrativa VII - Paranoá 0 0 3.737 3.736 2.671 2.627 1.848

Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante 0 0 4.357 4.316 3.929 3.739 2.924

Região Administrativa X - Guará 0 0 5.460 5.448 3.079 2.753 680

Região Administrativa XI - Cruzeiro 0 0 3.937 3.837 1.704 1.575 902

Região Administrativa XII - Samambaia 0 0 8.193 8.172 5.139 4.413 1.188

Região Administrativa XIII - Santa Maria 0 0 4.816 4.789 2.655 2.318 1.410

Região Administrativa XIV - São Sebastião 0 0 3.390 3.359 1.958 1.927 1.514

Região Administrativa XIX - Candangolândia 0 0 2.917 2.899 1.882 1.779 1.458

Região Administrativa XV - Recanto das Emas 0 0 5.346 5.346 3.239 3.146 1.468

Região Administrativa XVI - Lago Sul 0 0 1.888 1.888 1.675 1.311 484

Região Administrativa XVII - Riacho Fundo 0 0 3.807 3.806 3.152 3.097 1.552

Região Administrativa XVIII - Lago Norte 0 0 2.320 2.314 861 800 658

Região Administrativa XX - Águas Claras 0 0 3.761 3.761 2.298 1.706 756

Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II 0 0 2.616 2.616 1.158 1.046 561

Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal 0 0 2.859 2.859 1.882 1.446 131

Região Administrativa XXIII - Varjão 0 0 2.979 2.979 1.513 1.361 375

Região Administrativa XXIV - Park Way 0 0 2.307 2.307 789 619 314

Região Administrativa XXIX - Setor Ind. e Abastecimento 0 0 1.190 1.190 342 293 293

Região Administrativa XXV - Setor Compl. Ind. e Abast. 0 0 1.740 1.739 874 740 281

Região Administrativa XXVI - Sobradinho II 0 0 2.518 2.518 2.104 1.969 871

Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico 0 0 1.827 1.827 300 198 146

Região Administrativa XXVIII - Itapoã 0 0 1.554 1.548 925 583 298

Seção de Orçamento da Secretaria de Fazenda 0 0 608.624 607.055 495.338 486.120 464.034

Secretaria de Agric. e Abastecimento 0 0 81.636 81.599 73.000 72.235 71.676

Secretaria de Comunicação Social 0 0 342 342 342 341 341

Secretaria de Cultura 0 0 74.654 74.311 64.431 64.049 60.863

Secretaria de Desenv. Econômico e Turismo 0 0 20.932 20.356 14.952 14.375 12.951

Secretaria de Desenv. Social e Trabalho 0 0 310.908 309.386 270.097 264.749 254.123

Secretaria de Desenv. Tecnológico do DF 0 0 8.046 7.589 3.841 3.834 3.281

Secretaria de Desenv. Urbano e Meio Ambiente 0 0 139.220 138.865 109.472 97.563 95.227

Secretaria de Educação 0 0 352.940 352.910 310.470 307.086 271.344

Secretaria de Esporte e Lazer 0 0 23.524 23.333 15.426 13.458 12.373

Secretaria de Fazenda do DF 7.934.877 7.084.005 269.293 269.293 269.258 268.998 262.425

Secretaria de Governo 0 0 507.038 505.738 487.451 487.126 478.930

Secretaria de Justiça, Dir. Humanos e Cidadania 0 0 102.298 102.298 80.562 68.589 67.046

Secretaria de Obras 0 0 743.841 736.636 402.909 386.837 260.897

Secretaria de Planejamento e Gestão 0 0 519.686 519.421 420.126 418.839 352.689

Secretaria de Saúde 0 0 1.699.816 1.699.816 1.650.707 1.621.810 1.531.153

Secretaria de Segurança Pública 0 0 100.599 100.594 40.513 32.566 29.825

Secretaria de Transportes 0 0 63.174 63.174 57.600 56.570 44.007

Serviço de Limpeza Urbana - SLU 169 181 358.276 358.186 353.606 350.529 342.067

Socied. de Transp. Coletivos de Brasilia - TCB 2.650 3.307 14.345 14.344 13.047 13.034 12.184

Tribunal de Contas do Distrito Federal 0 378 271.958 271.958 262.691 261.155 256.695

Reserva de Contingência 0 0 87.280 87.280 0 0 0

TOTAL 10.107.414 8.631.863 10.107.414 10.085.381 8.276.443 8.060.474 7.521.464
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4 –  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS UNIDADES INTEGRANTES DOS 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Os registros inseridos neste capítulo resultam de análises efetuadas 
nas consolidações das demonstrações contábeis das unidades integrantes da 
administração direta, autárquica e fundacional, bem como das empresas públicas 
dependentes (Emater, Codeplan, Novacap, Metrô/DF e TCB), enviadas na 
Prestação de Contas que ora se avalia e, também, constantes do Sistema Integrado 
de Gestão Governamental – Siggo.  

O conteúdo das demonstrações em apreço – Balanços Orçamentário, 
Financeiro e Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais – está 
reproduzido nos Quadros 18 a 21, ao final, e não abarca os recursos do Fundo 
Constitucional do DF, pelos motivos registrados no Capítulo 3.3 deste Relatório. 

Diferentemente do ocorrido em exercícios anteriores, restaram 
regularizados, ao final de 2007, os problemas relacionados aos expressivos volumes 
de despesas não registrados na contabilidade pública local, conforme apurado nos 
autos do Processo – TCDF nº 39808/07 e comentado no tópico 3.4.1 – Auditoria na 
Programação Financeira. 

4.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Os dados apresentados no Balanço Orçamentário do DF de 2007 
(Quadro 18) conferem com os valores das previsões e execuções das receitas e 
despesas constantes do Siggo e os enviados na Prestação de Contas em comento. 
O cotejo entre os totais da receita e despesa orçamentária executada no exercício 
resultou no superávit de R$ 486,4 milhões. No entanto, consta em nota explicativa 
inserida no Balanço Consolidado do DF, Volume I da Prestação de Contas, que ao 
referido valor deveriam ser acrescidos R$ 85 milhões, em razão de ajuste não efetuado 
ao seu tempo. A despeito disso, tal montante não será aqui considerado, por não 
integrar o Balanço Orçamentário analisado e os totais da receita e despesa registrados 
no Siggo. 

 R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo e Quadro 18. 

Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Empresas Públicas Dependentes. 
Exclusive transferências do FCDF. 

A tabela mostra capitalização dos recursos no exercício, ante a 
ocorrência do déficit de capital, no montante de R$ 773,2 milhões, financiado pelo 
superávit corrente de R$ 1,3 bilhão. Essa situação é melhor que a verificada no ano 
anterior, cujo superávit corrente de R$ 648,1 milhões não foi suficiente para cobrir o 
déficit de capital de R$ 732,9 milhões, resultando no saldo negativo de R$ 84,8 

RECEITA EXECUTADA VALOR (A) DESPESA EXECUTADA VALOR (B) DIFERENÇA (A-B)

Receitas Correntes 8.508.527 Despesas Correntes 7.248.946 1.259.582

Receitas de Capital 123.335 Despesas de Capital 896.485 (773.150)

TOTAL 8.631.863 TOTAL 8.145.431 486.432

SÍNTESE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DF - 2007
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milhões, em valores atualizados. O gráfico seguinte ilustra o desempenho 
orçamentário registrado no último quadriênio. 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

– 2004/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Empresas Públicas Dependentes. 
Exclusive transferências do FCDF. 

Valores atualizados pelo IPCA – Médio. 

 Outras informações pormenorizadas sobre as previsões e execuções 
orçamentárias estão contempladas nos Capítulos 3.1 – Receita e 3.2 – Despesa. 

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO 

A tabela abaixo mostra a síntese dos resultados apresentados no 
Balanço Financeiro do DF referente ao exercício de 2007, cujo detalhamento consta 
do Quadro 19, à frente. 

R$ 1,00 

 
Fonte: Siggo e Quadro 19. 
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Empresas Públicas Dependentes. 
Exclusive transferências do FCDF. 

Tal como referido, a diferença entre as receitas e despesas 
orçamentárias culminou no saldo positivo de R$ 486,4 milhões. No mesmo sentido, 
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Receita Orçamentária 8.631.862.638   Despesa Orçamentária 8.145.430.535   

Receita Extra-Orçamentária 826.091.894      Despesa Extra-Orçamentária 350.534.382      

Ajuste de Saldo Anterior 3.205.378          Ajuste de Saldo Anterior 5.943.419          

Saldo do Exercício Anterior 270.190.810      Saldo para o Exercício Seguinte 1.229.442.385   

TOTAL 9.731.350.720   TOTAL 9.731.350.720   

SUPERÁVIT 959.251.575      

DESPESARECEITA

SÍNTESE DO BALANÇO FINANCEIRO DO DF - 2007
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as receitas extra-orçamentárias superaram as respectivas despesas em R$ 475,6 
milhões. Se adicionada a esses resultados a diferença decorrente dos valores 
lançados como ajustes de saldo anterior, tem-se o superávit de R$ 959,3 milhões 
destacado na tabela, o qual, juntamente com o saldo de R$ 270,2 milhões, advindo 
do exercício anterior, totaliza R$ 1,2 bilhão que restou para o exercício seguinte. 

Esta disponibilidade financeira é 5,2 e 4,4 vezes as apuradas em 2005 
e 2006, respectivamente, em valores atualizados. Também, mostrou-se suficiente 
para solver os R$ 643,4 milhões de compromissos financeiros deixados para 2008, 
em especial os contabilizados em Restos a Pagar (R$ 621,3 milhões). Outros 
comentários a respeito deste ponto podem ser verificados no Capítulo 2.1.1 – Poder 
Executivo (Relatório de Gestão Fiscal). A gestão financeira é também tratada no 
item 3.4 – Programação Financeira. 

4.3 – BALANÇO PATRIMONIAL 

Conforme exige o art. 105 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Patrimonial 
deve demonstrar os Ativos e Passivos Financeiro e Permanente, o Saldo Patrimonial 
e as Contas de Compensação. Evidencia, dessa forma, de maneira estática, a 
situação dos bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, incluindo aqueles fatos 
que possam vir a afetar o patrimônio. 

O Balanço Patrimonial apresentado na Prestação de Contas reflete as 
informações constantes do Siggo. 

ATIVO 

O Ativo Real, representado pelo conjunto dos bens e direitos do DF e 
dado pelo somatório dos Ativos Financeiro e Não Financeiro, alcançou R$ 16,3 
bilhões em 2007. Esse valor representa aumento, em valores atualizados, de R$ 1,9 
bilhão entre 2006 e 2007, ou incremento de 12,9%. 

O Ativo Não Financeiro apresentou alta de R$ 906,6 milhões, motivado, 
especialmente, pelo incremento na rubrica Créditos Tributários e Não Tributários. O 
Ativo Financeiro, por seu turno, cresceu R$ 947,4 milhões no período; em termos 
proporcionais, o acréscimo em relação a 2006 foi da ordem de 331,3%, com 
destaque para a ampliação das Aplicações Financeiras. 

ATIVO FINANCEIRO 

O Ativo Financeiro, que compreende as disponibilidades, créditos e 
valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária, chegou a 
R$ 1,2 bilhão ao final do exercício. Grande parte desses recursos — 99,7% — 
correspondia às disponibilidades financeiras de curto prazo e estava concentrada 
nas Aplicações Financeiras, R$ 737,6 milhões, nos Recursos Vinculados, R$ 308,3 
milhões, e em Bancos Conta Movimento, R$ 153,6 milhões.  

A situação das conciliações bancárias é a mesma evidenciada no 
exercício pretérito, ou seja, necessita de aprimoramento com vistas a sanar algumas 
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inconsistências, em especial a que diz respeito à ausência de termo de conferência 
de caixa e de conexão entre contas bancárias e contábeis. 

ATIVO NÃO FINANCEIRO 

O Ativo Não Financeiro, composto por bens, créditos e valores cuja 
mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa, montou R$ 15 bilhões 
ao final de 2007, o que correspondeu a 92,4% do Ativo Real. Integram esse item os 
grupos Realizável a Curto Prazo, cujo valor alcançava R$ 375,4 milhões, Realizável 
a Longo Prazo, R$ 7,1 bilhões, e Ativo Permanente, 7,6 bilhões. 

Realizável a Curto Prazo 

O grupo Ativo Realizável a Curto Prazo representou 2,5% do Ativo Não 
Financeiro em 2007. Em relação a 2006, houve decréscimo real de R$ 94,2 milhões 
nesse item, motivado pelas quedas nas rubricas Estoques, que apresentaram 
redução de R$ 65,3 milhões, e Créditos Diversos a Receber, com retração de 
R$ 39,9 milhões. Essas duas contas representaram 60,9% do total registrado no 
grupo. 

O recrudescimento constatado na rubrica Estoques entre 2006 e 2007 
deveu-se, em grande medida, à diminuição do valor da conta Importações em 
Andamento do Exercício. Em valores atualizados, essa conta, que apresentava 
saldo de R$ 84,9 milhões em 2006, teve seu valor reduzido para R$ 16,2 milhões. 

O montante relativo aos Créditos Diversos a Receber totalizou R$ 32,5 
milhões no exercício. As principais unidades gestoras beneficiárias de tais créditos 
foram o Fundo de Desenvolvimento do DF e a Emater. Em conjunto, essas duas 
unidades abarcaram 46,3% dos recursos da conta. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Siggo. 

Em relação ao ano anterior, a redução verificada em 2007 nesse item 
foi mais significativa na conta Outros Créditos a Receber, cujo valor registrado caiu 
de R$ 55,5 milhões para R$ 10,7 milhões. 

Na conta Diversos Responsáveis, que consigna o valor dos danos 
materiais atinentes à Fazenda Pública, o total de R$ 53,1 milhões lançados em 2007 
representou declínio de 4,5% em relação a 2006. São inscritas nessa conta os 

UNIDADE GESTORA VALOR %

Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal 10.639          32,76         

Emater 4.401             13,55         

Secretaria de Saúde 3.748             11,54         

Novacap 3.471             10,69         

Caesb 2.700             8,31           

DER 2.038             6,28           

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 1.278             3,94           

Demais unidades gestoras 4.200             12,93         

TOTAL 32.476          100,00       

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER - 2007
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valores, em apuração, decorrentes de responsabilizações por danos, pagamentos 
indevidos, desfalques, desvios, multa e juros, entre outros 

DIVERSOS RESPONSÁVEIS 
PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

A Secretaria de Transportes, a Polícia Militar do DF e a Secretaria de 
Saúde abrangeram 55,6% dos recursos consignados na conta Diversos 
Responsáveis, sendo as maiores detentoras do saldo apresentado, com R$ 29,5 
milhões em conjunto. 

Realizável a Longo Prazo 

O Ativo Realizável a Longo Prazo representou 43,3% do Ativo Real e 
46,9% do Ativo Não Financeiro, totalizando R$ 7,1 bilhões. Em relação a 2006, esse 
item apresentou significativa ampliação, passando de R$ 1 bilhão a variação positiva 
verificada. A maior parte dos recursos está vinculada ao grupo Créditos Realizáveis 
a Longo prazo, subdividido nas contas: Créditos Tributários e Não Tributários, que 
apresentou aumento de R$ 794,4 milhões entre 2006 e 2007; Empréstimos e 
Financiamentos, com R$ 54 milhões a mais; e Outros Créditos a Receber, com 
incremento de R$ 181,8 milhões. 

A conta Créditos Tributários e Não Tributários reúne os valores 
relativos à Dívida Ativa e aos parcelamentos de débitos fiscais. A dívida ativa, por 
seu turno, representa os direitos da Fazenda Pública, exigíveis pelo transcurso do 
prazo de pagamento, após apurada sua certeza e liquidez. Ao final de 2007, a conta 
registrava saldo de R$ 5,5 bilhões.  
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R$ 1,00 

 
Fonte: Siggo. 

4.539.833.974

Saldo Anterior 2.418.918.470

Inscrição 791.028.371

Correção Monetária 288.464.144

Ajustes Não Financeiros 584.447.141

Baixa - Pagamento (13.898.224)

Baixa - Suspensão (25.556.341)

Baixa - Parcelamento (100.464.439)

Baixa - Cancelamento (15.223.844)

Baixa - Ajuizamento 0

Saldo Atual 3.927.715.278

Movimento Líquido (B) 1.508.796.808

Saldo Anterior 1.775.025.437

Inscrição 788.299.081

Correção Monetária 143.768.625

Ajustes Não Financeiros (372.570.303)

Baixa - Pagamento (85.492.954)

Baixa - Suspensão 123.544.995

Baixa - Parcelamento (80.664.871)

Baixa - Cancelamento (377.847.073)

Baixa - Ajuizamento (783.686.868)

Saldo Atual 1.130.376.069

Movimento Líquido (C) (644.649.369)

Saldo Anterior 121.769.645

Inscrição 0

Correção Monetária 15.083.730

Ajustes Não Financeiros 20.777.377

Baixa - Pagamento (1.050.167)

Baixa - Suspensão 480.502

Baixa - Parcelamento (2.243.941)

Baixa - Cancelamento (684.380)

Baixa - Ajuizamento 10.291.461

Saldo Atual 164.424.228

Movimento Líquido (D) 42.654.583

Saldo Anterior 51.171.188

Inscrição 8.921.233

Correção Monetária 6.990.241

Ajustes Não Financeiros 2.035.686

Baixa - Pagamento (2.742.123)

Baixa - Suspensão (333.982)

Baixa - Parcelamento (1.565.365)

Baixa - Cancelamento (629.687)

Baixa - Ajuizamento (10.171.030)

Saldo Atual 53.676.161

Movimento Líquido (E) 2.504.973

Saldo Anterior 0

Inscrição 6.491.406

Correção Monetária 1.643.821

Saldo Atual 8.135.227

Movimento Líquido (F) 8.135.227

5.457.276.196

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS - 2007
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R$ 1,00 

 
Fonte: Siggo. 

O saldo dessa conta excedeu o montante apurado no ano anterior em 
16,8%, em números atualizados. Essa diferença pode ser atribuída, além da própria 
inscrição, aos ajustes não financeiros da parcela Dívida Ativa Tributária Ajuizada. 
Tais ajustes visam a regularizar os saldos contábeis concernentes à Dívida Ativa e 
seus parcelamentos, que, em razão de falhas metodológicas e procedimentais, não 
refletiam com conformidade a real situação patrimonial do DF. 

Conforme apresentado nas tabelas, os ajustes não financeiros 
somaram R$ 584,4 milhões à Divida Ativa Tributária Ajuizada. Esses ajustes são, em 
parte, resultado de adequações à determinação exarada na Decisão nº 451/05 — 
Processo TCDF nº 874/04, para que, em função de auditoria realizada por essa 
Corte, fossem adotadas medidas tendentes à correção das impropriedades na 
quantificação e na movimentação da Dívida Ativa e do Parcelamento de Débitos. 

Fato é que, no Volume IV do Anexo VIII do Balanço Geral da Prestação 
de Contas, no qual são cotejados os valores registrados na conta Créditos 
Tributários e Não Tributários referentes ao exercício de 2007 e os montantes 
informados pela Diretoria de Arrecadação da Subsecretaria de Receita, a diferença 
encontrada, que, em 2006, superou R$ 1 bilhão em valores atualizados, situou-se 
em apenas R$ 1,02, em 2007. 

R$ 1,00 

 
Fontes: Siggo e Balanço Geral – Anexo VIII – Volume IV com base nos dados da Subsecretaria de Receita. 

5.457.276.196

Saldo Anterior 118.960.893

Inscrição 121.070.260

Atualização Débito 3.691.136

Baixa - Recebimento -28.449.339

Baixa - Descontos -123.324

Baixa - Cancelamento -17.176.158

Saldo Atual 197.973.468

Movimento Líquido (G) 79.012.575

Saldo Anterior 53.988.341

Inscrição 33.833.992

Atualização Débito 3.815.630

Baixa - Recebimento -20.182.206

Baixa - Descontos -1.242.474

Baixa - Cancelamento -15.904.352

Saldo Atual 54.308.932

Movimento Líquido (H) 320.591

5.536.609.362
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SALDO ATUAL (A+B+C+D+E+F+G+H)

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS - 2007

(continuação)

SALDO PARCIAL (A+B+C+D+E+F)

DÍVIDA ATIVA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA RELATÓRIO DA DÍVIDA ATIVA DIFERENÇA

Tributária - Ajuizada 3.899.939.263,29                          3.899.939.263,27                             0,02            

Tributária - Não Ajuizada 1.129.778.611,34                          1.129.778.611,34                             -              

Não Tributária - Ajuizada 164.423.698,90                              164.423.697,90                                1,00            

Não Tributária - Não Ajuizada 53.676.161,43                                53.676.161,43                                  -              

TOTAL 5.247.817.734,96                          5.247.817.733,94                            1,02            

CONTAS DA DÍVIDA ATIVA - POSIÇÃO RELATIVA A DEZEMBRO DE 2007
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No mesmo documento, foram apresentados os resultados alcançados 
com a adoção dos Primeiro e Segundo Programas de Recuperação de Créditos da 
Fazenda Pública – Refaz I e II. Esses programas visam a promover a regularização 
de créditos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizadas ou não. 
Em 2007, o valor arrecadado montou R$ 21,4 milhões para o Refaz I e R$ 16,9 
milhões para o Refaz II. 

Em suma, a receita da dívida ativa arrecadada no exercício alcançou 
R$ 127,2 milhões — 25,1% acima da previsão inicial —, o que proporcionou 
aumento de 35,8% em relação ao valor arrecadado no exercício anterior. As fontes 
de arrecadação que mais se destacaram foram as relativas ao IPTU, que chegou a 
R$ 36 milhões e representou 28,7% do total recebido. É de destacar também o 
aumento da proporção da arrecadação relativa ao IPVA, que apresentou 
crescimento de 123,9% em relação a 2006, atingindo R$ 17,3 milhões. Relevantes 
também são os recursos auferidos das dívidas ativas referentes ao ISS (R$ 25,9 
milhões) e ao ICMS (R$ 16,8 milhões). 

Quanto aos Empréstimos e Financiamentos, o saldo a receber ao final 
de 2007 era de R$ 746 milhões, significando incremento real de 7,8% em relação ao 
ano precedente. A maior parte dos recursos estava concentrada nas unidades 
gestoras Fundefe, Idhab e Funger, que detinham 99,5% do total envolvido. 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
UNIDADES GESTORAS 

– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Os empréstimos concedidos pelo Fundefe, mais representativo do 
grupo, tiveram como beneficiários principais o BRB, que angariou 16% desses 
recursos, e a Ambev, para a qual foram concedidos R$ 66,5 milhões em 2007. 

Na conta Outros Créditos a Receber, o aumento real em relação a 
2006 foi de 31%, apresentando o saldo final de R$ 768,1 milhões. Na formação 
desse resultado, contribuiu de forma expressiva o aumento verificado na unidade 
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gestora Novacap, a qual respondeu por 96,2% da importância registrada nessa 
conta. O aumento em relação a 2006 foi de R$ 154,8 milhões em valores corrigidos. 
Esse montante correspondeu a créditos a receber com vistas à liquidação de ações 
trabalhistas que a empresa entende como despesas que devem ser pagas com 
recursos do Tesouro distrital. 

Entretanto, este Tribunal entendeu que essa concepção fere a 
Convenção Contábil do Conservadorismo e o Princípio da Entidade, por registrar 
expectativa de direito de duvidoso adimplemento e por atribuir a terceiro obrigações 
de responsabilidade da Novacap. Ademais, não foi encontrada, no passivo das 
unidades do GDF, a correspondente contrapartida desse lançamento feito pela 
companhia. 

Ativo Permanente 

O Ativo Permanente é o grupo de maior valor do Ativo Real, 
representando 46,8% deste e 50,6% do Ativo Não Financeiro. Os recursos ali 
registrados subdividem-se em Investimentos, que apresentava saldo de R$ 3,2 
bilhões no final do exercício, e Imobilizado, com R$ 4,4 bilhões. 

A conta Investimentos apresentou decréscimo de 1,9% em relação a 
2006, quando o saldo situou-se R$ 60,3 milhões acima do saldo de 2007, em 
valores corrigidos. Estão registradas nessa conta, essencialmente, as participações 
societárias das diversas unidades do DF em empresas públicas e privadas. As 
participações integralizadas, que correspondem, basicamente, à parcela pertencente 
ao Tesouro e ao Fundefe, chegam a 81,1% do saldo da conta Investimentos. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral – Anexo III. 

Em relação ao ano anterior, apenas na Terracap aumentou-se o valor 
integralizado pelo GDF, passando de R$ 61,1 milhões para R$ 81,1 milhões. A 
participação, contudo, permaneceu em 51%. Nas demais empresas, tanto a 
participação como o volume alocado permaneceram constantes. 

EMPRESA

CAPITAL SOCIAL 

DA EMPRESA

(A)

TESOURO + 

FUNDEFE

(B)

PARTICIPAÇÃO

%

(B/A)

BRB 184.225                   178.415                 96,85

Caesb 638.326                   569.912                 89,28

Ceasa 4.710                       4.710                     100,00

CEB 342.056                   236.330                 69,09

Codeplan 12.234                     12.192                   99,66

Emater 678                          678                        100,00

Metrô/DF 1.432.109                1.431.920              99,99

Novacap 26.713                     14.991                   56,12

SAB 16.369                     15.121                   92,38

TCB 28.724                     28.723                   100,00

Terracap 158.958                   81.069                   51,00

TOTAL 2.845.101                2.574.061              90,47                     

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DISTRITO FEDERAL NO CAPITAL SOCIAL

DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2007
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No Imobilizado, que contempla 58,3% do volume de recursos do Ativo 
Permanente, o crescimento em relação ao ano anterior foi de R$ 30,9 milhões. Entre 
seus componentes merece destaque a queda de 4,7 pontos percentuais na 
representatividade dos Bens Imóveis, o que significou redução de R$ 184,3 milhões 
no seu saldo entre 2006 e 2007. Os Bens Móveis, por outro lado, apresentaram 
incremento de R$ 242,5 milhões, compensando a queda verificada no primeiro item. 

Quanto aos Bens Imóveis, cuja proporção frente ao total do Ativo 
Imobilizado situou-se em 79,9%, em 2007, a variação ocorrida em sua composição 
no último triênio pode ser acompanhada no gráfico que segue. 

ATIVO IMOBILIZADO 
COMPOSIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 

– 2005/2007 – 

 
Fonte: Siggo. 
Valores de 2005 e 2006 corrigidos pelo IPCA. 

As alterações mais expressivas ocorreram no item Obras em 
andamento, que tem apresentado movimento crescente ao longo dos anos, e no 
item Edificações, cuja trajetória, ao contrário, tem sido descendente. Com efeito, em 
2007, o primeiro item ultrapassou o segundo no conjunto das contas dos Bens 
Imóveis, atingindo R$ 1,2 bilhão. 

PASSIVO 

No Passivo estão dispostas as exigibilidades da entidade e 
compreendidas as contas dos Passivos Financeiro e Não Financeiro e do Patrimônio 
Líquido. O Passivo Real, que envolve os dois primeiros, atingiu R$ 6,5 bilhões ao 
final de 2007, superando o montante registrado no ano anterior em 9,4%, o que 
significou, em valores atualizados, aumento de R$ 554,3 milhões. 
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PASSIVO FINANCEIRO 

O Passivo Financeiro registra as obrigações provenientes da execução 
orçamentária da despesa e de outros valores pertencentes a terceiros, não pagos e 
não devolvidos até o final do exercício. Vez que já transitaram pelo orçamento, suas 
contas não necessitam nova autorização para o pagamento. 

As Obrigações em Circulação, item mais representativo do Passivo 
Financeiro, apresentaram vigoroso crescimento em 2007, triplicando seu valor em 
relação ao exercício precedente e atingindo o total de R$ 621,3 milhões. Esse valor 
correspondeu, em sua quase totalidade, aos Restos a Pagar, que constituem 
compromissos financeiros exigíveis caracterizados como as despesas empenhadas, 
mas não pagas até o final do exercício. Os Restos a Pagar estão subdivididos em 
Processados, que são as despesas cuja liquidação ocorreu, faltando tão-somente o 
pagamento, e Não Processados, nos quais estão pendentes a liquidação e o 
pagamento. 

Os Restos a Pagar Processados corresponderam a cerca de 10% do 
total registrado na conta — R$ 62,2 milhões. Figura como principal credor nesse 
subitem a Serveng-Civilsan, cujo valor inscrito em 2007 foi de R$ 4,6 milhões. 

R$ 1,00 

 
Fonte: Siggo. 

Os Restos a Pagar Não Processados registraram aumento de R$ 371,3 
milhões em relação ao valor apurado em 2006, em termos reais, ou incremento de 
197,7%. Nesse caso, o principal credor foi a Linknet Tecnologia e Comunicações, 
com o montante inscrito de R$ 56,3 milhões. 

PASSIVO NÃO FINANCEIRO 

As contas do Passivo Não Financeiro correspondem ao saldo das 
obrigações a curto e longo prazos que dependem de autorização orçamentária para 
sua execução. Em 2007, o valor total desse grupo somou R$ 5,8 bilhões, 
correspondendo a 90,1% do Passivo Real. Relativamente ao ano anterior, o 
incremento verificado foi de 2,1%, ou R$ 122 milhões, em valores atualizados. Essa 
classificação compõe-se das Obrigações em Circulação, que chegou a R$ 54,1 
milhões em 2007, e do Exigível a Longo Prazo, com R$ 5,8 bilhões registrados no 
exercício. 

Credor Valor % Credor Valor %

Siemens Ltda. 4.023.956            6,47 Linknet Tecnol. e Comunic. Ltda. 56.289.709              10,07

Serveng-Civilsan S/A 4.628.359            7,44 Torc - Terraplanagem Ltda. 10.572.255              1,89

Santa Bárbara Engenharia S/A 2.959.200            4,76 Serveng-Civilsan S/A 10.384.693              1,86

Fundação Universidade de Brasília 2.220.485            3,57 CEB 10.101.956              1,81

Caixa Econômica Federal 1.382.417            2,22 Premenge Ltda. 8.660.026                 1,55

Aapas 1.259.838            2,03 Brasil Telecom S/A 8.134.491                 1,45

Poli Engenharia Ltda. 1.224.039            1,97 JM Terraplanagem Ltda. 7.538.300                 1,35

Caenge S/A 1.159.768            1,86 GW Const. Incorporações Ltda. 7.523.830                 1,35

Demais Credores 43.345.695         69,68 Demais Credores 439.892.228            78,68

TOTAL 62.203.757         100,00 TOTAL 559.097.488            100,00

RESTOS A PAGAR - PRINCIPAIS CREDORES - 2007

PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS
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O item com maior volume de recursos no Exigível a Longo Prazo foi 
Credores por Ação Transitada em Julgado, que montava R$ 3,7 bilhões ao fim de 
2007. Essa conta e as Operações de Crédito Internas e Externas, que somaram 
R$ 1,8 bilhão, formam a dívida pública do DF e representam 94,5% do Exigível a 
Longo Prazo. Em conjunto, essas três contas apresentaram acréscimo de R$ 129,8 
milhões em relação ao ano anterior, o que significa aumento de 2,4% em termos 
reais. Todo o crescimento foi motivado pela variação positiva da primeira, eis que as 
Operações de Crédito Internas apresentaram redução de 3,1%, ou R$ 47,6 milhões, 
e as Externas, queda de 18,5%, ou R$ 61,8 milhões. 

COMPOSIÇÃO DOS CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO 
– 2007 – 

 
Fonte: Siggo. 

Outra conta relevante no grupo Exigível a Longo Prazo é a chamada 
Obrigações a Pagar. Em 2006, o valor chegava a R$ 155,6 milhões em valores 
atualizados. Para o ano seguinte, houve incremento de R$ 148 milhões — aumento 
de 95,1%. Entre os órgãos do GDF, a Caesb e a CEB figuram entre as principais 
credoras. Registrado nessa conta, o montante devido à Caesb era de R$ 485,7 mil. 
As obrigações relativas ao aglomerado CEB, por seu turno, eram de R$ 1,8 milhão. 
Somados aos valores inscritos em Restos a Pagar, a dívida do GDF para com essas 
empresas alcançava R$ 7,2 milhões e R$ 16,1 milhões para Caesb e CEB, 
respectivamente. Não obstante, as empresas informaram que possuíam créditos a 
receber de órgãos do GDF no valor de R$ 22,2 milhões, para a Caesb, e R$ 89,4 
milhões, no caso da CEB. Tal falha tem sido observada em outros Relatórios 
Analíticos sobre as Contas do Governo. 

Como ocorrido nos anos anteriores, não foram encontrados registros 
relativos à dívida com o INSS por parte de entidades do GDF no Balanço Patrimonial 
em 2007. Em consulta aos maiores devedores do DF inscritos na dívida ativa 
daquele Instituto, despontaram quatro unidades do GDF — Fundações Educacional 
e Hospitalar, ambas em processo de extinção, Banco de Brasília e Novacap — que 
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somavam débito no valor de R$ 466,9 milhões em levantamento realizado em 
setembro de 2007. 

R$ Milhão 

 
Fonte: Sítio do Ministério da Previdência Social na Internet (consulta em 24.04.08). 

Valores nominais. 

Apenas a Novacap apresentou decréscimo nominal no valor inscrito 
nessa dívida ativa no último biênio. 

No que tange às Obrigações em Circulação, a conta Provisões 
destaca-se como a mais representativa, com 87,4% do total do grupo. Em relação ao 
ano anterior, essa conta apresentou redução de 77,8%, ou R$ 165,8 milhões a 
menos.  

Tal comportamento, associado ao aumento verificado na conta Restos 
a Pagar comentada anteriormente, indica estarem sendo saneadas, em 2007, as 
impropriedades relativas à apuração de despesas não inscritas em restos a pagar 
apontadas por esta Corte em Relatórios Analíticos sobre as Contas do Governo de 
exercícios anteriores e em diversos processos. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O Patrimônio Líquido reflete a diferença entre o Ativo e o Passivo Real. 
Em 2007, essa diferença alcançou R$ 9,8 bilhões, registrando crescimento real de 
R$ 1,3 bilhão, ou variação positiva de 15,3%, em relação ao exercício anterior. Esse 
movimento reflete a ampliação maior do Ativo Real, em contraposição ao 
crescimento do Passivo Real, no ano. 

Além das cinco empresas públicas dependentes de recursos do 
Tesouro (Codeplan, Emater, Metrô/DF, Novacap e TCB), o GDF detém participação 
em outras sete estatais. Os dados contábeis destas não integram o Balanço 
Patrimonial analisado, eis que apresentam execução apenas nos Orçamentos de 
Investimento e de Dispêndios. Os resultados operacionais e líquidos das doze 
empresas estatais do DF são apresentados no gráfico que segue. 

DEVEDORES 2005 2006 2007

Fundação Educacional do DF 290,8             302,7 310,1           

Banco de Brasília - BRB 122,2             87,2 89,4             

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap 34,7               36,0 32,4             

Fundação Hospitalar do DF 31,9               33,8 35,0             

TOTAL 479,6             459,7           466,9           

PRINCIPAIS DEVEDORES DA DÍVIDA ATIVA DO INSS NO DISTRITO FEDERAL
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EMPRESAS ESTATAIS DO DF 
RESULTADOS OPERACIONAL E LÍQUIDO 

– 2007 – 

 
Fonte: Balanço Geral – Anexo III. 

Ao contrário do ocorrido no exercício anterior, os resultados globais das 
empresas estatais foram positivos em 2007. O resultado operacional situou-se em 
R$ 670 milhões, e o resultado líquido apontou lucro de R$ 407,9 milhões.  

Em relação a 2006, em termos reais, o crescimento foi de R$ 524,8 
milhões e R$ 697,6 milhões para os resultados líquido e operacional, 
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Terracap

TCB

SAB

Novacap

Metrô/DF

Emater

Codeplan

CEB

Ceasa

Caesb

BRB

Brasiliatur

TOTAL

82.110 

371 

(782)

(480)

37.256 

(666)

100.593 

165.661 

(2.914)

113.212 

175.454 

157 

669.974 

58.437 

871 

(782)

(474)

(20.116)

(666)

97.617 

120.302 

(2.928)

55.242 

100.238 

157 

407.897 

R$ 1.000,00 
Resultado Líquido Resultado Operacional
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respectivamente. Contribuiu de forma significativa para a formação desse quadro a 
diametral mudança nos resultados da CEB e Codeplan em relação àqueles 
apresentados no ano anterior, que saíram de grandes prejuízos para lucros de 
mesma proporção. 

No caso da CEB, os prejuízos líquido e operacional registrados em 
2006 foram de R$ 186,9 milhões e R$ 154,2 milhões, nessa ordem, em valores 
corrigidos. Em 2007, os montantes saltaram para R$ 120,3 milhões e R$ 165,7 
milhões positivos, respectivamente. 

Quanto à Codeplan, os aumentos reais de um ano para o outro foram 
de R$ 199,4 milhões e R$ 204,4 milhões nos resultados líquido e operacional, 
situando, em 2007, em R$ 97,6 milhões e R$ 100,6 milhões, a despeito do prejuízo 
de R$ 115,3 milhões registrado no Balanço Patrimonial anteriormente citado. 

Cumpre ressaltar, ainda, a inclusão entre as empresas estatais da 
Empresa Brasiliense de Turismo – Brasiliatur, cuja autorização para criação deu-se 
pela Lei nº 3.982/07. Destaque também cabe à exclusão da Proflora da lista de 
estatais do GDF, eis que se encontra em processo de liquidação a cargo da 
Terracap, conforme nota explicativa IV do Anexo III do Balanço Geral. 

Impende informar, ainda, que, de acordo com as notas explicativas 
contidas no mesmo documento, a consolidação dos resultados alcançados pelas 
empresas foi parcialmente realizada. Isso se deu em virtude de dificuldades que se 
apresentaram na identificação da correspondência dos saldos entre as companhias, 
“fato que exige a adoção de procedimentos mais adequados que permitam o 
controle e acompanhamento de tais saldos, no decorrer do exercício”, além de a 
CEB Lajeado e o BRB não terem atualizado os valores de execução da despesa 
orçamentária. 

4.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

Prevista no art. 104 da Lei nº 4.320/64, a Demonstração das Variações 
Patrimoniais – DVP visa a evidenciar as alterações ocorridas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e a indicar o resultado 
patrimonial do exercício. Aponta, por meio das mutações ocorridas nos componentes 
patrimoniais, como foram aplicados os recursos financeiros nas diversas ações 
realizadas pelo governo e a procedência desses recursos, apresentando as 
alterações ocorridas nos componentes do patrimônio e como se deu a formação do 
resultado. 

A Demonstração das Variações Patrimoniais enviada na Prestação de 
Contas apresenta-se em conformidade com os dados constantes do Siggo. 

Em 2007, as Variações Ativas, quais sejam aquelas que promovem o 
crescimento da composição patrimonial, aumentando o Ativo ou reduzindo o 
Passivo, somaram R$ 14,2 bilhões. As modificações redutoras do patrimônio, por 
seu turno, montaram R$ 12,7 bilhões. 
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R$ 1,00 

 
Fonte: Siggo. 

Dessa forma, o Resultado Patrimonial, dado pelo confronto entre as 
Variações Ativas e Passivas, subtraído da reserva de subvenções, produziu 
superávit de R$ 1,4 bilhão. Em termos desagregados, o saldo decorrente da 
execução orçamentária chegou a resultado positivo de R$ 1,2 bilhão, e as 
modificações independentes dessa execução geraram superávit de R$ 271 milhões. 

Esse resultado demonstra significativa alteração em relação ao ano 
anterior, quando se registrou déficit real de R$ 450,3 milhões. Ou seja, o aumento 
efetivo no resultado patrimonial entre um exercício e outro situou-se em R$ 1,9 
bilhão. 

Quanto à Reserva de Subvenções, o valor registrado no exercício foi 
de R$ 57,6 milhões, destinado, sobretudo, ao Metrô/DF — R$ 56,9 milhões. O 
montante alocado na conta apresentou redução de 11,9% em relação ao ano 
anterior, em números corrigidos. 

O relevante acréscimo constatado em 2007 no Resultado Patrimonial 
deveu-se, sobremaneira, ao incremento das receitas correntes relativamente às 
despesas correntes, indicando ampliação da capitalização no DF. Com efeito, ao 
passo que a alta nas receitas correntes situou-se em 6,7% entre os dois exercícios, 
as despesas correntes apresentaram redução de 0,9%. Dessa forma, o cotejamento 
entre os dois grupos gerou elevação de R$ 652,1 milhões, em números atualizados. 
Proporcionalmente, embora as receitas correntes tenham reduzido sua participação 
nas variações ativas em 7,4 pontos percentuais, a queda na representatividade das 
despesas correntes foi ainda mais expressiva, reduzindo de 61,1% para 51%. 

VARIAÇÕES
EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO

Ativas 9.500.353.237                      4.717.466.667                      14.217.819.903                    

Passivas (-) (8.329.985.415)                     (4.388.830.162)                     (12.718.815.577)                   

Reserva de Subvenções (-) (57.629.745)                          (57.629.745)                          

RESULTADO 1.170.367.822                      271.006.760                         1.441.374.582                      

RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS - 2007



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 270 

R$ 1,00 

 
Fonte: Siggo. 
Valores atualizados pelo IPCA - Médio. 

Ademais, contribuiu expressivamente para a formação do superávit no 
resultado patrimonial verificado em 2007 a elevação na Incorporação de Direitos 
frente à Baixa de Direitos, cujos montantes registrados eram de R$ 2,4 bilhões e 
R$ 1,7 bilhão, respectivamente, o que gerou diferença positiva de R$ 694,4 milhões. 
No ano anterior, essa diferença chegava a R$ 322,9 milhões negativos, eis que a 
Baixa de Direitos foi significativamente superior naquele exercício. Tal movimento 
perfez acréscimo de R$ 1 bilhão entre um ano e outro, em valores nominais, no 
resultado das duas contas. 

No que tange ao destaque à origem e ao destino dos recursos 
provenientes da alienação de ativos, exigido pelo art. 50 da Lei Complementar 
nº 101/00, foi encaminhado junto à Prestação de Contas o Demonstrativo da Receita 
de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos. Estava evidenciado neste 
demonstrativo que, do R$ 1,1 milhão advindo da alienação de bens móveis e 
imóveis, foram aplicados R$ 609,7 mil. Desse valor, 96% foram canalizados para a 
aquisição de equipamentos e material permanente no Serviço de Limpeza Urbana – 
SLU e na Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB. 

Valor % Valor %

Resultado Orçamentário 9.049.908.222              72,87       9.500.353.237     66,82      

Receitas Orçamentárias 8.169.128.915              65,77       8.631.862.638     60,71      

Mutações Ativas 880.779.307                 7,09         868.490.599        6,11        

Resultado Extra-orçamentário 2.919.912.213              23,51       4.717.466.667     33,18      

Receitas Extra-orçamentárias 35.825.382                   0,29         15.548.114          0,11        

Interferências Ativas 32.315.877                   0,26         18.392                 0,00        

Acréscimos Patrimoniais 2.851.770.954              22,96       4.701.900.160     33,07      

Resultado Patrimonial 450.250.122                 3,63         

Déficit 450.250.122                 3,63         

TOTAL 12.420.070.556             100,00     14.217.819.903    100,00    

Valor % Valor %

Resultado Orçamentário 8.444.515.492              67,99       8.329.985.415     58,59      

Despesas Orçamentárias 8.253.937.835              66,46       8.145.430.535     57,29      

Mutações Passivas 190.577.657                 1,53         184.554.880        1,30        

Resultado Extra-orçamentário 3.910.144.724              31,48       4.388.830.162     30,87      

Despesas Extra-orçamentárias 32.373.757                   0,26         14.119.018          0,10        

Interferências Passivas 32.315.877                   0,26         18.392                 0,00        

Decréscimos Patrimoniais 3.845.455.091              30,96       4.374.692.752     30,77      

Reserva de Subvenções 65.410.340                   0,53         57.629.745          0,41        

Resultado Patrimonial 1.441.374.582     10,14      

Superávit 1.441.374.582     10,14      

TOTAL 12.420.070.556             100,00     14.217.819.903    100,00    

VARIAÇÕES PASSIVAS

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS - 2006/2007

VARIAÇÕES ATIVAS
2006 2007

2006 2007
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4.5 - QUADROS 
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Quadro 18 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2007 – 
R$ 1,00 

 
Fonte: Balanço Consolidado do Distrito Federal. 
Exclusive transferências correspondentes ao FCDF. 

RECEITA PREVISTA EXECUTADA DIFERENÇA DESPESA AUTORIZADA EXECUTADA DIFERENÇA

RECEITAS CORRENTES 9.468.740.241 8.508.527.391 960.212.850 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 9.892.586.107 8.033.656.390 1.858.929.717

 Receita Tributária 6.514.010.824 6.074.155.411 439.855.413 DESPESAS CORRENTES 8.214.035.081 7.138.093.392 1.075.941.689

 Receita de Contribuições 971.054.530 849.870.145 121.184.385  Pessoal e Encargos Sociais 4.411.124.203 4.257.364.460 153.759.743

 Receita Patrimonial 28.717.641 124.498.683 (95.781.042)  Juros e Encargos da Dívida 116.774.775 112.756.341 4.018.434

 Receita Agropecuária 65.157 (65.157)  Outras Despesas Correntes 3.686.136.103 2.767.972.591 918.163.512

 Receita Industrial 111.678 1.457.024 (1.345.346) DESPESAS DE CAPITAL 1.591.271.144 895.562.998 695.708.146

 Receita de Serviços 451.333.648 154.787.787 296.545.861  Investimentos 1.384.770.355 724.112.621 660.657.734

 Transferências Correntes 1.893.742.737 1.738.232.274 155.510.463  Inversões Financeiras 115.172.389 82.198.054 32.974.335

 Outras Receitas Correntes 412.976.024 417.544.616 (4.568.592)  Amortização da Dívida 91.328.400 89.252.323 2.076.077

 Receitas Intra-orçamentárias Correntes 47.319.198 2.235.790 45.083.408 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 87.279.882 87.279.882

 Deduções da Receita (850.526.039) (854.319.496) 3.793.457 CRÉDITOS ESPECIAIS 355.465.457 111.774.144 243.691.313

RECEITAS DE CAPITAL 638.674.015 123.335.247 515.338.768 DESPESAS CORRENTES 271.732.269 110.852.206 160.880.063

 Operações de Crédito 244.907.735 31.310.700 213.597.035  Pessoal e Encargos Sociais 41.980.178 18.763.714 23.216.464

 Alienação de Bens 124.912.000 1.082.740 123.829.260  Outras Despesas Correntes 229.752.091 92.088.492 137.663.599

 Amortizações 26.200.906 21.980.130 4.220.776 DESPESAS DE CAPITAL 83.733.188 921.938 82.811.250

 Transferências de Capital 240.654.374 68.961.677 171.692.697  Investimentos 83.733.188 921.938 82.811.250

 Receitas Intra-orçamentárias de Capital 1.999.000 0 1.999.000

SOMA 10.107.414.256 8.631.862.638 1.475.551.618 SOMA 10.248.051.564 8.145.430.535 2.102.621.030

DÉFICIT DE CAPITAL 773.149.689 SUPERÁVIT CORRENTE 1.259.581.793

TOTAL 10.107.414.256 9.405.012.327 1.475.551.618 TOTAL 10.248.051.564 9.405.012.327 2.102.621.030
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Quadro 19 

BALANÇO FINANCEIRO 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

– 2007 – 
   R$ 1,00 

 
Fonte: Balanço Consolidado do Distrito Federal. 
Exclusive transferências do FCDF. 

SALDO SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 8.631.862.638     DESPESA ORÇAMENTÁRIA 8.145.430.535     

Receitas Correntes 8.508.527.391     Despesas Correntes 7.248.945.598     

Receita Tributária 6.074.155.411     Pessoal e Encargos Sociais 4.276.128.174     

Receita de Contribuições 849.870.145        Juros e Encargos da Dívida 112.756.341        

Receita Patrimonial 124.498.683        Outras Despesas Correntes 2.860.061.083     

Receita Agropecuária 65.157                 

Receita Industrial 1.457.024            Despesas de Capital 896.484.936        

Receita de Serviços 154.787.787        Investimentos 725.034.559        

Transferências Correntes 1.738.232.274     Inversões Financeiras 82.198.054          

Outras Receitas Correntes 417.544.616        Amortização da Dívida 89.252.323          

Receitas Intra-orçamentárias Correntes 2.235.790            

Deduções à Receita (854.319.496)       DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 350.534.382        

Consignações 397.287               

Receitas de Capital 123.335.247        Outros Depósitos 511.095               

Operações de Crédito 31.310.700          Depósitos de Diversas Origens 4.764.834            

Alienações de Bens 1.082.740            Obrigações a Pagar 196.323.092        

Amortizações 21.980.130             Recursos Especiais a Liberar 196.323.092        

Transferência de Capital 68.961.677                 Restos a Pagar 196.323.092        

           Processados 16.543.924          

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 826.091.894                   Não-Processados 179.779.169        

Consignações 7.723.091            Valores Pendentes a Curto Prazo 1.588                   

Outros Depósitos 542.238                      Receitas Pendentes 1.588                   

Depósitos de Diversas Origens 13.803.548          Créditos Diversos a Receber 1.593.245            

Obrigações a Pagar 621.301.245        Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 195.346               

   Recursos Especiais a Liberar 621.301.245               Recursos Vinculados 195.346               

       Restos a Pagar 621.301.245                   Depósitos para Recursos 195.346               

           Processados 62.203.757          Realizável a Longo Prazo 2.113.323            

           Não-Processados 559.097.488               Recursos Vinculados 2.113.323            

Créditos Diversos a Receber 1.645.078                       Depósitos Judiciais 2.113.323            

Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 157.592               Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros 18.392                 

       Recursos Vinculados 157.592               Transferências Financeiras 144.616.178        

           Depósitos para Recursos 157.592               

Valores a Compensar Adm. Indireta 740                      Ajustes de Saldo Anterior 5.943.419            

Realizável a Longo Prazo 1.759.644            Ajuste Financeiro de Exercício Anterior 5.943.419            

       Recursos Vinculados 1.759.644            

           Depósitos Judiciais 1.759.644            Saldo para o Exercício Seguinte 1.229.442.385     

Incorp/Desincorp. Saldos Financeiros 18.392                 Disponível 1.203.939.432     

Transferências Financeiras 179.140.325        Rede Arrecadadora 25.502.953          

Ajuste de Saldo Anterior 3.205.378            

Ajuste Financeiro de Exercício Anterior 3.205.378            

Saldo do Exercício Anterior 270.190.810        

Disponível 253.997.399        

Rede Arrecadadora 16.193.411          

9.731.350.720     TOTAL 9.731.350.720     TOTAL

DESPESARECEITA
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Quadro 20 

BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO) 
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

- 2007 - 
R$ 1,00 

 
Fonte: Balanço Consolidado do Distrito Federal. 
Exclusive transferências do FCDF. 

ATIVO SALDO SALDO/AR (%)

  ATIVO FINANCEIRO 1.233.344.300           7,58                    

    DISPONÍVEL 1.229.442.385                  7,55                         

Caixa 2.589.601                        0,02                        

Bancos Conta Movimento 153.573.203                    0,94                        

Aplicações Financeiras 737.587.049                    4,53                        

Recursos Vinculados 308.288.859                    1,89                        

Recursos Bloqueados 1.900.721                        0,01                        

Rede Arrecadadora 25.502.953                      0,16                        

    CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 1.788.592                         0,01                         

Mandado de Sequestro 1.593.245                        0,01                        

Depósitos para Recursos 195.346                           0,00                        

    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.113.323                         0,01                         

Depósitos Judiciais 2.113.323                        0,01                        

  ATIVO NÃO FINANCEIRO 15.043.480.334         92,42                  

    REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 375.428.074                     2,31                         

Créditos em Circulação 133.036.469                    0,82                        

Fornecimentos a receber 26.642.145                       0,16                         

Créditos Tributários 1.628.266                         0,01                         

Créditos Não Tributários 103.396                            0,00                         

Créditos Diversos a Receber 32.475.784                       0,20                         

Créditos Parcelados 2.283.549                         0,01                         

Diversos Responsáveis 53.076.048                       0,33                         

Empréstimos e Financiamentos 9.021.594                         0,06                         

Adiantamentos Concedidos 7.038.151                         0,04                         

Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 702.216                            0,00                         

Outros Créditos 65.320                              0,00                         

Bens e Valores em Circulação 197.968.749                    1,22                        

Estoques 196.017.029                     1,20                         

Títulos e Valores 1.951.720                         0,01                         

Valores Pendentes a Curto Prazo 44.422.857                      0,27                        

    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.050.959.555                  43,32                       

Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 297.639                           0,00                        

Depósitos Compulsórios 278.834                            0,00                         

Recursos Vinculados 18.805                              0,00                         

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 7.050.661.916                 43,32                      

Créditos Tributários e Não Tributários 5.536.609.362                  34,02                       

Empréstimos e Financiamentos 745.964.632                     4,58                         

Outros Créditos a Receber 768.087.922                     4,72                         

    ATIVO PERMANENTE 7.617.092.705                  46,80                       

Investimentos 3.172.522.011                 19,49                      

Imobilizado 4.444.570.694                 27,31                      

  ATIVO REAL (AR) = AF + ANF 16.276.824.634         100,00                

  COMPENSADO 6.842.184.753           

Responsabilidades por Títulos e Valores 136.379.722                    

Comodato de Bens 1.248.096                        

Depósitos FGTS - Não Optante 743.109                           

Apreensão de Mercadorias 2.161.851                        

Garantias de Valores 48.103.830                      

Direitos e Obrigações Contratuais 6.430.052.718                 

Concessão de Auxílios, Contribuições e Subvenções 7.399.605                        

Outras Compensações 216.095.822                    

 TOTAL DO ATIVO = AR + COMPENSADO 23.119.009.387         
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Quadro 20 (continuação) 

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)  
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

- 2007 - 
R$ 1,00 

 
Fonte: Balanço Consolidado do Distrito Federal. 

Exclusive transferências do FCDF. 

PASSIVO SALDO SALDO/PR (%)

  PASSIVO FINANCEIRO 643.370.122            9,93                    

    DEPÓSITOS 22.068.877                    0,34                          

Consignações 7.723.091                      0,12                         

Outros Depósitos 542.238                         0,01                         

Depósitos de Diversas Origens 13.803.548                    0,21                         

    OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 621.301.245                  9,59                          

Restos a Pagar 621.301.245                  9,59                         

Processados 62.203.757                    0,96                          

Não Processados 559.097.488                  8,63                          

  PASSIVO NÃO FINANCEIRO 5.838.620.772         90,07                  

    OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 54.056.326                    0,83                          

Provisões 47.239.025                    0,73                         

Fornecedores a Liquidar 4.491.266                      

Credores - Entidades e Agentes 2.326.034                      0,04                         

    EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 5.784.564.446               89,24                        

Obrigações Exigíveis a Longo Prazo 5.784.564.446               89,24                       

Operações de Crédito Internas 1.482.631.981               22,87                        

Operações de Crédito Externas 272.253.419                  4,20                          

Obrigações Legais e Tributárias 12.788.940                    0,20                          

Obrigações a Pagar 303.600.286                  4,68                          

Credores por Ação Transitada em Julgado 3.710.435.271               57,24                        

Outras Operações Exigíveis 2.854.549                      0,04                          

  PASSIVO REAL (PR) = PF + PNF 6.481.990.894         100,00                 

  PATRIMÔNIO 9.794.833.740         

    SALDO PATRIMONIAL 8.136.453.456               

    CAPITAL REALIZADO 1.506.017.943               

    RESERVAS 566.051.869                  

    RESULTADO ACUMULADO (413.689.528)                 

  COMPENSADO 6.842.184.753         

Responsabilidades por Títulos e Valores 136.379.722                  

Comodato de Bens 1.248.096                      

Depósitos FGTS - Não Optante 743.109                         

Apreensão de Mercadorias 2.161.851                      

Garantias de Valores 48.103.830                    

Direitos e Obrigações Contratuais 6.430.052.718               

Concessão de Auxílios, Contribuições e Subvenções 7.399.605                      

Outras Compensações 216.095.822                  

TOTAL DO PASSIVO = PR + PATRIMÔNIO + COMPENSADO 23.119.009.387       -                      
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Quadro 21 
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ATIVAS)  

UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
- 2007 - 

R$ 1,00 

 
Fonte: Balanço Consolidado do Distrito Federal. 
Exclusive transferências do FCDF.

 VARIAÇÕES ATIVAS SALDO %

 VARIAÇÕES ATIVAS 14.217.819.903 100,00

    RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.500.353.237 66,82

     Receitas Orçamentárias 8.631.862.638 60,71

       RECEITAS CORRENTES 9.360.611.097 65,84

         Receita Tributária 6.074.155.411 42,72

         Receita de Contribuições 849.870.145 5,98

         Receita Patrimonial 124.498.683 0,88

         Receita Agropecuária 65.157 0,00

         Receita Industrial 1.457.024 0,01

         Receita de Serviços 154.787.787 1,09

         Transferências Correntes 1.738.232.274 12,23

         Outras Receitas Correntes 417.544.616 2,94

       (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (854.319.496) (6,01)

       RECEITAS DE CAPITAL 123.335.247 0,87

         Operações de Crédito 31.310.700 0,22

         Alienação de Bens 1.082.740 0,01

         Amortizações 21.980.130 0,15

         Transferências de Capital 68.961.677 0,49

       RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 2.235.790 0,02

     MUTAÇÕES ATIVAS 868.490.599 6,11

       INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 779.209.654 5,48

         Aquisições de Bens 662.297.215 4,66

         Incorporações de Créditos 106.207.916 0,75

         Custo de Bens e Serviços - Incorporação 10.704.523 0,08

       DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 89.280.945 0,63

         Operações de Crédito - Interna 55.901.030 0,39

         Operações de Crédito - Externa 24.467.213 0,17

         Precatórios 15.104 0,00

         Financiamentos em Circulação Longo Prazo 8.884.081 0,06

         Outras Obrigações a Pagar a Longo Prazo 13.518 0,00

    RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 4.717.466.667 33,18

     Receitas Extra-Orçamentárias 15.548.114 0,11

       RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS 15.548.114 0,11

         Receitas Operacionais 14.121.394 0,10

         Receitas não Operacionais 1.426.720 0,01

     Interferências Ativas 18.392 0,00

       Movimento de Fundos a Débito 18.392 0,00

     Acréscimos Patrimoniais 4.701.900.160 33,07

       INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 3.329.520.569 23,42

         Incorporação de Bens Imóveis 293.832.085 2,07

         Incorporação de Bens Móveis 649.031.089 4,56

         Incorporação de Títulos e Valores 13.403.500 0,09

         Incorporação de Investimentos 175 0,00

         Incorporação de Direitos 2.373.253.719 16,69

       AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS 484.255.075 3,41

         Reavaliação  de Bens 20 0,00

         Valorização de Investimentos 20.550.668 0,14

         Ajustes de Créditos 463.476.169 3,26

         Outros Ajustes Patrimoniais 228.217 0,00

       DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 815.375.258 5,73

         Desincorporações de Obrigações 815.375.258 5,73

       AJUSTES  DE OBRIGAÇÕES 72.749.259 0,51

         Desvalorização de Obrigações Externas 72.749.259 0,51
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Quadro 21 (continuação) 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (PASSIVAS)  
UNIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

- 2007 - 
R$ 1,00 

 
Fonte: Balanço Consolidado do Distrito Federal. 
Exclusive transferências do FCDF. 

 VARIAÇÕES PASSIVAS SALDO %

 VARIAÇÕES PASSIVAS 14.217.819.903 100,00

    RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.329.985.415 58,59

     Despesas  Orçamentárias 8.145.430.535 57,29

       DESPESAS CORRENTES 7.248.945.598 50,98

         Pessoal e Encargos Sociais 4.276.128.174 30,08

         Juros e Encargos da Dívida 112.756.341 0,79

         Outras Despesas Correntes 2.860.061.083 20,12

       DESPESAS DE CAPITAL 896.484.936 6,31

         Investimentos 725.034.559 5,10

         Inversões Financeiras 82.198.054 0,58

         Amortização da Dívida 89.252.323 0,63

     MUTAÇÕES PASSIVAS 184.554.880 1,30

       DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 153.244.180 1,08

         Alienação de Bens 1.378.555 0,01

         Liquidação de Créditos 151.865.625 1,07

       INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 31.310.700 0,22

          Operações de Crédito - Interna 2.689.742 0,02

          Operações de Crédito  - Externa 28.620.959 0,20

    RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 4.388.830.162 30,87

     Despesas Extra-Orçamentárias 14.119.018 0,10

       DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS 14.119.018 0,10

         Despesas Operacionais 13.165.113 0,09

         Despesas não Operacionais 953.905 0,01

     Interferências Passivas 18.392 0,00

       Movimento de Fundos a Crédito 18.392 0,00

         Movimento de Fundos Próprios 18.392 0,00

     Decréscimos Patrimoniais 4.374.692.752 30,77

       DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 2.980.501.755 20,96

         Baixa de Bens Imóveis 515.974.367 3,63

         Baixa de Bens Móveis e Estoque 757.930.101 5,33

          Bens Móveis de Uso Permanente 90.212.056 0,63

          Bens de Estoque 667.718.046 4,70

         Baixa de Títulos e Valores 27.524.231 0,19

         Baixa de Investimentos 255.142 0,00

         Baixa de Direitos 1.678.817.914 11,81

       AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS 37.490.765 0,26

         Desvalorização de Investimentos 256.937 0,00

         Depreciação, Amortização e Exaustão 37.233.827 0,26

       INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.033.627.304 7,27

         Incorporação de Obrigações 1.033.627.304 7,27

       AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 323.062.199 2,27

         Atualização de Obrigações Internas 301.855.201 2,12

         Atualização de Obrigações Externas 21.206.998 0,15

       AJUSTES MONETÁRIO DO BALANÇO 10.729 0,00

         Correção Monetária do Patrimônio Líquido 10.729 0,00

    Reserva de Subvenções 57.629.745 0,41

    Resultado Patrimonial 1.441.374.582 10,14

SUPERÁVIT 1.441.374.582 10,14
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5 – DÍVIDA PÚBLICA  

O montante das dívidas flutuante e fundada e dos credores por ação 
transitada em julgado, registrado nas demonstrações contábeis dos órgãos e 
entidades integrantes dos OFSS, alcançou R$ 6,1 bilhões, em 2007.  

Em valores históricos, esse endividamento é R$ 798,9 milhões maior 
que o obtido no exercício de 2006. Verifica-se que, apesar do decréscimo no valor 
da Dívida Fundada, houve aumento na Dívida Flutuante e na conta de Credores por 
Ação Transitada em Julgado. Ainda assim, a dívida total registrada não corresponde 
ao valor real, em virtude do registro parcial de dívidas de órgãos do GDF com a CEB 
e a Caesb e de precatórios judiciais, predominantemente no grupo Exigível a Longo 
Prazo, como comentado nos itens 4.3 – Balanço Patrimonial e 5.2.1 – Precatórios 
Judiciais deste Relatório. 

Verifica-se, conforme tabela apresentada a seguir, que 60,7% do 
endividamento refere-se a credores por ação transitada em julgado; 28,7%, a dívida 
fundada (empréstimos e financiamentos); e 10,5%, a dívida de curto prazo, 
denominada flutuante. 

R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral - Anexo III. 
Obs.: inclui administração direta, autárquica, fundacional, fundos especiais e 

empresas públicas dependentes. 

5.1 – DÍVIDA FLUTUANTE 

Restos a Pagar constituem a quase totalidade da dívida flutuante.  Dos 
R$ 643,4 milhões que constituem a dívida de curto prazo, 96,6% são representados 
por esse tipo de passivo. 

Dívida Flutuante 643.370                                        

Dívida Fundada 1.754.885                                     

Credores por Ação Transitada em Julgado 3.710.435                                     

T O T A L 6.108.691                                     

ENDIVIDAMENTO PÚBLICO - 2007

TIPO DE OBRIGAÇÃO VALORES
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R$ 1.000,00 

 
Fonte: Balanço Geral - Anexo III. 

Somente nas autarquias e empresas estatais dependentes o índice de 
liquidez apresentou-se inapto a suportar o correspondente montante da dívida. O 
índice de liquidez total evidencia que havia R$ 1,91 em caixa para cada R$ 1,00 
devido, ao final de 2007. No exercício anterior, esse mesmo índice alcançou 
R$ 1,34. Relembre-se, todavia, que, naquele ano, diversas obrigações (Restos a 
Pagar) não foram registradas, prática não identificada neste Relatório. 

5.2 – DÍVIDA FUNDADA 

Recorde-se que, como o Distrito Federal não possui dívida mobiliária, 
sua dívida fundada resulta integralmente da contratação de empréstimos ou 
financiamentos. 

No fim do exercício de 2007, a dívida fundada totalizava R$ 1,8 bilhão. 
Desse total, cerca de R$ 1,5 bilhão, 84,5%, constituía-se de operações de crédito 
internas e R$ 272,3 milhões, ou 15,5%, de operações de crédito externas. 

O gráfico seguinte mostra a participação dos principais credores da 
dívida fundada do Distrito Federal. 

DIRETA + FUNDOS DA ESTATAIS

FUNDOS INDIRETA DEPENDENTES

Depósitos 10.437 9.851 54 1.726 22.069

    Consignações 7.673 37 6 7 7.723

    Depósitos de Diversas Origens 2.730 9.814 48 1.211 13.804

    Outros Depósitos 34 0 507 542

Obrigações em Circulação 525.731 42.333 2.351 50.886 621.301

    Restos a Pagar 525.731 42.333 2.351 50.886 621.301

T O T A L 536.169 52.183 2.405 52.612 643.370

Disponível 1.137.693 43.091 9.878 6.133 32.647 1.229.442

Índice de Liquidez 2,12 0,83 4,11 0,62 1,91

TÍTULOS AUTARQUIAS FUNDAÇÕES TOTAL

DÍVIDA FLUTUANTE - 2007

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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DÍVIDA FUNDADA – CREDORES 
- 2007 - 

 
Fonte: Balanço Geral - Anexo III e Anexo VIII, Volume IV. 
(*) Refinanciamento da dívida do DF pela União, com base na Lei nº 9.496/97. 

BB – Banco do Brasil; STN – Secretaria do Tesouro Nacional; BID – Banco 
Interamericano de Desenvolvimento; BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social; CEF – Caixa Econômica Federal; Outros: BB e BIRD. 

Desde que houve a renegociação de parcela da dívida interna, em 
1999, a União se constitui na principal credora do Distrito Federal. Ao final de 2007, 
tinha a receber R$ 1 bilhão, correspondente a 58% do total da dívida fundada. 

A movimentação de recursos da dívida fundada, retratada no gráfico à 
frente, mostra que, em 2007, houve ingresso de recursos no valor de R$ 31,3 
milhões. 

DÍVIDA FUNDADA – MOVIMENTAÇÃO 
- 2007 - 

 
Fonte: Balanço Geral - Anexo III e Anexo VIII, Volume IV. 

Por outro lado, a saída de recursos para pagamento do serviço da 
dívida (amortizações, juros e encargos) totalizou R$ 202 milhões.  

Observa-se que a atualização monetária das obrigações internas e 
externas de longo prazo contribuiu para elevar o saldo da dívida em R$ 323,1 
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milhões. A maior responsabilidade deveu-se à atualização das obrigações internas, 
no valor de R$ 301,9 milhões. 

A aplicação dos recursos originários da dívida fundada do Distrito 
Federal encontra-se ilustrada no gráfico a seguir. 

DÍVIDA FUNDADA – SALDO DEVEDOR, POR APLICAÇÃO 
- 2007 - 

 
Fonte: Balanço Geral - Anexo III e Anexo VIII, Volume IV. 
(*) Refinanciamento da dívida pela União, com base na Lei nº 9.496/97. 

5.2.1 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 

Precatório é a designação atribuída às despesas decorrentes de 
sentenças judiciais cujo sujeito passivo da obrigação seja a Fazenda Pública. O 
art. 100 da Constituição Federal e os arts. 78, 86 e 87 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias definem as regras para quitação desses compromissos. 
A falta de pagamento, de acordo com o previsto no art. 34, inciso VI, da Constituição 
Federal, pode importar intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal. 

Os precatórios estão subdivididos em precatórios de natureza 
alimentar, de natureza não alimentar e requisições de pequeno valor.  

Conforme disposto no § 3º do art. 100 da CF/88, as regras relativas à 
expedição de precatórios não se aplicam aos passivos definidos em lei como de 
pequeno valor. No DF, a Lei nº 3.624/05 estabeleceu como de pequeno valor as 
obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades da 
Administração Indireta inferiores a dez salários mínimos, por autor. 

Os créditos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes 
de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade 
civil, em virtude de sentença transitada em julgado. Observada a ordem cronológica 
de sua apresentação, tais créditos terão precedência sobre todos os demais para 
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fins de pagamento. Os precatórios alimentares representam, no DF, 92,6% dessas 
obrigações; do valor restante participam os precatórios não alimentares (7,3%) e as 
requisições de pequeno valor (0,1%).  

O Sistema Integrado de Gestão Governamental - Siggo registrou, ao 
final de 2007, obrigações decorrentes de precatórios no valor de R$ 3.043,7 milhões, 
sendo apenas R$ 22,5 milhões, ou 0,7%, advindos de órgãos da Administração 
Indireta. Todavia, o Corpo de Bombeiros Militar – CBMDF, a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa e o Departamento de Estradas de 
Rodagem – DER/DF informaram a existência de precatórios judiciais pendentes de 
pagamento cujos valores não estavam contabilizados no Siggo, fato já registrado no 
Relatório Analítico e Parecer Prévio sobre as Contas de 2006. 

Em 2007, foram executadas despesas com sentenças judiciais 
(elemento de despesa 91) no valor de R$ 101,4 milhões, sendo R$ 62,6 milhões 
referentes ao pagamento do Precatório nº 449/94 da Secretaria de Saúde. 
Entretanto, não se verificou lançamento de baixa na referida obrigação, apenas 
registros na conta contábil 222520201 – Precatórios Alimentares, cuja variação 
positiva montou R$ 39,4 milhões.  

Verificou-se a inexistência de lançamentos próprios para inscrição, 
atualização por correção monetária e baixa. As atualizações nos registros foram 
feitas com base em estorno total e novo lançamento do valor atual.  

Ademais, os registros relativos a requisições de pequeno valor não 
sofreram atualização em 2007. 

Tais fatos evidenciam que a contabilidade não demonstra a situação 
real dos precatórios, e os saldos das contas que controlam essas obrigações não 
representam fielmente o valor desse passivo distrital, denotando falta de 
transparência, com impacto nas demonstrações contábeis, em especial no 
Demonstrativo da Dívida Consolidada constante do Relatório de Gestão Fiscal do 
Poder Executivo.  

A regularização dessas inconsistências demanda ampla revisão no 
módulo Precatórios do Sistema de Representação e Consultoria Jurídica integrante 
do Siggo e nos procedimentos adotados pela Procuradoria Geral do DF e pela 
Secretaria de Fazenda, para fins de introdução de rotinas e procedimentos que 
permitam evidenciar, adequadamente, a real situação dos precatórios, inclusive os 
de pequeno valor, mormente a inscrição, a baixa e a atualização, além da 
incorporação de precatórios noticiados pelo CBMDF, Seapa e DER. 

Por fim, verificou-se que foram previstos recursos da ordem de R$ 164 
milhões para o pagamento de sentenças judiciais em 2007. Esse montante é 
superior ao mínimo exigido na LC nº 666/02, R$ 144,5 milhões, equivalente a 1% da 
Receita Corrente Líquida prevista na LOA/07 (R$ 8,4 bilhões) acrescida da 
estimativa de receita do Fundo Constitucional do Distrito Federal (R$ 6 bilhões), 
constante do Orçamento Geral da União. 
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5.3 – CAPACIDADE DE PAGAMENTO 

Ao contrário do ocorrido em anos anteriores, observa-se a ausência, na 
Prestação de Contas em exame, dos cálculos da Secretaria de Fazenda referentes à 
classificação do DF, para fins de concessão de garantias pela União. 

5.4 – LIMITES LEGAIS 

Resoluções do Senado Federal, dispositivos da Constituição Federal e 
da Lei Complementar nº 101/00 estabelecem o regramento do endividamento dos 
entes da Federação. A Resolução nº 40/01 estabelece limites globais para o 
montante da dívida pública consolidada, e a nº 43/01 regulamenta limites para 
operações de crédito e concessão de garantias. 

A situação do Distrito Federal em relação ao cumprimento desses 
limites encontra-se demonstrada na tabela a seguir. 

R$ Milhões 

 
Fonte: Balanço Geral - Volume I. 
Receita Corrente Líquida - RCL de 2007, segundo dado da SEF (Balanço Geral, Vol. I, p. 109): R$ 8.165 milhões. 

Observa-se, para todos os limites estabelecidos, baixos índices de 
comprometimento, ou seja, o Distrito Federal, ao final de 2007, considerando os 
parâmetros fixados nas Resoluções nos 40 e 43/01 do Senado Federal, dispunha de 
margem ampla para expandir seu endividamento. 

PARÂMETRO VALOR (A) VALOR (B) % (B/A) VALOR C=(A-B) % (C/A)

1. Montante Global de Oper. de Crédito

. Res. nº 43/01, art. 7º I

2. Média do Comprometimento Anual 

. Res. nº 43/01, art. 7º, II e § 4º

3. Estoque da Dívida 

. Res. nº 43/01, art. 7º, III, e             

. Res. nº 40/01, arts. 3º e 4º 2 x RCL (2016) 20.448             1.862               9,11              18.586                  90,89            

4. Operações de Crédito realizadas - 2006

. Res. nº 43/01, art. 6º, § 1º, I

5. Operações de Crédito realizadas - 2007

. Res. nº 43/01, art. 6º, § 1º, II

6. Operações de Crédito - LOA/2007

. Res. nº 43/01, art. 6º, § 1º, II

7. Antecipação de Receita Orçamentária

. Res. nº 43/01, art. 10

8. Saldo das Garantias

. Res. nº 43/01, art. 9º
100,00          

7% da RCL 572                  -                572                      100,00          

22% da RCL 1.796               -                1.796                    

84,74            

Despesas de Capital realizadas - 2007 814                  31                   3,81              783                      96,19            

Despesas de Capital - LOA/2007 1.560               238                  15,26            1.322                    

88,72            

2 x RCL (2007) 16.330             1.551               9,50              14.779                  90,50            

Despesas de Capital realizadas - 2006 798                  90                   11,28            708                      

97,60            

11,5% da RCL média 988                  331                  33,50            657                      66,50            

16% da RCL 1.306               31                   2,40              1.275                    

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES N
os

 40 E 43/01 DO SENADO FEDERAL - 2007

DESCRIÇÃO
LIMITE MONTANTE APURADO MARGEM NÃO USADA 
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7 – RESSALVAS, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

O Tribunal de Contas do DF é órgão competente para examinar as 
Contas Prestadas pelo governo local e expedir Relatório Analítico e Parecer Prévio. 
No exercício dessa competência, ao se deparar com irregularidades/impropriedades, 
formula determinações, recomendações ou ressalvas, com vistas a aprimorar a 
gestão pública. 

O presente tópico analisa o cumprimento, pelo Poder Executivo, das 
manifestações deste Tribunal exaradas em exercícios anteriores. A tabela a seguir 
contém os apontamentos registrados no período 2003-2006. 

 
Fonte: Relatórios Analíticos sobre as Contas do Governo – 2003/2006. 

DESCRIÇÃO 2003 2004 2005 2006

Recursos do Fundo Constitucional do DF não incluídos no orçamento do

DF e executados no Siafi, sem  registro no Siggo
Ressalva

Ressalva e 

Determinação
Ressalva

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Irregularidades nas contratações do Instituto Candango de Solidariedade Ressalva Ressalva
Irregularidade de Contas e 

Determinação

Deficiência na programação financeira, impedindo o registro ou registrando

parcialmente restos a pagar e dívidas com concessionárias e com o INSS
Ressalva Ressalva Ressalva

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Ausência ou registro parcial de despesas com terceirização de mão-de-obra

em substituição a servidores e empregados públicos
Ressalva Ressalva

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Incorreção dos saldos contábeis representativos da Dívida Ativa Ressalva Ressalva
Irregularidade de Contas e 

Determinação

Repasse de recursos financeiros à CLDF e ao TCDF em desacordo com a

LODF e a LDO
Ressalva Ressalva Ressalva

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Contingenciamento de cotas à CLDF e ao TCDF em afronta à LDO Ressalva Ressalva Ressalva
Irregularidade de Contas e 

Determinação

Inobservância do percentual de ocupação dos cargos em comissão por

servidores ocupantes de carreira técnica ou profissional
Ressalva Ressalva

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Destinação de recursos à FAPDF em montante inferior ao previsto no art.

195 da LODF
Ressalva Ressalva Ressalva

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Realização de despesa e assunção de compromissos sem autorização

orçamentária

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Assunção de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres sem

que pudesse ser cumprida ou deixado disponibilidade de caixa suficiente

para quitar as parcelas faltantes

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Edição de leis versando sobre renúncia de receita sem cumprimento da

LRF e LDO

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Encaminhamento de projetos de lei para aumento de despesas com

pessoal, sem comprovação de que não afetariam as metas fiscais ou sem

indicação da compensação dos efeitos financeiros futuros

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Descumprimento das metas de resultado primário e nominal, considerando-

se as despesas não contabilizadas

Irregularidade de Contas e 

Determinação

Aprimorar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento e

orçamentação e destes com os documentos relacionados à execução das

ações de governo e definir indicadores para avaliar os programas

governamentais

Determinação Determinação Determinação Determinação

Adotar critérios e controles mais rigorosos na elaboração das leis

orçamentárias anuais e na abertura de créditos adicionais
Determinação Determinação Determinação Determinação

Elaborar metodologia para avaliar o custo/benefício das renúncias de

receita e de outros incentivos fiscais
Determinação Determinação Determinação

Observar os prazos para realização de audiências públicas destinadas a

avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre
Determinação Determinação Determinação Determinação

Dar continuidade à implantação do sistema de apuração de custos Recomendação Determinação Determinação Determinação

Revisar o modelo institucional das empresas Nocacap, Emater, Metrô/DF e

TCB
Recomendação Recomendação Recomendação Recomendação

Dar continuidade do aprimoramento do Sistema de Controle Interno Recomendação Recomendação Recomendação Recomendação

RECORRÊNCIA DAS RESSALVAS, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

- 2003/2006 -
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RESSALVAS 

RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF NÃO INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO DO DF E 

EXECUTADOS NO SISTEMA CONTÁBIL DO GOVERNO FEDERAL, SIAFI, SEM REGISTRO NO 

SISTEMA CONTÁBIL DO GDF, SIGGO (NÃO ATENDIDA) 

A situação não foi alterada no exercício em análise. A União continua 
contabilizando os registros no Sistema Integrado de Administração Financeira – 
Siafi, e os recursos permanecem mantidos na Conta Única do Tesouro Nacional até 
sua transferência, como pagamento, aos credores distritais. 

Por meio da Decisão nº 2.214/07, Processo – TCDF nº 32.472/05, este 
Tribunal de Contas resolveu pela necessidade de defesa da competência 
constitucional envolvendo o Fundo Constitucional do DF - FCDF, solicitando à 
Presidência deste Tribunal a adoção de medidas necessárias. Ainda, reiterou à 
Secretaria de Planejamento e Gestão e aos órgãos das áreas de segurança, saúde 
e educação que: 

 incluíssem, nas Leis Orçamentária Anual e de Diretrizes 
Orçamentária do Distrito Federal, os valores provenientes da União 
relativos ao FCDF; 

 registrassem a execução orçamentário-financeira dos recursos do 
FCDF no sistema contábil do Distrito Federal;  

 utilizassem contas bancárias vinculadas e específicas para a 
movimentação, no âmbito dos órgãos de segurança, saúde e 
educação do Distrito Federal, dos recursos pertinentes ao FCDF. 

A Secretaria de Fazenda interpôs pedido de revisão, requerendo a 
suspensão dos efeitos dessa Decisão. Todavia, este Tribunal, por intermédio da 
Decisão nº 1.543/08, não tomou conhecimento desse recurso e determinou que 
fosse atendido o contido na referida Decisão nº 2.214/2007, nas Leis Orçamentárias 
referentes ao exercício de 2009 e seguintes (Capítulo 3.3 – Fundo Constitucional do 
Distrito Federal). 

IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES DO INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE – 

ICS (ATENDIDA) 

O Tribunal vinha, recorrentemente, apontando problemas na 
contratação, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, do Instituto Candango 
de Solidariedade – ICS por diversos órgãos e entidades do Complexo Administrativo 
distrital. 

Esta Corte, por várias vezes, manifestou-se no sentido de que os 
Contratos de Gestão celebrados com aquele Instituto não guardavam conformidade 
com as normas de regência, em razão, especialmente, das ocorrências a seguir 
indicadas: 

 desvio à regra da licitação e do concurso público, ferindo o 
disposto no art. 37, II e XXI, da Constituição da República e o 
art. 2º da Lei 8.666/93, por: 
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o simulação de contrato de gestão, configurando, em 
essência, contrato de prestação de serviços, com objetos 
passíveis de licitação;  

o atuação do Instituto Candango de Solidariedade como 
intermediador de serviços, disponibilizando para a 
Administração recursos humanos e materiais para que 
executasse suas atividades rotineiras;  

 não previsão de metas a serem atingidas pela entidade 
contratada, respectivos prazos de execução, bem como critérios 
objetivos de avaliação de desempenho, mediante indicadores de 
qualidade e produtividade, infringindo, dessa forma, o inciso I do 
art. 7º da Lei nº 9.637/98, c/c o inciso I do art. 7º da Lei nº 
2.415/99;  

 revestimento das características do regime de execução 
"Administração Contratada", que não mais encontra respaldo no 
Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, 
configurando, ainda, subcontratação do objeto pactuado, em 
desacordo com o art. 78, VI, do referido estatuto;  

 realização de prática antieconômica e incompatível com a 
natureza dos contratos de gestão, caracterizada pelo pagamento 
de taxa de administração ao Instituto, calculada sobre o 
montante do valor dos serviços prestados por terceiros. 

Inobstante esses registros, o ICS figurou por vários anos como um dos 
principais beneficiários de recursos públicos repassados mediante dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 

No decorrer de 2007, houve a desqualificação do ICS como 
organização de interesse social e utilidade pública (Decreto nº 27.732/07). Ainda, 
este Tribunal, mediante Decisão nº 3.352/07, determinou a todos os órgãos e 
entidades que se abstivessem de comprometer e liberar recursos, firmar ou 
prorrogar ajustes com aquele Instituto. 

Com efeito, após a publicação desse decreto, 26.02.07, apenas 
pagamentos referentes a reconhecimento de dívidas foram efetuados ao ICS, 
configurando, finalmente, o desuso desse tipo de ajuste com o ICS no exercício em 
análise. 

Registre-se que vários processos que têm como tema contratos de 
órgãos do GDF com o ICS ainda pendem de decisão definitiva por parte desta Corte 
de Contas. Não obstante, pode-se considerar essa determinação atendida, devido à 
cessação dos pagamentos e das contratações daquele Instituto em novos serviços 
(Capítulo 3.2.3 – Despesa por Código de Licitação). 
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DEFICIÊNCIA NA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, IMPEDINDO O REGISTRO OU REGISTRANDO 

PARCIALMENTE RESTOS A PAGAR E DÍVIDAS COM CONCESSIONÁRIAS E COM O INSS 

(ATENDIDA PARCIALMENTE) 

Em relação aos Restos a Pagar, o montante registrado em 2007 atingiu 
R$ 643,4 milhões, três vezes maior que no exercício anterior. Em contrapartida, a 
conta Provisões, registrada em Obrigações em Circulação, reduziu seu montante em 
77,8%, representando R$ 165,8 milhões. Esses fatos indicam estar sendo 
regularizada a contabilização de Restos a Pagar.  

Corrobora essa assertiva o fato apontado na Auditoria na Programação 
Financeira de que a contabilização intempestiva verificada nas unidades fiscalizadas 
foi sanada dentro do exercício de competência, ou seja, os problemas de 
escrituração foram regularizados até o final do exercício de 2007. (Capítulo 3.4.1 –
 Auditoria na Programação Financeira). 

Por outro lado, a conta Obrigações a Pagar, pertencente ao grupo 
Exigível a Longo Prazo, apresentou no final de 2007 saldo de R$ 303,6 milhões. 
Entre as principais credoras, figuram a Caesb e a CEB, com R$ 7,2 milhões e 
R$ 16,1 milhões, respectivamente. No entanto, perdura descompasso dessas 
informações registradas em Balanço com o afirmado pelas empresas. A Caesb 
atesta ter crédito no valor de R$ 22,2 milhões, e a CEB afirma ser credora de 
R$ 89,4 milhões. 

De igual forma, continuam divergências no registro da dívida com o 
INSS. No Balanço Patrimonial, não constam registros dessas dívidas, enquanto 
consulta junto àquele Instituto, com posição referente a setembro de 2007, 
apresenta entre os maiores devedores do DF inscritos na dívida ativa: Fundação 
Educacional, Fundação Hospitalar, ambas em processo de extinção, Banco de 
Brasília e Novacap, com débito de R$ 466,9 milhões (Capítulo 4.3 – Balanço 
Patrimonial). 

AUSÊNCIA OU REGISTRO PARCIAL DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM 

SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS (NÃO ATENDIDA) 

O montante registrado no Elemento de Despesa 34 – Outras Despesas 
de Pessoal, R$ 122,8 milhões, não representa a totalidade de despesas com 
contrato de terceirização de pessoal existente no DF. 

No Processo – TCDF nº 741/01, identificou-se a ausência de registro 
de despesas originárias do contrato firmado com a Politec, no referido elemento 34, 
no exercício de 2007. Esta Corte abordou o assunto por meio da Decisão 
nº 5.572/07, ainda não cumprida (Capítulo 2.2.1 – Poder Executivo). 

INCORREÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS REPRESENTATIVOS DA DÍVIDA ATIVA (ATENDIDA) 

A Decisão nº 451/05 determinou à Secretaria da Fazenda que, em 
função de auditoria realizada por este Tribunal, fossem adotadas medidas tendentes 
à correção das impropriedades na quantificação e na movimentação da Dívida Ativa 
e do Parcelamento de Débitos. 
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A constatação destes ajustes faz-se comparando os valores 
registrados na conta Créditos Tributários e Não Tributários, referentes ao exercício 
de 2007 e presentes no Volume IV do Anexo VIII do Balanço Geral da Prestação de 
Contas, com os informados pela Diretoria de Arrecadação da Subsecretaria de 
Receita. 

A diferença, que em 2006 foi superior a R$ 1 bilhão, em valores 
atualizados, ficou em R$ 1,02 em 2007. Devido à irrelevância desta diferença, 
considera-se atendida esta determinação (Capítulo 4.3 – Balanço Patrimonial). 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À CLDF E AO TCDF EM DESACORDO COM A LODF E 

A LDO (ATENDIDA) 

Os recursos financeiros devem ser repassados à CLDF e ao TCDF, em 
duodécimos, até o dia vinte de cada mês, conforme art. 145 da LODF e art. 64, 
caput e itens I e II, da LDO/2007. No exercício de 2007, os repasses foram inferiores 
aos duodécimos devidos, totalizando, ao final do exercício, as diferenças de R$ 9,4 
milhões para a CLDF e R$ 18,2 milhões para o TCDF (Capítulo 3.4 – Programação 
Financeira). 

Entretanto, a arrecadação foi inferior ao previsto no orçamento e não 
há evidências de que as atividades legislativas e de controle externo tenham sido 
prejudicadas pelo repasse financeiro a menor. 

CONTINGENCIONAMENTO DE COTAS À CLDF E AO TCDF EM AFRONTA À LDO (ATENDIDA) 

A dotação orçamentária não foi integralmente disponibilizada à CLDF e 
ao TCDF no primeiro dia útil do exercício, violando o § 1º do art. 64 da LDO/2007 
(Capítulo 3.4 – Programação Financeira). 

De igual forma, não há evidências de que tal fato tenha prejudicado as 
atividades legislativas e de controle externo. 

INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO POR 

SERVIDORES OCUPANTES DE CARREIRA TÉCNICA OU PROFISSIONAL (NÃO ATENDIDA) 

A Decisão nº 3.236/07 reiterou ao Senhor Governador do DF o teor do 
item II da Decisão nº 2.469/06, que determina a todos os órgãos e entidades do DF 
que respeitem o mínimo de 50% dos cargos em comissão que devem ser, 
necessariamente, preenchidos por servidores ocupantes de cargos ou empregos 
efetivos, de carreira técnica ou profissional. Fixou-se o prazo de 180 dias para o 
enquadramento de todos os entes do Complexo Administrativo do DF. 

Ainda na mesma decisão, determinou-se ao Poder Executivo que 
inserisse, a partir de 2007, nas Prestações de Contas do Governo, demonstrativo 
que possibilitasse a verificação do cumprimento da destinação mínima acima 
mencionada. 

Não obstante a presença desse demonstrativo na Prestação de Contas 
encaminhada, de acordo com levantamento realizado, não houve avanço, por parte 
do Governo do DF, a respeito da ocupação dos cargos em comissão por servidores 
ocupantes de carreira técnica ou profissional.  
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Como exemplo, o preenchimento dos cargos em comissão no âmbito 
das administrações regionais distribui-se em: 7,6% por servidores efetivos e 92,4% 
por servidores sem vínculo.  

A Câmara Legislativa do DF editou a Emenda à Lei Orgânica nº 50/07, 
acrescentando o §6º ao art. 19 da LODF, que exclui do alcance do inciso V desse 
artigo os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias 
da CLDF. Entretanto, esse novo dispositivo foi questionado por intermédio da ADI 
nº 4055-3, em tramitação no Supremo Tribunal Federal – STF (Capítulo 3.2.2.1 – 
Quantitativo de Pessoal). 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS À FAPDF EM MONTANTE INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 195 

DA LODF (NÃO APLICÁVEL) 

A Lei nº 3.933/06 revogou a Lei nº 3.283/04 e deu outro entendimento à 
metodologia empregada para receita orçamentária, que é base de cálculo para 
apuração dos recursos mínimos a serem destinados à FAPDF. 

Este Tribunal, mediante Decisão nº 3.272/07, considerou esta norma 
inconstitucional, uma vez que se tratava de matéria restrita a lei complementar 
editada por lei ordinária. 

Posteriormente, o TCDF aceitou recurso impetrado pelo Poder 
Executivo, suspendendo os efeitos da Decisão nº 3.272/07. O mérito está sendo 
avaliado no Processo – TCDF nº 1.066/02. 

Em 2007, foram repassados à FAPDF R$ 19,1 milhões. De acordo com 
a metodologia utilizada pelo Executivo, isso representaria 3,3% da receita 
orçamentária, acima do limite de 2% estabelecido em lei. 

Todavia, ainda que esses repasses tenham sido 320% e 470% maiores 
que os verificados em 2005 e 2006, nessa ordem, o mérito dessa metodologia 
dependia de decisão definitiva ao final do exercício de 2007 (Capítulo 3.2.1.4 – 
Aplicação de Recursos em Pesquisa). 

REALIZAÇÃO DE DESPESA E ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS SEM AUTORIZAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA (ATENDIDA PARCIALMENTE) 

O Tribunal de Contas realizou auditoria de regularidade na Secretaria 

de Fazenda do DF e outras unidades, a fim de avaliar a gestão da programação 

financeira. 

Nela, verificou-se se a programação financeira tem representado 

adequadamente a capacidade financeira do DF e seu fluxo de caixa. Entre outras, a 

seguinte questão norteou a fiscalização: “Está havendo emissão de nota de 

empenho antes da prestação do serviço, da entrega do bem ou da execução da 

obra?” 

O resultado da auditoria constatou que, na Agecom, na Novacap, no 

Metrô, na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação, notas de empenho 

foram emitidas na apresentação da fatura, ou seja, após a prestação dos serviços 

(Capítulo 3.4.1 – Auditoria na Programação Financeira). 
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ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DESPESA NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES SEM QUE 

PUDESSE SER CUMPRIDA OU DEIXADO DISPONIBILIDADE DE CAIXA SUFICIENTE PARA QUITAR 

AS PARCELAS FALTANTES (NÃO APLICÁVEL) 

Este item não foi apurado, uma vez que não se trata de último ano de 

mandato. Não obstante, ressalta-se que os valores contabilizados em 

Disponibilidade de Caixa foram suficientes para cobrir o montante inscrito em Restos 

a Pagar. 

EDIÇÃO DE LEIS VERSANDO SOBRE RENÚNCIA DE RECEITA SEM CUMPRIMENTO DA LRF E 

LDO (ATENDIDA) 

O Processo – TCDF nº 22.190/07 tratou de auditoria de regularidade 
na Secretaria de Fazenda do DF e Câmara Legislativa do DF, a fim de verificar a 
regularidade das leis que causaram renúncias de receitas. 

No exercício de 2007, foram editadas as Leis nº 4.022/07, 4.071/07 e 
4.072/07. Segundo o relatório, foi observado que as normas não criaram benefícios 
fiscais, apenas fixaram o prazo de validade até 2011, em atenção ao parágrafo único 
do art. 94 da Lei Complementar 13/96. 

Cabe ressaltar que os efeitos das isenções foram mensurados e 
informados no Anexo de Metas Fiscais de 2007, portanto, considerados na projeção 
da receita do DF (Capítulo 3.1.1.1– Renúncia de Receita). 

Assim, para essas normas, entendeu-se não aplicável o art. 14 da LRF. 

ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE LEI PARA AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, SEM 

COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO AFETARIAM AS METAS FISCAIS OU SEM INDICAÇÃO DA 

COMPENSAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS FUTUROS (ATENDIDA PARCIALMENTE) 

Em 2007, treze leis fundamentaram a criação e o aumento da despesa 
com pessoal.  

De acordo com a Decisão nº 1.633/05, a adoção de medidas que 
impliquem criação ou aumento de despesa com pessoal devem ser acompanhadas 
de: 

a) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

b) existência de prévia dotação orçamentária; 

c) não vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias; 

d) atendimento do limite legal de despesas com inativos (com 
interpretação dada na ADIn 2238-5); 

e) estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
entrar em vigor e nos dois seguintes; 

f) demonstração da origem dos recursos para seu custeio;  
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g) comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará 
as metas de resultados previstas no anexo de metas fiscais da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias; 

h) compensação dos efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 
despesas; 

i) expedição do ato anteriormente aos últimos cento e oitenta dias do 
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão; 

j) despesas com pessoal inferiores a 95% do respectivo limite de 
gastos. 

No Anexo III, Volume V, da Prestação de Contas 2007, o GDF 
menciona que, para as treze leis acima citadas, houve cumprimento parcial das 
exigências. Ficaram pendentes a demonstração da origem dos recursos para o 
custeio e as manifestações da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Secretaria 
de Fazenda e da Procuradoria-Geral do DF (exigidas pelo § 2º do art. 45 da 
LDO/2007).  

O tema está sendo tratado no âmbito do Processo – TCDF nº 
33036/07, sem decisão plenária a respeito ao final do exercício de 2007 (Capítulo 
3.2.2 – Análise Global da Despesa com Pessoal). 

DESCUMPRIMENTO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL, CONSIDERANDO-SE AS 

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS (ATENDIDA) 

Os resultados primário e nominal alcançados superaram os fixados na 
LDO/2007, mesmo com a redução da receita prevista, indicando observância, por 
parte do Governo.  

O resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas 
não-financeiras, atingiu R$ 607,4 milhões de superávit, três vezes maior que as 
despesas com o serviço da dívida. O resultado nominal também foi superavitário, 
indicando a redução do estoque da dívida fiscal líquida (Capítulo 2.3 – Avaliação do 
Cumprimento de Metas Fiscais). 

DETERMINAÇÕES 

APRIMORAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTAÇÃO E DESTES COM OS DOCUMENTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

DE GOVERNO E DEFINIR INDICADORES PARA AVALIAR OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

(ATENDIDA PARCIALMENTE) 

A análise da LDO/2007, Lei nº 3.904/06, mostrou que os 82 programas 
priorizados estavam previstos no PPA, indicando compatibilidade.  

Na LOA/07 (Lei nº 3.934/06), nove das 378 ações definidas na LDO/07 
não foram contempladas. Outras inconsistências foram detectadas, tanto que este 
Tribunal, mediante Decisão nº 2.550/07, determinou à Secretaria de Planejamento e 
Gestão do DF envidar esforços no sentido de buscar a compatibilidade plena da 
LOA com a LDO e com o PPA. 
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Em levantamento realizado no último ano de vigência do PPA 
2004/2007, constatou-se que, em apenas 7% dos programas, os valores orçados no 
PPA foram reproduzidos na autorização orçamentária (variação entre 90% e 100%).  

As falhas nos indicadores de avaliação de desempenho para os 
programas, projetos e ações governamentais persiste, dificultando a avaliação dos 
resultados alcançados. (Capítulo 1 – Planejamento, Programação e Orçamentação) 

ADOTAR CRITÉRIOS E CONTROLES MAIS RIGOROSOS NA ELABORAÇÃO DAS LEIS 

ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS E NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS (NÃO ATENDIDA) 

Em 2007, houve diminuição no volume de recursos relativo à abertura 
de créditos adicionais. No entanto, foram publicados 333 decretos de alterações 
orçamentárias, dezenove a mais que no exercício anterior. 

Ainda, identificaram-se créditos adicionais destinados a despesas com 
pessoal e encargos sociais submetidos à CLDF sem encaminhamento por meio de 
projeto de lei específico para esta finalidade, em afronta a dispositivo da LDO/2007.  

Finalmente, os decretos de alteração orçamentária não foram 
acompanhados da atualização das metas físicas relativas aos programas de 
trabalho cuja dotação foi modificada, impedindo melhor avaliação dos resultados das 
ações do governo e o controle de custos.  

Esses fatos mostram a necessidade de melhoria na elaboração das leis 
orçamentárias e abertura de créditos adicionais (Capítulo 3.2.1.1 – Alterações 
Orçamentárias). 

ELABORAR METODOLOGIA PARA AVALIAR O CUSTO/BENEFÍCIO DAS RENÚNCIAS DE RECEITA 

E DE OUTROS INCENTIVOS FISCAIS (NÃO ATENDIDA) 

Segundo dados da Subsecretaria de Receita da Secretaria da 
Fazenda, a receita renunciada (R$ 732,4 milhões) foi 13,7% superior à estimada 
para o exercício de 2007 (R$ 644,4 milhões). 

Segundo a Corregedoria-Geral do DF – CGDF, em seu Relatório sobre 
Avaliação da Relação de Custo e Benefício das Renúncias de Receita e dos 
Incentivos, Remissões, Parcelamentos de Dívidas, Anistias, Isenções, Subsídios, 
Benefícios e Afins de Natureza Financeira, Tributária, Creditícia e Outros, verifica-se 
a inexistência de setor específico, no âmbito do GDF, que execute pesquisas 
socioeconômicas e elabore indicadores de desempenho que orientem os resultados 
esperados.  

A CGDF conclui pela necessidade da criação de instrumentos 
gerencias nas unidades que concedem os incentivos fiscais, em virtude da 
especificidade de algumas atividades econômicas favorecidas pelos benefícios 
fiscais. Dessa forma, verifica-se que não foi atendida esta determinação (Capítulo 
3.1.1.1 – Renúncia de Receita). 
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OBSERVAR OS PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DESTINADAS A 

AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE CADA QUADRIMESTRE. (ATENDIDA 

PARCIALMENTE) 

O prazo estipulado pela LRF para que o Poder Executivo demonstre e 
avalie o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre é o final dos meses de 
maio, setembro e fevereiro.  

As audiências ocorreram na Comissão de Economia, Orçamento e 
Finanças – CEOF da CLDF, nas seguintes datas: 27.06.07, 15.10.07 e 29.02.08 
(Capítulo 2.3 – Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais) 

Devido aos pequenos atrasos nas realizações das audiências, 
referentes ao primeiro e ao segundo quadrimestres, considera-se parcialmente 
atendida essa determinação. 

DAR CONTINUIDADE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APURAÇÃO DE CUSTOS (NÃO 

ATENDIDA) 

Em 2007, mediante inspeção realizada para verificar a continuidade da 
implementação do sistema gerencial de custos pelo Governo do Distrito Federal, 
Processo TCDF nº 3.653/04, foi constatado, em destaque, que: 

 a Secretaria de Planejamento e Gestão – Seplag elaborou minuta 
de decreto referente à legislação e à estrutura organizacional do 
órgão central de custos; 

 a Codeplan, responsável pelo desenvolvimento do Sistema de 
Contabilidade Pública de Custos desde 2005, concluiu as etapas I, 
II e III das nove estabelecidas; 

 A Seplag iniciou a elaboração do Projeto Básico referente às 
etapas IV e V do Sistema, cuja finalidade é a contratação de 
serviços de desenvolvimento dessas etapas.  

Apesar dos avanços apresentados, verificou-se, na inspeção, que 
indefinições político-administrativas dificultam a aceleração do processo de 
implantação do Sistema de Contabilidade Pública de Custos, tanto que este 
Tribunal, mediante Decisão nº 4.882/07, recomendou à Seplag que apresentasse 
cronograma que contemplasse os seguintes tópicos: 

 legislação regulamentando o Sistema de Contabilidade Pública de 
Custos do Governo do Distrito Federal, contendo, inclusive, a 
constituição do órgão central de custos, com a respectiva estrutura 
organizacional; 

 programa de capacitação dos servidores envolvidos com o 
Sistema; 

 projeto básico de desenvolvimento do Sistema de Contabilidade 
Pública de Custos. 
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RECOMENDAÇÕES 

REVISAR O MODELO INSTITUCIONAL DAS EMPRESAS NOCACAP, EMATER, METRÔ/DF E TCB 

(NÃO ATENDIDA) 

No exercício em análise, as empresas constantes dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social apresentaram grau de dependência de 92,3%, contra 
95,9% em 2006. Em valores absolutos, o repasse do Tesouro atingiu R$ 686,8 
milhões. Foram R$ 234,7 milhões para a Novacap, R$ 201,1 milhões para o 
Metrô/DF e R$ 251 milhões para a Codeplan, a TCB e a Emater (Capítulo 3.1.3 – 
Dependência da Administração Indireta de Recursos do Tesouro). 

O prejuízo registrado pelo Metrô/DF alcançou R$ 183,5 milhões, 15,3% 
maior que o apresentado no exercício anterior. A TCB registrou R$ 74,4 milhões de 
prejuízo. 

Nas análises das prestações de contas da TCB, concluiu-se que a 
empresa não possuía condições de operação, e que, como não conseguia cobrir os 
débitos com terceiros, um procedimento de liquidação acarretaria desembolsos para 
os cofres do GDF. Mediante Decreto nº 21.170/00, a empresa entrou em processo 
de privatização. 

Perdura, portanto, a necessidade de revisão do modelo institucional 
dessas entidades (Capítulo 4.3 – Balanço Patrimonial). 

DAR CONTINUIDADE DO APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (ATENDIDA) 

A recomendação deste Tribunal teve como objetivo o aperfeiçoamento 
do Controle Interno, principalmente quanto a estruturação, organização, alocação de 
pessoal e criação de unidades orçamentária e gestora para a Corregedoria-Geral do 
DF – CGDF. 

A estrutura organizacional da CGDF vigorava desde a Lei nº 3.163, de 
03.07.03. Com a edição dos decretos nº 27.591/07 e 27.663/07, passaram a integrar 
a estrutura da CGDF a Supervisão de Tomada de Contas Especial e a Assessoria 
de Tomada de Contas Especial. 

Em 04.06.07, foi publicada a nova estrutura organizacional da CGDF, 
por intermédio do decreto nº 28.009/07, que criou a Diretoria de Acompanhamento e 
Fiscalização da Execução dos Planos e Programas de Governo – Dirap e 
reestruturou as demais diretorias na CGDF por áreas de governo. 

Assim, a CGDF desempenha competências relacionadas às áreas de 
auditoria pública, serviço de denúncia com o Sistema de Registro de Denúncias 
(SIRADE) e apuração e correção de irregularidades detectadas. 

Em 2007, a CGDF foi definida como Unidade Gestora (cód. 450101) e 
Unidade Orçamentária (cód. 45101). 

A força de trabalho na CGDF pouco evoluiu nos últimos exercícios. No 
período 2005-2007, o quantitativo de servidores aumentou 8,4%, passando de 274 
para 297, sendo 182 efetivos.  
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Novamente o concurso não foi realizado, mesmo autorizado pelo 
Conselho de Política de Recursos Humanos. Existe a previsão de nomeação de 50 
Analistas de Finanças e Controle e 50 Analistas de Planejamento e Orçamento, 
sendo que 50 deles serão lotados na CGDF. 

Ainda, a CGDF solicitou à Subsecretaria de Recursos Humanos da 
Seplag servidores da carreira de Administração Pública para atendimento das 
atividades da área meio. 

As instalações físicas e condições do mobiliário foram otimizadas às 
necessidades do corpo técnico e administrativo. 

Tais informações, consignadas no Relatório Sobre a Situação 
Organizacional do Sistema de Controle Interno do DF, Anexo VIII, Volume VII, da 
Prestação de Contas, apontam para o atendimento da recomendação em análise. 

Embora a força de trabalho esteja reduzida, em função dos constantes 
adiamentos do concurso público, outros tópicos tiveram expressivo avanço, como a 
implementação da nova estrutura, a definição da CGDF como unidade gestora e 
orçamentária e a otimização das condições de trabalho. 

CONCLUSÃO 

Relativamente ao exercício de 2006, foram registradas 21 avaliações, 
entre irregularidades, determinações e recomendações. Dessas, doze foram 
atendidas, total ou parcialmente, e outras sete ainda pendem de ações corretivas 
por parte do Governo do Distrito Federal. Em relação a duas delas, a exigência era 
inaplicável no exercício de 2007. O gráfico a seguir indica a posição dos temas 
consignados no Relatório Analítico sobre as Contas do Governo de 2006. 

ESTÁGIO DA REGULARIZAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES DO  
RELATÓRIO ANALÍTICO SOBRE AS CONTAS DE 2006 

 
Fonte: Prestação de Contas de 2007. 
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III – SÍNTESE E CONCLUSÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 297 

SÍNTESE 

APRESENTAÇÃO 

A Prestação de Contas do Governo relativa ao exercício de 2007 foi 
enviada pelo Governador à Câmara Legislativa dentro do prazo estabelecido. Entre 
os elementos exigidos pelo art. 138 do RITCDF, restaram ausentes os seguintes: 
demonstração da execução orçamentária das estatais; demonstrativo informando os 
repasses de recursos para os órgãos responsáveis pela educação; relatório sobre a 
programação financeira, por unidade orçamentária, grupo de despesa e fonte e 
indicadores de desempenho por função de governo. 

Para o exercício em exame, não será emitido o parecer individualizado 
sobre a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em razão de recente Decisão do 
STF, que deferiu medida cautelar na ADI – 2238 MC/DF, suspendendo a eficácia 
dos arts. 56 e 57 da LRF. 

Registre-se que este Relatório inova ao incorporar os resultados de 
quatro auditorias realizadas sobre temas abordados em sede de Contas de 
Governo: Planejamento Governamental, Saúde, Escolas da Rede Pública de Ensino 
do DF e Programação Financeira. As abordagens são feitas em tópicos específicos 
adiante comentados. 

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO 

Análise da aderência do PPA 2004/2007 com as execuções 
orçamentárias ocorridas no respectivo período revelou que 58% dos programas 
constantes desse Plano atingiram índices de realização orçamentária inferiores a 
50% do inicialmente previsto.  

Em relação à LDO/2007, houve atrasos pelo Executivo, no envio da 
respectiva proposta à Câmara Legislativa, e Pelo Legislativo, no retorno do Projeto 
de Lei ao Executivo, para sanção. Além disso, entre outras constatações, verificou-
se que não foram realizadas as audiências públicas nas etapas de discussão e 
elaboração da referida Lei. 

No tocante à LOA/2007, foram registradas várias inconsistências, 
cabendo destaque à necessidade de buscar a compatibilidade plena da LOA com a 
LDO e o PPA, bem como o aprimoramento da metodologia da previsão da receita, 
de forma a evitar superestimativas, e da fixação da despesa em montante mais 
condizente à execução, impedindo a presença de dotações insuficientes ou não 
compatíveis com as metas programadas. 

AUDITORIA NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO DF 

Foi realizada auditoria operacional na Secretaria de Planejamento e 
Gestão – Seplag e em outras unidades da administração pública distrital, com o 
objetivo de avaliar os processos de elaboração e acompanhamento da execução 
dos planos de governo. Os resultados dos trabalhos realizados apontaram que 
persistem falhas no planejamento governamental, tais como: inadequação no 
acompanhamento e controle das metas e prioridades da LDO na execução do 
orçamento; alto grau de alterações orçamentárias durante a execução; 
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superestimativa da receita; inadequação na elaboração dos programas 
governamentais. 

GESTÃO FISCAL 

As publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária 
foram realizadas com observância dos prazos e contemplaram os demonstrativos 
exigidos pela legislação regente. 

A Receita Corrente Líquida vem apresentando crescimento contínuo 
desde 2003, alcançando R$ 8,2 bilhões em 2007. O aumento mais acentuado neste 
último exercício foi fruto da alteração dos critérios de cálculo da RCL, que passou a 
incorporar cerca de R$ 450 milhões oriundos do FCDF, por se destinarem ao 
financiamento de outras despesas que não o custeio de pessoal. 

A despesa líquida com pessoal do Poder Executivo alcançou cerca de 
R$ 3 bilhões, representando 36,7% da RCL, frente ao limite de 49% estatuído na 
LRF. Não obstante, registre-se que as conclusões das análises dos respectivos 
RGFs foram no sentido do cumprimento parcial das disposições do art. 55 da LRF, 
em decorrência da não contabilização de valores de contratos de terceirização de 
mão-de-obra referentes à substituição de servidores e empregados públicos como 
Outras Despesas de Pessoal. 

Também restaram observados os limites fixados pela LRF para 
contratação de operações de crédito e endividamento público. No mesmo sentido, 
ao final de 2007, foi apurada suficiência financeira no valor de R$ 586,1 milhões, já 
consideradas as inscrições dos Restos a Pagar Não Processados. Com isso, as 
despesas do exercício encerrado estariam devidamente cobertas pelos recursos do 
respectivo orçamento, sem onerar os recursos do orçamento do exercício seguinte. 

Os gastos com pessoal do TCDF (1,25%) apresentaram-se dentro do 
limite de 1,5% da RCL, para o último quadrimestre de 2007. Por seu turno, as 
despesas com pessoal da CLDF atingiram 1,9% da RCL, superando em 0,41 pontos 
percentuais o limite legalmente estabelecido. Em que pese tal constatação, o 
percentual excedente registrado pela CLDF foi inferior ao apresentado no 
quadrimestre anterior, mostrando-se em consonância com a adequação exigida pelo 
art. 23 da LRF. 

Os Resultados Primário e Nominal foram superavitários no exercício de 
2007, alcançando os montantes de R$ 607,4 milhões e R$ 518,8 milhões, 
respectivamente. 

RENÚNCIA DE RECEITA 

O valor total efetivamente renunciado (R$ 732,4 milhões) apresentou-
se próximo da estimativa (R$ 644,4 milhões). Entretanto, verificou-se a realização 
muito acima do esperado para o IPVA e TLP. Quanto ao IPVA, o comportamento 
deveu-se, principalmente, às isenções dos veículos com idade acima de quinze 
anos, e quanto à TLP, aos imóveis da União e suas respectivas autarquias e 
fundações. O montante de receitas renunciadas representou 14,8% dos R$ 4,9 
bilhões arrecadados com tributos objeto de desonerações. O ICMS (76,4%) continua 
representando a maior parcela das desonerações, seguido do IPVA (11,1%). 
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Em 2007, foi realizada auditoria com o objetivo de verificar a 
regularidade das leis que concederam benefícios fiscais que acarretaram renúncias 
de receitas de impostos distritais, bem ainda, da legalidade dos benefícios fiscais 
concedidos por meio dos Termos de Ajustamento de Regime Especial – TARE para 
o setor Atacadista e de Distribuição. Entre as constatações decorrentes do trabalho 
realizado, tem-se que algumas leis não observaram as disposições da LRF e da 
LDO e, quanto aos benefícios concedidos ao setor atacadista, tendo como fulcro a 
Lei nº 2.381/99, verificou-se a não-observância do art. 1º da Lei Complementar 
nº 24/75, considerando-os irregulares. 

A Corregedoria-Geral do DF reiterou a dificuldade de se proceder à 
análise da renúncia de receita quanto aos aspectos de economicidade, eficiência, 
eficácia e efetividade, dada a ausência de metodologia própria, com indicadores 
específicos, que permitisse avaliar custo e benefício da renúncia fiscal. 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FÍSICO-FINANCEIRA 

RECEITA 

A receita estimada na LOA/2007 somou R$ 10,7 bilhões, sendo 92,2% 
referentes aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – OFSS e o restante, ao 
Orçamento de Investimento – OI. A arrecadação do exercício ficou abaixo das 
previsões, cabendo destaque a esta última esfera orçamentária, cuja insuficiência 
atingiu 63,8%. 

A exemplo do que vem ocorrendo ano após ano, a receita dos OFSS 
constante da LOA/2007 mostrou-se superestimada, apresentando insuficiência na 
arrecadação de 12,8%, correspondentes a R$ 1,3 bilhão, a maior diferença verificada 
no último quadriênio, em termos relativos e absolutos. Essa situação tem merecido 
atenção e ensejado alertas desta Corte, posto que a não realização de receitas 
estimadas reflete na despesa, impedindo a efetivação de programas e ações 
governamentais que tinham por fonte tais recursos. 

A receita total arrecadada nos OFSS, em 2007, apresentou crescimento 
real de 5,7%, frente à registrada no exercício precedente. Não obstante esse resultado, 
a evolução verificada mostrou-se bem inferior à ocorrida no biênio anterior (2005/2006), 
cujo percentual alcançou 10,2%. 

As receitas provenientes do esforço próprio de arrecadação do DF 
constituíram a quase totalidade dos recursos dos OFSS (94,9%) e alcançaram, em 
2007, R$ 8,2 bilhões, valor 6,5% superior ao registrado em 2006. Esse crescimento 
mostrou-se inferior aos verificados nos biênios anteriores, 2004/2005 e 2005/2006, 
cujos percentuais foram de 9,2% e 9,4%, respectivamente. 

A receita tributária, que totalizou R$ 6,1 bilhões, teve crescimento real de 
5,5% frente ao exercício anterior, correspondendo à adição de R$ 319,3 milhões. Em 
termos absolutos, os maiores acréscimos ocorreram nas receitas de Imposto de Renda 
(R$ 164,5 milhões), IPVA (R$ 43 milhões), ITBI (R$ 26,4 milhões) e Simples (R$ 24,1 
milhões). O total obtido com ICMS (R$ 3,4 bilhões), IPVA (R$ 373,4 milhões), 
ISS (R$ 642,8 milhões) e IR (R$ 1 bilhão) representou 90,3% dos tributos arrecadados 
em 2007. A arrecadação do IPTU (R$ 276,6 milhões), a exemplo do ocorrido em 2006, 
não atingiu o previsto para o exercício, restando 14,5% abaixo do esperado. Também 
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ficaram abaixo das expectativas o ISS (1,9%) e o ICMS (15,5%), cabendo destaque a 
este último, pelo volume de receitas não realizadas, R$ 630 milhões. 

Não obstante as taxas possuam pouca representatividade na 
composição da receita tributária do DF, o total auferido com esse tributo, em 2007, 
alcançou R$ 102,2 milhões, superando em 52,3% e 392,4% os montantes obtidos 
com o Simples e o ITCD, nessa ordem. Em comparação ao exercício anterior, houve 
crescimento real de 10,8%, significando incremento de R$ 10 milhões com a 
arrecadação desse tributo. 

Depois dos tributos, a receita oriunda de contribuições foi a mais 
representativa, com R$ 849,9 milhões arrecadados em 2007, superando em 6,5% o 
total registrado no exercício anterior. Referido montante foi composto, em sua 
maioria, pelas receitas de contribuição de servidores públicos e pensionistas do DF 
para o regime próprio de previdência (81,9%), de contribuição para o custeio de 
iluminação pública (9,4%) e de compensação previdenciária entre o regime geral e o 
regime próprio de previdência dos servidores do DF (8,4%). 

Somente 52,2% da receita estimada com recursos de terceiros foram 
efetivados, resultando em R$ 442,4 milhões arrecadados no exercício. Essa soma 
foi 8,1% inferior à observada em 2006. Contribuíram para esse resultado as receitas 
oriundas de convênios correntes e operações de crédito internas, com reduções de 
R$ 23,8 milhões e R$ 57,9 milhões. As transferências relativas ao SUS, como 
historicamente tem acontecido, representaram mais da metade das receitas de 
terceiros (67,1%). 

O grau de dependência das empresas públicas Codeplan, Emater, 
Novacap, Metrô/DF e TCB tem se apresentado alto, superando, no conjunto, o das 
autarquias. Em 2007, o percentual de dependência daquelas alcançou 92,3%, contra 
69,6%, destas.  

DESPESA 

A dotação inicial para os OFSS e OI atingiu R$ 10,7 bilhões. Apesar da 
suplementação de créditos no valor de R$ 324,6 milhões, a execução da despesa 
ficou abaixo da dotação inicial em R$ 2,3 bilhões.  

Nos OFSS e OI, a execução da despesa, no total de R$ 8,4 bilhões, 
não alcançou 80% do previsto para 2007. A despesa realizada no grupo 
Investimentos (R$ 725 milhões) representou 34,2% da dotação inicial. Os altos 
valores inicialmente consignados nessa rubrica não se confirmaram, resultando em 
execução similar à do biênio anterior. 

Em 2007, continuou ocorrendo, no âmbito dos OFSS, volume 
considerável de suplementação no elemento de despesa Despesas de Exercícios 
Anteriores. A dotação inicial, R$ 19,4 milhões, foi aumentada para R$ 636,5 milhões 
após as alterações orçamentárias. A execução nesse elemento tem refletido os 
problemas na gestão orçamentária e financeira do Distrito Federal relativos à 
ausência ou intempestividade na contabilização de despesas. 

Identificou-se, mais uma vez, aplicação de recursos da Cide no custeio 
de despesas administrativas, por meio do projeto Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (R$ 1,2 milhão), em desacordo com o disposto no inciso II do § 4º 
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do art. 177 da Constituição Federal, que prevê destinação a programas de infra-
estrutura, projetos ambientais e pagamento de subsídios. As aplicações que tiveram 
por fonte referida receita foram realizadas pelo Detran (R$ 81,7 milhões), pelo DER 
(R$ 54,6 milhões) e pela Secretaria de Fazenda (R$ 259,5 mil). 

LIMITES LEGAIS PARA ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E APLICAÇÕES DE 

RECURSOS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E PESQUISA 

Foram observados os limites máximos estabelecidos para alterações 
orçamentárias, na LOA/2007. Por outro lado, houve registros de suplementações 
para publicidade e propaganda e pessoal e encargos sociais que não foram feitas 
por meio de lei específica, em desacordo com o disposto nos arts. 11, § 2º, e 37, 
§ 3º, da LDO/2007. No mesmo sentido, como ocorrido em anos anteriores, os 
decretos de abertura de créditos suplementares editados não vieram acompanhados 
das metas físicas relativas aos programas de trabalho cuja dotação foi modificada, 
restando desatendido o determinado no art. 37 da LDO/2007 e na Decisão – TCDF 
nº 1.335/04. Também, foram constatados lançamentos de créditos suplementares 
sem a existência de dotação inicial, ferindo o regramento contido no art. 41, inciso I, 
da Lei nº 4.320/64. 

Anualmente, este Tribunal tem determinado ao Executivo, tanto em 
processos de acompanhamento semestral quanto em Relatórios Analíticos, a 
adoção de critérios e controles mais rigorosos na elaboração das leis orçamentárias 
anuais e na abertura de créditos adicionais, como forma de evitar as constantes 
reprogramações. Em que pese a diminuição do volume de recursos relativos à 
abertura de créditos adicionais ocorrida em 2007, houve aumento no número de 
decretos publicados. Com efeito, durante o exercício de 2007, 333 decretos de 
alterações orçamentárias foram editados — dezenove a mais que o número de 
decretos da mesma natureza publicados no exercício anterior. 

Restaram cumpridos os limites mínimos constitucionais de aplicação 
em educação e saúde. 

No tocante ao limite mínimo de aplicação em pesquisa, disciplinado no 
art. 195 da LODF, a base de cálculo de incidência do percentual mínimo de 
destinação de recursos à FAPDF está sendo discutida no âmbito do Processo – 
TCDF nº 1.066/02, estando no aguardo do deslinde de recurso impetrado pelo Poder 
Executivo. Não obstante, a utilização da metodologia até então praticada, mais 
restritiva à definição dos recursos cabíveis à FAPDF, revelou que os resultados 
apresentados foram melhores que os registrados nos exercícios pretéritos, nos quais 
os totais repassados não atingiram os montantes mínimos, estimados e realizados, 
que deveriam ser destinados àquela fundação, conforme ressalvado nos respectivos 
Relatórios Analíticos e Pareceres Prévios sobre as Contas do Governo. 

Importante registrar que tramita na CLDF o Projeto de Emenda à LODF 
nº 26/07, enviado pelo Poder executivo em 13.12.07, com o objetivo de alterar o 
disposto no art. 195 da LODF, para fixar em 1% sobre a receita corrente líquida do 
DF a dotação mínima a ser atribuída à FAPDF. 

DESPESAS COM PESSOAL 

A rubrica Pessoal e Encargos Sociais teve a maior participação na 
despesa pública do Distrito Federal, 52,5% do total gasto nos OFSS. Tais dispêndios 
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atingiram R$ 4,3 bilhões em 2007, superiores em R$ 432,7 milhões ao registrado no 
exercício anterior, representando crescimento real de 7,3%. Nestes valores, não 
estão incluídas as despesas referentes aos recursos do FCDF. 

Nos últimos quatro exercícios (2004/2007), as despesas com pessoal e 
encargos sociais apresentaram incremento de 63,1% (R$ 1,7 bilhão). A despesa 
com servidores ativos teve acréscimo de 74,2%, e a dos inativos, 28,4%. Em relação 
a 2006, os gastos com pessoal ativo cresceram 6,6%, e com inativos (incluídos os 
pensionistas), 10,5%. Em 2007, esses dispêndios equivaleram, pela ordem, a 80,9% 
e 19,1% do total das despesas de pessoal. 

A relação dos gastos com pessoal frente ao PIB distrital apresenta-se 
em curva crescente desde o exercício de 2004, com ligeiro aumento entre 2006 e 
2007. 

Dos R$ 122,8 milhões executados com contratos de terceirização de 
mão-de-obra em substituição a servidores e empregados públicos no exercício, 
97,3% restaram concentrados nas unidades orçamentárias Serviço de Limpeza 
Urbana – SLU e Secretaria de Governo, com montantes respectivos de R$ 101,7 
milhões e R$ 17,8 milhões. Ressalte-se que, em 2006, a então Belacap (hoje SLU) 
despendeu, nessa rubrica, R$ 81,6 milhões, o que equivale ao crescimento de 
24,6% no período. 

O total de gastos com terceirização apresentou redução de 52,5% em 
relação a 2006, cujo montante atingiu R$ 258,3 milhões. O principal responsável por 
este resultado foi o decréscimo havido nas despesas com a contratação do Instituto 
Candango de Solidariedade – ICS, que passaram de R$ 165,1 milhões, em 2006, 
para R$ 17,8 milhões, em 2007. 

Com relação às leis que fundamentaram a criação e o aumento da 
despesa com pessoal no exercício de 2007, consta registro na Prestação de Contas 
de que o cumprimento das exigências constantes da LRF e da LDO/2005 deu-se de 
forma parcial. 

QUANTITATIVO DE PESSOAL 

Ao final de 2007, a força de trabalho à disposição da administração 
direta, autarquias e fundações do DF alcançou 124,6 mil servidores, incluídas as 
unidades das áreas de saúde, educação e segurança, custeadas pelo FCDF. Em 
relação a 2006, houve redução de 3% entre os ativos, motivada, entre outros 
fatores, pelo decréscimo nos quadros de comissionados sem vínculo e contratados 
temporários de 24,8% e 19,3%, respectivamente. Em contrapartida, o contingente de 
inativos e pensionistas foi ampliado em 2,9%. 

Quando adicionados os 11,2 mil empregados das estatais e 2,4 mil 
servidores da CLDF e do TCDF, a força de trabalho do complexo administrativo do 
DF totalizou 138,3 mil trabalhadores. 

Por intermédio da Decisão nº 3.236/07, o TCDF determinou que as 
Prestações de Contas do Governo, a partir de 2007, contemplassem demonstrativo 
que possibilitasse a comprovação do cumprimento do inciso V do art. 19 da LODF, 
isto é, a destinação mínima de 50% dos cargos em comissão aos servidores ou 
empregados efetivos, de carreira técnica ou profissional. Ainda pela decisão citada, 
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reiterou-se ao Excelentíssimo Senhor Governador o teor do item II da Decisão 
nº 2.469/06 para o enquadramento de todos os entes integrantes do Complexo 
Administrativo do DF às disposições contidas no inciso V do art. 19 da LODF. 

Segundo os dados apresentados, vários órgãos e entidades teriam 
descumprido o dispositivo citado da Carta Magna distrital. Nas administrações 
regionais, por exemplo, os servidores efetivos detêm apenas 7,6% dos cargos em 
comissão ocupados, enquanto aqueles que são exclusivamente comissionados 
ficam com 92,4% desses postos. A Emenda à Lei Orgânica nº 50/07, ao acrescentar 
o § 6º ao art. 19 da LODF, excluiu do alcance do inciso V desse artigo os cargos em 
comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara 
Legislativa do DF. Entretanto, esse novo dispositivo foi questionado por intermédio 
da ADI nº 4.055-3, em tramitação no Supremo Tribunal Federal – STF. 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

No que concerne às receitas previdenciárias, embora a Lei 
Complementar distrital nº 716/06 tenha definido a contribuição patronal ao Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS como correspondente ao dobro daquela 
prestada pelo servidor ativo, com a escrituração dos valores correspondentes em 
conta específica, não houve, em 2007, a discriminação desses aportes e nem 
mesmo sua previsão ou execução orçamentária. Ademais, importante registrar que 
persiste a contabilização no âmbito da União das despesas previdenciárias relativas 
às áreas de saúde, educação e segurança custeadas pelo Fundo Constitucional do 
Distrito Federal, não obstante estejam sendo incorporadas ao Siggo as contribuições 
previdenciárias retidas dos mencionados servidores. Esse procedimento ameniza 
consideravelmente o déficit previdenciário financeiro do Distrito Federal. 

Na página do Ministério da Previdência Social – MPS na Internet, 
constam informações prestadas pelo GDF afetas ao tema que divergem 
sensivelmente dos valores publicados pelo Executivo local, especialmente em razão 
de: divergências de valores das contribuições previdenciárias dos servidores; 
inclusão das despesas previdenciárias referentes aos segmentos de saúde, 
educação e segurança, contabilizadas no Siafi; discriminação de valores relativos a 
contribuição patronal, embora não esteja ocorrendo a escrituração contábil no Siggo 
desse aporte financeiro. 

A efetiva implementação do RPPS depende da observância, por parte 
do Governo local, de variadas exigências de ordem constitucional, legal, contábil e 
financeira, entre outras. As principais exigências legais constam da Lei nº 9.717/98. 

De acordo com o disposto no Decreto federal nº 3.788/01 e na Portaria 
– MPS nº 172/05, se os estados e o DF não estiverem em situação regular em 
relação à Lei nº 9.717/98, poderão ficar impedidos de: receberem transferências 
voluntárias de recursos da União; celebrarem acordos, contratos, convênios ou 
ajustes, bem como empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral com 
órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta da União; terem a liberação 
de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; e 
receberem o pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência 
Social em razão do disposto na Lei federal nº 9.796/99. 
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A comprovação da referida situação regular dos estados e do DF é 
feita por meio da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. O 
último CRP emitido, com vigência até 16.06.08, certificou que o Distrito Federal 
estaria em situação regular, frente às exigências contidas na Lei nº 9.717/98. 

DESPESA POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO 

A maior parcela da despesa total executada nos OFSS (R$ 8,1 bilhões) 
foi classificada no código de licitação Não Aplicável (64,2%), referente a gastos com 
pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, entre outras. Outro montante 
da despesa também não se sujeitou ao procedimento licitatório, sendo registrados 
como Inexigível (6,7%) e Suprimento de Fundos (0,04%). O restante do montante 
despendido, que passou pelo processo de licitação, foi distribuído nas seguintes 
modalidades: Concorrência (11,7%), Pregão (6,6%), Tomada de Preços (1,1%), 
Convite (0,9%) e Concurso (0,01%).  

Dez empresas receberam 33,7% dos R$ 954,9 milhões pagos em 
retribuição a serviços prestados na modalidade Concorrência, quais sejam: RC 
Comunicações Ltda. (R$ 53,8 milhões), Caenge Engenharia S/A (46,3 milhões), 
Serveng-Civisan S/A (R$ 44,1 milhões), Torc-Terraplangem S/A (R$ 32,4 milhões), 
Via Engenharia S/A (31 milhões), Dinâmica Ltda. (R$ 25 milhões), Ipanema 
Segurança Ltda. (R$ 24,9 milhões), Sanoli Comércio de Alimentos Ltda. (R$ 22 
milhões), Politec Tecnologia da Informação S/A (R$ 21,2 milhões) e Ipanema 
Serviços Gerais S/A (R$ 21,2 milhões). 

Dos recursos pagos à empresa RC Comunicação nessa modalidade, 
99,9% provieram da atividade Publicidade e Propaganda. Caenge foi credora de 
90,7% dos pagamentos por serviços prestados no projeto Construção de Hospital 
Regional de Santa Maria e Serveng-Civilsan, por 91,5% da execução em 
Complementação das Obras do Metrô e Implantação do Sistema de Transporte 
Ferroviário Metropolitano do DF. 

Os gastos classificados em Dispensa de Licitação diminuíram 58,9% 
em relação a 2006. O fator preponderante foi a redução nos repasses ao ICS, que 
passaram de R$ 414,5 milhões para R$ 23,9 milhões, em 2007. Em 23.02.07, o 
GDF desqualificou o ICS como organização de interesse social e utilidade pública, 
por intermédio do Decreto nº 27.732/07. Dessa forma, o Instituto ficou impedido de 
receber recursos do GDF a título de implementação de Programa de Assistência 
Social, conforme vedação expressa do art. 16 do Decreto nº 18.366/97, que 
regulamenta o Fundo de Assistência Social do DF. Importante registrar que tramitam 
neste Tribunal inúmeros processos abordando a relação contratual do ICS com 
órgãos distritais. 

Dos R$ 714,8 milhões contabilizados como Dispensa de Licitação, 
53,9% foram destinados às seguintes empresas: Qualix Serviços Ambientais Ltda. 
(R$ 88,4 milhões), CEB (R$ 56,5 milhões), Link Data Informática e Serviços Ltda. 
(R$ 42,1 milhões), Delta Construções S/A (R$ 34,1 milhões), Juiz de Fora Serviços 
Gerais Ltda. (R$ 33,7 milhões), Construtora Artec Ltda. (R$ 31,4 milhões), Prodata 
Tecnologia e Sistemas Avançados Ltda. (R$ 28,1 milhões), Poliedro Informática 
Ltda. (R$ 25,3 milhões), ICS (R$ 23,9 milhões) e Caesb (R$ 22 milhões). 
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Os valores recebidos pela empresa Qualix foram utilizados na atividade 
Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública. Esta ação recebeu 
24,9% dos contratos dispensados de licitação, seguida de Manutenção de Serviços 
Administrativos Gerais, 15,3%, Modernização Tecnológica, 15,2%, e Manutenção de 
Áreas Urbanizadas e Ajardinadas, 5,5%. 

As sete empresas a seguir relacionadas receberam 53,9% dos gastos 
classificados como inexigibilidade de licitação: BRB (14,1%), CEB (12,9%), Caesb 
(8,7%), Sangari do Brasil Ltda. (7,2%), Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. 
(7,1%), Iesa Projeto, Equipamentos e Montagens S/A (5,4%) e Congregação dos 
Capuchinhos de N. S. Das Dores (4%). Nesta modalidade, a empresa Sangari do 
Brasil recebeu R$ 38,8 milhões para utilização no programa Educando Sempre. A 
Alstom Brasil Energia e Transporte recebeu R$ 38,7 milhões para aplicação no 
programa Transporte Seguro e a Congregação dos Religiosos Terciários 
Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, R$ 21,6 milhões para execução do 
programa Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei. 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Em 2007, foram gastos R$ 98,2 milhões com publicidade e 
propaganda, representando crescimento real de 9,4% em relação ao exercício 
anterior. Se consideradas as despesas com publicidade e propaganda realizadas no 
Orçamento de Dispêndios das empresas estatais (não integrantes do OFSS), o 
referido montante é elevado para R$ 116,5 milhões, valor 27,2% inferior ao 
registrado em 2006. 

Os gastos com Publicidade Propaganda dos OFSS foram superiores a 
68 dos 82 programas executados em 2007, entre eles: Modernização e Adequação 
do SUS (R$ 94,4 milhões), Iluminando o DF (R$ 84,4 milhões) e Desenvolvimento 
Econômico do DF (R$ 73,7 milhões). Também, superaram aqueles aplicados em 
catorze das 23 funções governamentais com execução orçamentária, a saber: 
Agricultura, Ciência e Tecnologia, Comércio e Serviços, Comunicações, Cultura, 
Desporto e Lazer, Direitos da Cidadania, Energia, Gestão Ambiental, Habitação, 
Judiciária, Saneamento, Segurança Pública e Trabalho. Do mesmo modo, 
excederam os recursos aplicados por 72 das 89 unidades orçamentárias do DF. 

No que diz respeito ao cumprimento da Lei nº 3.184/03, das trinta 
unidades orçamentárias com recursos autorizados para publicidade e propaganda, 
treze deixaram de publicar o Plano Anual de Publicidade e Propaganda, a saber: 
Câmara Legislativa do DF, CEB Geração, CEB Participações, Centrais de 
Abastecimento de Brasília, Companhia de Planejamento do DF, Departamento de 
Estradas de Rodagem do DF, Empresas Brasiliense de Turismo e de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do DF, Fundações de Ensino e Pesquisa em Ciências da 
Saúde, Jardim Zoológico de Brasília e Pólo Ecológico de Brasília, Serviço de 
Limpeza Urbana e DFTrans - Transporte Urbano do DF. Nenhuma unidade publicou 
o referido plano no prazo de que trata o art. 3º da Lei nº 3.184/03. 

No que se refere à publicação do Demonstrativo Trimestral das 
Despesas de Publicidade e Propaganda, apenas Banco de Brasília, BRB Crédito, 
Investimento e Financiamento, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, 
Câmara Legislativa do DF, Companhias de Planejamento do DF e do Metropolitano 
do DF, Departamento de Trânsito do DF e Tribunal de Contas do DF cumpriram 
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satisfatoriamente o requisito legal, com publicação do referido documento em 
relação aos quatro trimestres de 2007. 

AGENDAS DE GOVERNO 

As análises sobre a execução do Orçamento Anual de 2007 foram 
realizadas por Agenda de Governo, seguindo a estruturação do PPA 2004/2007. 

AGENDA SOCIAL 

Os gastos inicialmente previstos para a Agenda Social, em 2007, 
totalizaram R$ 2,1 bilhões, excluídos os recursos do FCDF. A dotação final alcançou 
R$ 1,8 bilhão, dos quais R$ 1,4 bilhão restou realizado. Este valor foi 10,8% superior 
ao registrado no exercício anterior, sendo distribuído pelas seguintes setoriais: 
Saúde (47,4%); Educação (24,3%); Segurança (14,7%); Esporte e Lazer (9,6%); 
Ação Social (2,1%); e Trabalho e Direitos Humanos (2%). 

O conjunto formado pelas políticas setoriais de Educação, Saúde e 
Segurança foi beneficiado inicialmente com aproximadamente R$ 1,7 bilhão. Em 
termos de realização, despendeu-se nessas áreas o montante aproximado de 
R$ 1,2 bilhão, equivalente a 86,4% do total da agenda. 

Em 2007, previu-se execução em 47 programas, sendo os cinco 
maiores, em volume de recursos: Atendimento Médico-hospitalar e Ambulatorial, 
Modernização e Adequação do SUS/DF, Educando Sempre, Policiamento e 
Fiscalização de Trânsito e Escola de Todos Nós. No conjunto, tais programas foram 
responsáveis por 60,3% dos recursos realizados, ou R$ 819,3 milhões. 

SETORIAL SAÚDE 

A setorial Saúde foi a que mais absorveu recursos entre as setoriais 
inseridas na agenda Social, 39% do total previsto na LOA/2007, equivalentes a 
R$ 801,5 milhões. Após as alterações orçamentárias, esse montante foi reduzido para 
R$ 780 milhões, sendo realizados R$ 644 milhões. Este valor superou em 26,1% o 
executado no exercício anterior e foi distribuído em dezenove programas, dos quais 
apenas três (Atendimento Médico-hospitalar e Ambulatorial, Assistência Farmacêutica 
e Modernização e Adequação do SUS/DF) englobaram 92% do total despendido. 

Os R$ 363 milhões realizados no programa Atendimento Médico-
hospitalar e Ambulatorial representaram 56,4% do total gasto na setorial e 26,7%, na 
agenda. Foram cadastrados nesse programa quatro projetos, onze atividades e uma 
operação especial. Todavia, nenhum projeto foi realizado. Entre as atividades, 
destacaram-se as Ações de Assistência Médico-hospitalar, Manutenção de 
Contratos para Prestação de Serviços Assistenciais e Fornecimento de Alimentação 
Hospitalar, que, juntas, englobaram 84,4% do total gasto no programa (R$ 306,4 
milhões). 

A despesa executada na atividade Ações de Assistência Médico-
hospitalar, que respondeu por 48,4% do total despendido no programa, foi aplicada 
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. Em termos reais, os recursos gastos nessa atividade reduziram 4,9% 
quando comparados à execução do exercício de 2006. 
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Os R$ 80 milhões gastos na atividade Manutenção de Contratos para 
Prestação de Serviços Assistenciais destinaram-se, entre outros, ao custeio de 27 
contratos de assistência nas áreas de terapia renal substitutiva e 93 contratos de 
conservação de aparelhos e equipamentos nas áreas de imagens de RX, análise 
laboratorial, centro cirúrgico, gasômetros, centrais de abastecimento de água, 
lavanderia, elevadores, ar condicionado e demais equipamentos hospitalares. 

No programa Assistência Farmacêutica, foram previstos o projeto 
Implantação do Cartão Nacional de Saúde, sem realização, e as atividades 
Aquisição de Medicamentos para Assistência à Saúde Pública no DF e 
Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto 
Custo, cujos gastos totalizaram R$ 75,1 milhões e 59,7 milhões. 

Dos R$ 271,3 milhões inicialmente previstos para o programa 
Modernização e Adequação do SUS/DF, foram realizados 34,8%, ou R$ 94,4 
milhões. O projeto com maior valor previsto para execução no programa foi Melhoria 
das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Saúde. A dotação inicial, 
R$ 121,4 milhões, destinava-se à manutenção, reforma, adequação e ampliação em 
diversos hospitais, centros de saúde e outras unidades da SES. O valor realizado foi 
58,6% menor que o inicialmente programado: R$ 50,3 milhões. Outro projeto 
representativo referia-se à construção do Hospital de Santa Maria, cujas despesas 
somaram R$ 42,4 milhões, representando 44,9% do executado no programa. 
Segundo consta na Prestação de Contas, ao final de 2007, havia sido realizado 68% 
do total da obra. 

AUDITORIA NA SAÚDE 

Foi realizada auditoria operacional na Secretaria de Saúde – SES com 
o objetivo de avaliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais da rede 
pública de saúde do DF e o impacto da gestão de recursos humanos e logísticos no 
fornecimento desses serviços.  

Verificou-se que não está sendo garantido a todos os usuários acesso 
às consultas nos postos e centros de saúde e que os tempos de espera por 
consultas nos ambulatórios e pelo resultado de exames solicitados comprometem o 
acesso dos usuários às consultas médicas na rede pública de saúde do DF. 

Em diversos casos, a procura por serviços nas unidades supera a 
capacidade de prestá-los. Ademais, quando os usuários conseguem agendar suas 
consultas, o tempo de espera em algumas especialidades supera trezentos dias. 
Constatou-se, ainda, que resultados de exames realizados em laboratórios da rede 
demoram mais de quatro meses para serem finalizados. 

A análise de aspectos da gestão de recursos humanos demonstrou 
diversas inadequações, que têm comprometido o acesso às consultas médicas e à 
tempestividade nesse atendimento. Há indisponibilidade de serviços nos horários de 
funcionamento das unidades; a alocação de servidores nas unidades não garante o 
atendimento das necessidades da população; e há carência de médicos atendendo 
consultas nas unidades de saúde da rede pública. 

Por outro lado, de acordo com parâmetros do SUS, a SES tem médicos 
em quantidade maior que o preconizado pela Portaria – MS nº 1.101/GM, de 
12.06.02. Ainda que seja considerada a demanda da população do entorno por 
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serviços de saúde no DF, a afirmação permanece válida. Em 2005, estudo 
elaborado em conjunto pelas Universidades de Brasília, Católica de Brasília e 
Federal de Minas Gerais avaliou que pacientes do entorno aumentam em 19,6% o 
total de atendimentos no DF, corroborando estudo anterior em que tal impacto foi 
avaliado em 20%. 

Foram observados centros e postos de saúde ociosos durante o 
horário de funcionamento, número de odontólogos por habitante menor do que o 
definido pelo SUS e unidades sem médicos por grandes períodos. 

As informações disponíveis não são suficientes para a alocação de 
médicos nas unidades de forma a satisfazer as necessidades da população, uma 
vez que não é realizado o registro da demanda não atendida e não se conhece a 
real força de trabalho existente, isto é, o total de horas que cada médico 
efetivamente atende em cada unidade da rede. 

Observou-se ainda a adoção de um modelo hospitalocêntrico no DF, 
com o conseqüente enfraquecimento dos postos e centros de saúde e expressivo 
número de atendimentos em emergência. 

Constatou-se que os meios materiais e logísticos disponíveis para as 
unidades de atendimento são inadequados ou insuficientes, o que contribui para a 
restrição do acesso dos usuários aos serviços de saúde. 

Verificou-se, em várias unidades, a falta ou precariedade de materiais e 
equipamentos básicos para o atendimento, como balanças, aparelhos de pressão, 
roupas e lençóis, material esterilizado, cadeiras e instrumentos de dentistas. Além 
disso, as instalações físicas prejudicam o conforto, a privacidade e o atendimento 
aos usuários, com ambientes mal-ventilados, pequenos ou inadequados às 
atividades realizadas. 

Ao se realizar o levantamento dos gastos da SES em 2007, observou-
se que os recursos não são prioritariamente destinados à satisfação dessa carência 
de recursos logísticos. O perfil das despesas revela parcela significativa destinada a 
serviços de terceiros não finalísticos dentro da Secretaria. 

A regulação do sistema de saúde revela-se importante meio para se 
melhorar a oferta de serviços e o acesso dos usuários. Nesse sentido, foi criado, na 
área federal, o sistema Sisreg, disponibilizado a todas as unidades da Federação, 
cujo objetivo é permitir o gerenciamento de todo o complexo regulatório desde a 
rede básica à internação hospitalar, com vistas à humanização dos serviços, ao 
maior controle do fluxo e à otimização na utilização dos recursos. 

No Distrito Federal, a implantação do sistema não ocorreu de maneira 
completa, não incluindo várias especialidades. Falhas no processo de regulação 
acabam por prejudicar usuários, causando aumento na fila de espera por 
procedimentos, em contraste com ociosidade de recursos. 

Como resultado da auditoria, concluiu-se que, no DF, não está sendo 
garantido o direito de acesso universal da população aos serviços públicos de 
saúde, sendo o fato impactado por uma gestão deficiente de recursos humanos e 
logísticos, que não garante a todas as unidades de saúde da rede pública recursos 
suficientes e adequados aos atendimentos médicos, a despeito do volume de 
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recursos por habitante superior ao das demais unidades da Federação e do elevado 
número de médicos, de acordo com parâmetros do Ministério da Saúde. 

INDICADORES 

No período 2004 a 2007, os principais quadros de profissionais de 
saúde foram incrementados em até 28,4%, como no caso dos médicos, com 
acréscimo equivalente a 901 contratados. Mesmo a menor variação, identificada nos 
auxiliares de enfermagem, equivaleu a 760 novos profissionais, ou 11,6% a mais. No 
mesmo período, a quantidade de leitos públicos passou de 3.751 para 4.090, 
correspondendo a um acréscimo de 9%.  

O número de internações decresceu 7,8%, comparativamente ao valor 
registrado em 2004. Considerando-se a procedência dos pacientes, houve redução 
de 20,4%, 29,5% e 28,4%, em relação aos oriundos do DF, Goiás e Minas Gerais, 
nessa ordem. 

No período 2004/2007, o número de consultas cresceu de 6,2 milhões 
para 6,5 milhões, equivalente à variação de 4,9%. O quantitativo de exames também 
mostrou evolução, de 9,9 milhões para 10,1 milhões, no intervalo em pauta, o que 
correspondeu a um acréscimo de 1,7%. De 2004 a 2007, o número de consultas 
pré-natais evoluiu de 172,5 mil para 172,9 mil. Em contrapartida, houve diminuição 
de 5,7% no quantitativo de partos realizados. 

Observou-se melhoria em todos os indicadores de mortalidade, 
comparando-se os valores de 2007, relativamente ao exercício de 2006. 

A respeito das doenças transmissíveis, entre 2006 e 2007, destacaram-
se os aumentos de 7,4% e 98,7% nos números de casos de tuberculose e dengue, 
respectivamente. Por outro lado, diminuíram os casos de Hepatite e doenças 
sexualmente transmissíveis, em 43% e 17,5%. 

SETORIAL EDUCAÇÃO 

Essa setorial, segunda maior beneficiária entre as inseridas na agenda, 
teve dotação inicial de R$ 576,8 milhões para execução de 56 projetos e atividades 
em dez programas. Após as alterações orçamentárias, esse valor retrocedeu a 
R$ 382,7 milhões, sendo realizados R$ 330,6 milhões (42,7% inferior à previsão 
inicial). Comparativamente ao exercício de 2006, o total realizado nessa setorial teve 
redução de 5%. 

Destacaram-se na área educacional os programas Educando Sempre, 
Apoio ao Educando, Escola de Todos Nós e Modernizando a Educação, que 
concentraram 82,6% do montante inicial e 99,3% da despesa total efetivada. 

Foram realizadas no programa Educando Sempre despesas no 
montante de R$ 173,5 milhões. A exemplo do exercício anterior, o maior volume de 
gastos ocorreu nas atividades Manutenção do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio, que juntas receberam 88,1% do total alocado ao programa e destinaram-se à 
manutenção de 488 escolas de Ensino Fundamental, 61 escolas de ensino médio, 
cinco centros de educação profissional, 43 escolas de educação infantil, treze 
centros de ensino especial e duas instituições de educação de jovens e adultos. 
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O programa Apoio ao Educando, com despesas de R$ 114,2 milhões, 
respondeu por 34,5% do montante gasto na setorial Educação.  

O projeto Concessão de Bolsa de Estudo e as atividades Manutenção 
da Educação de Jovens e Adultos, Visitador Escolar e A Escola Bate à sua Porta, 
com R$ 3,5 milhões de dotação inicial, não tiveram execução financeira. Em volume 
de recursos, as atividades Renda Minha, Alimentação Escolar e Transporte de 
Alunos foram as mais representativas, vez que juntas englobaram 99,3% do total 
despendido no programa. 

A atividade relacionada ao Programa Renda Minha, com gastos de 
R$ 54,8 milhões, tinha por objetivo aperfeiçoar as ações educativas e garantir 
atenção direta ao aluno, oferecendo bolsa pecuniária mensal de até R$ 180,00 para 
famílias de baixa renda que tenham crianças regularmente matriculadas no Ensino 
Fundamental da rede pública, na faixa etária de seis a quinze anos, mediante oferta 
de suporte nas áreas pedagógica, financeira e de saúde. Segundo consta no 
Relatório de Desempenho Físico-Financeiro, havia previsão de assistência a 108 mil 
alunos e, na média mensal, foram oferecidas bolsas a 93 mil alunos. 

A atividade Transporte de Alunos teve gastos de R$ 31,6 milhões, com 
transporte de 28,8 mil alunos do Ensino Fundamental de localidades que não 
dispõem de linhas convencionais e 15,3 mil alunos que residem em áreas rurais de 
difícil acesso, além de 273 alunos beneficiados com passes estudantis. 

Foram gastos R$ 26,8 milhões dos 140,4 milhões inicialmente 
previstos para o Programa Escola de Todos Nós, destinado à realização de ações 
relativas à construção, reforma e ampliação de unidades escolares. Do montante 
executado, 74,5%, ou R$ 20 milhões, foram voltados à construção, ampliação e 
reforma de unidades do Ensino Fundamental. 

AUDITORIA – ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF 

Foi realizada auditoria operacional, com o objetivo de reavaliar as 
condições das instalações físicas das escolas da rede pública de ensino do Distrito 
Federal, com base nos parâmetros e na metodologia utilizados em auditoria levada a 
efeito de novembro/2006 a abril/2007. Novamente, a avaliação abrangeu todas as 
escolas da rede pública, de todos os níveis e modalidades de ensino, cuja 
conservação e manutenção estão a cargo da SEDF. Os resultados dos trabalhos 
apontaram que: a situação das instalações físicas das escolas públicas encontrada 
no início de 2007 permaneceu inalterada e as instalações físicas de escolas públicas 
não estão adequadas às atividades requeridas pelo respectivo nível de ensino. 

Em relação à gestão compartilhada dos recursos pelas escolas, o 
posicionamento dos diretores foi na maioria favorável a essa nova forma de gestão 
implementada pela Secretaria de Educação a partir deste exercício. Segundo as 
respostas apresentadas pelos diretores, 85,9% opinaram que a gestão compartilhada 
facilitará e agilizará os pequenos reparos nas instalações físicas da escola, 81,5%, que 
facilitará a gestão da escola e 82,9%, que ocasionará resultados positivos. Além disso, 
75,6% dos diretores disseram sentir-se preparados para esse tipo de gestão. 
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INDICADORES 

O número de matrículas nas escolas públicas distritais involuiu 2,5% 
entre 2006 e 2007, ao passo que, nas públicas federais, foi registrada evolução de 
3%. As escolas particulares apresentaram a menor variação, redução de 0,8%. No 
período de quatro anos, revela notar a constante redução no número de matrículas 
da rede pública distrital. 

No biênio 2006-2007, a maior queda do número de alunos por turma 
ocorreu nas escolas particulares, 4%. Entretanto, a variação mais representativa deu-
se nas escolas públicas distritais, cuja média de alunos por turma caiu de 38,6 para 
32,5.  

Consideradas as redes pública, federal e distrital, e particular de ensino, 
houve involução da média de alunos por turma da Educação Infantil de 3,2%, de 2004 
a 2007. Esse comportamento foi seguido no âmbito do Ensino Médio e do Ensino 
Fundamental, com reduções de 3,4% e 1%, nessa ordem. 

SETORIAL SEGURANÇA 

Para a setorial Segurança, foram previstos sete programas com dotação 
inicial de R$ 313,2 milhões, equivalente a 15,2% dos recursos reservados à agenda. 
Após as alterações orçamentárias, a dotação final atingiu R$ 344,6 milhões. A 
despesa realizada, R$ 199,2 milhões, representou 57,8% do total autorizado no 
período. Os programas Defesa e Garantia dos Direitos Humanos e Proteção à 
Adolescência não tiveram execução. Por outro lado, 98,5% do total despendido na 
agenda referiram-se aos programas Policiamento e Fiscalização de Trânsito (81,1%), 
Reestruturação do Sistema Penitenciário (9,6%) e Segurança em Ação (7,9%). 

As despesas realizadas no programa Policiamento e Fiscalização do 
Trânsito totalizaram R$ 161,5 milhões e destinaram-se às seguintes finalidades: 
Administração de Pessoal (39,1%), Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 
(35,9%), Aperfeiçoamento e Manutenção de Sinalização Estatigráfica e Semafórica 
(13,5%), Publicidade e Propaganda (5,2%), Implantação de Equipamentos de 
Sinalização Estatigráfica e Semafórica (2,5%), Concessão de Benefícios a 
Servidores (2%) e Policiamento e Fiscalização do Trânsito (1,8%). 

No programa Reestruturação do Sistema Penitenciário, os gastos 
realizados alcançaram 19,1 milhões, de R$ 30,5 milhões previstos inicialmente. O 
projeto destinado à reforma de unidades do sistema penitenciário, com R$ 2,7 
milhões, não teve realização no exercício. 

Os R$ 15,7 milhões de despesas realizadas no programa Segurança 
em Ação representaram somente 13,3% da previsão inicial (R$ 117,7 milhões).  

O projeto Implantação dos Postos Policiais, com dotação inicial de 
R$ 29,2 milhões e previsão de construção de postos policiais modulados em 
diversos locais do DF, realizou apenas R$ 56,9 mil referentes à elaboração do 
projeto básico executivo de arquitetura. 

INDICADORES 

Em relação a 2006, os crimes patrimoniais apresentaram a seguinte 
dinâmica temporal: o número de roubos diminuiu 5,1% e o de furtos/roubos de 
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veículos, 5,3%. Quanto aos crimes contra a pessoa, houve aumento de 5,2% no 
número de homicídios e diminuição de 11,4% no de estupros. 

A média mensal de ocorrências atendidas pela PCDF foi aumentada 
em 5%, no biênio 2006-2007. No mesmo interstício, o efetivo operacional diminuiu 
3,4%. Esse quadro sugere agravamento na sobrecarga de trabalho desses 
profissionais. Quanto aos casos reportados à PMDF, no biênio considerado, a média 
mensal de ocorrências evoluiu 13,3%, ao passo que o efetivo operacional foi 
elevado em 4,6%. Embora a situação da PMDF seja melhor em relação à PCDF, 
também nessa corporação a relação pessoal/ocorrências vem apresentando piora 
em relação ao início do quadriênio. 

Relativamente ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, a média mensal 
de ocorrências evoluiu 19,8%, no intervalo 2006-2007, enquanto o aumento do 
efetivo operacional foi de 13,5%. 

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A Agenda de Desenvolvimento Econômico apresentou a menor 
execução no quadriênio 2004-2007, R$ 125,8 milhões. Este valor foi 18,3% inferior 
ao registrado em 2006. Em 2007, a participação da agenda no total da despesa 
realizada nos OFSS e OI foi de 1,5%, a menor do quadriênio e 0,3 pontos abaixo do 
percentual alcançado em 2006. 

A Setorial Indústria, Comércio e Serviços apresentou o maior volume 
de gastos realizados na agenda (67,3% do total), seguida das setoriais 
Desenvolvimento do Turismo (30,8%) e Desenvolvimento Rural (1,9%). Da despesa 
total executada na agenda, 93,1% couberam aos programas Desenvolvimento 
Econômico do DF; Difusão e Promoção Cultural; Geração de Renda, o Exercício da 
Cidadania; e Planejamento da Política de Turismo do DF. Dos 426 programas de 
trabalho com dotação na LOA/2007, 315 não tiveram realização, ou seja, somente 
houve execução de apenas 26,1% do inicialmente planejado. 

A despesa executada no programa Desenvolvimento Econômico do 
Distrito Federal (R$ 73,7 milhões), vinculado à Setorial Indústria, Comércio e 
Serviços, respondeu por 73,7% dos gastos totais realizados na Agenda. A maior 
parte dos gastos realizados pelo referido programa refere-se ao Fundo de 
Desenvolvimento do Distrito Federal – Fundefe. De acordo com o Relatório de 
Atividades, a aplicação dos recursos do Fundefe, em 2007, ampliou a capacidade da 
economia local na produção de bens e serviços e gerou 11,7 mil empregos diretos e 
indiretos e arrecadação adicional de receita tributária no valor de R$ 101,9 milhões. 

Com participação de 30,8% no total executado pela agenda, a despesa 
realizada pela setorial Desenvolvimento do Turismo (R$ 38,7 milhões) concentrou-
se, em sua maior parte, nos programas Difusão e Promoção Cultural (72,6%) e 
Planejamento da Política de Turismo do DF (18,2%). 

A despesa realizada na setorial Desenvolvimento Rural (R$ 2,4 
milhões), equivalente a 1,9% do total despendido na agenda, foi distribuída em 
apenas dois programas: Desenvolvimento dos Agronegócios (79,7%) e 
Desenvolvimento Social da Área Rural (20,3%). 
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INDICADORES 

Em relação aos indicadores de emprego e desemprego tem-se que, 
entre 2006 e 2007, o número de ocupados cresceu de 1.011 mil para 1.055 mil 
(variação de 4,4%), ao passo que o quantitativo de desempregados diminuiu de 234 
mil para 226 mil, o que correspondeu ao decréscimo de 3,1%. Com efeito, a taxa 
média de desemprego foi reduzida em 1,1 ponto percentual, passando de 18,8% para 
17,7%. 

No tocante ao rendimento médio dos ocupados, por setor de atividade 
econômica, entre 2006 e 2007, o rendimento médio dos servidores da Administração 
Pública cresceu 13,1%. No setor de serviços, a evolução atingiu 6,2%, enquanto, no 
comércio, o aumento foi de 4,4%. 

AGENDA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA 

Esta agenda foi contemplada na LOA/2007 com R$ 3,1 bilhões, 
reduzidos em R$ 351 milhões após as alterações orçamentárias. O valor executado 
alcançou R$ 1,7 bilhão, equivalente a 61,2% da dotação final e 18,3% menor que o 
registrado em 2006. Referido montante executado, correspondente a 19,6% do total 
da despesa realizada nos OFSS e OI, foi distribuído nas seguintes setoriais: 
Habitação e Uso do Solo (44,9%), Transporte (30,2%), Saneamento (12,3%), 
Energia (10,8%) e Meio Ambiente (1,8%). 

Em montante de recursos, essa agenda apresentou a maior frustração 
na realização de despesas em relação à previsão inicial e à despesa autorizada, 
chegando a R$ 1,4 bilhão e R$ 1 bilhão, respectivamente. 

SETORIAL HABITAÇÃO E USO DO SOLO 

Os gastos na setorial Habitação e Uso do Solo alcançaram R$ 743,4 
milhões, impulsionados, principalmente, pela realização nos programas Cidade 
Limpa e Urbanizada é Garantia de Bem Estar Social (R$ 427,5 milhões), 
Urbanização (R$ 147,8 milhões), Administrando Nossa Cidade (R$ 72,2 milhões) e 
Construindo o Distrito Federal (R$ 31,7 milhões). A participação dessa setorial na 
despesa total da agenda foi reduzida de 57,7% para 44,9% no período 2004/2007. 

No programa Cidade Limpa e Urbanizada é Garantia de Bem Estar 
Social, 94,8% das despesas concentraram-se nos seguintes projetos e atividades: 
Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública (R$ 179,3 milhões), 
Administração de Pessoal (R$ 110,1 milhões), Manutenção de Áreas Urbanizadas e 
Ajardinadas (R$ 63 milhões) e Programa de Manutenção e Conservação Urbanística 
(R$ 52,8 milhões). 

Segundo o Relatório de Atividades do SLU, cerca de 95% dos serviços 
de limpeza foram terceirizados para três empresas (Qualix Ambiental S/A, Nely 
Transportes e Artec) até o dia 21.05.07, e para seis empresas (Qualix, Nely, Artec, 
Delta, Serquip e Caenge) do dia 22.05.07 até o dia 13.12.07. A partir desta data, 
outras duas empresas (Engetécnica e Valor Ambiental) substituíram a empresa Delta. 

A Secretaria de Obras realizou R$ 52,8 milhões no programa de 
Manutenção e Conservação Urbanística nesta setorial, que se referem à execução 
de obras de urbanização, compreendendo, entre outras, frenagem, capa asfáltica, 
recapeamento asfáltico e lama asfáltica em diversos locais do DF. Os serviços 
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executados pela Novacap alcançaram, neste programa, na atividade manutenção de 
áreas urbanizadas e ajardinadas, o montante de R$ 33,3 milhões, sendo que a 
maior parcela (R$ 32 milhões) refere-se à manutenção de áreas verdes e de vias 
públicas. Na manutenção de vias públicas, foram gastos R$ 15,8 milhões para tapar 
buracos, recuperar passeios e colocar meios-fios. 

Quanto ao programa Urbanização, cabe destacar execução de 
R$ 146,2 milhões em obras de urbanização e implantação de vias e obras 
complementares de urbanização, equivalentes a 98,9% do total gasto no programa. 

Entre os denominados Projetos Estratégicos do Governo, observou-se 
a previsão de execução de obras de urbanização pela Terracap no Setor Noroeste e 
no Parque Capital Digital. Também, o projeto de Implantação do Taguapark no 
Pistão Norte, que faz parte desses projetos, teve fixadas despesas de cerca de R$ 3 
milhões na LOA, com realização de R$ 24 mil, utilizados para executar cercamento 
com alambrado e aceiro da área do Taguapark. 

O total de R$ 72,2 milhões realizados no programa Administrando Nossa 
Cidade foi distribuído em 172 subtítulos, dos quais 43 restaram executados, sendo 
que seis destes abarcaram 90,8% dos gastos no programa, quais sejam: Construção 
de Shopping Popular em Brasília (R$ 30,7 milhões); Apoio Administrativo e 
Operacional de Suporte e Melhoria do Sistema Regional do DF (R$ 22 milhões); 
Reforma de Prédios e Próprios (R$ 10,2 milhões); Shopping Popular em Ceilândia 
(R$ 1,1 milhão); Revitalização do Anexo do Palácio do Buriti (R$ 804,7 mil); e 
Reforma de Prédios e Próprios da Administração de Taguatinga (R$ 801,8 mil). 

SETORIAL TRANSPORTE 

Os gastos nesta setorial atingiram R$ 499,7 milhões, permanecendo na 
segunda posição em termos de representatividade na agenda desde 2004. Na 
LOA/2007, houve previsão de recursos em cinco programas nesta setorial, sendo 
que apenas os programas Transporte Seguro e Transporte Racional realizaram 
despesas, R$ 484,7 milhões e R$ 15 milhões, respectivamente. 

No programa Transporte Seguro, executou-se 97% das despesas do 
setor, cabendo destaque aos projetos/atividades relacionados à administração de 
pessoal, manutenção e funcionamento do Sistema Ferroviário, recuperação e 
melhoramento de rodovias e implantação do Sistema de Transporte Ferroviário 
Metropolitano do DF, que juntos responderam por 79,7% do total despendido no 
programa. 

Os gastos com manutenção e funcionamento do Sistema Ferroviário 
possibilitaram a operacionalização do Metrô, que, em 2007, transportou 18,2 milhões 
passageiros, quantidade 35,7% superior ao transportado em 2006. 

Dos R$ 95,3 milhões empregados na recuperação e melhoramento de 
rodovias, R$ 88,4 milhões ficaram a cargo do DER/DF e R$ 6,9 milhões com a 
Secretaria de Obras. 

SETORIAL SANEAMENTO 

Os dispêndios nos programas da setorial Saneamento atingiram 
R$ 203,4 milhões, equivalentes a 32,8% da despesa fixada na LOA/2007. Do 
montante executado, 89,7% referiram-se aos programas Abastecimento de Água 
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(R$ 105,2 milhões), Esgotamento Sanitário (R$ 60,2 milhões) e Mãos a Obra (R$ 17 
milhões). 

Das aplicações realizadas no programa Abastecimento de Água, 84,2% 
foram feitas pela Caesb e destinaram-se, entre outras finalidades, a reformas de 
estações de tratamento de água, implantação de redes de distribuição de água, 
implantação de sistema de abastecimento de água, aquisição e instalação de 
hidrômetros em ligações prediais de água. A outra parte, R$ 16,6 milhões, ficou a cargo 
da Secretaria de Obras para execução do Programa de Saneamento Básico no DF. 

No Programa Esgotamento Sanitário, realizaram-se R$ 60,2 milhões, 
equivalentes a 19,8% da dotação inicial, cabendo R$ 55,3 milhões à Caesb e R$ 4,9 
milhões, à Secretaria de Obras. Esses recursos foram aplicados, em grande parte, 
na implantação e melhoria de redes e sistemas de esgotamento sanitário em 
diversas áreas do DF. 

O total das despesas realizadas no programa Mãos a Obra foi 85,8% 
inferior ao registrado em 2006. As principais realizações nesse programa, efetivadas 
pela Secretaria de Obras, por subtítulo, foram: Programa de Saneamento Básico no 
DF – Melhoria de Regulação, Controle Ambiental, Estudos e Supervisão – 
Contrapartida BID (R$ 4,5 milhões); Programa de Saneamento Básico no DF – 
Drenagem Pluvial – Pró-saneamento Caixa Econômica Federal (R$ 4,2 milhões); 
Programa de Saneamento Básico no DF – Pavimentação de Vias – Contrapartida 
BID – Quadras Centrais 3, 4, 5 e 6 do Riacho Fundo II (R$ 2,4 milhões); elaboração 
de Projetos do Programa Mãos a Obra (R$ 1,9 milhão); Programa de Saneamento 
Básico no Distrito Federal - Drenagem Pluvial - Contrapartida BID (R$ 1,8 milhão) e 
reforma da Rodoviária do Plano Piloto (R$ 1,3 milhão). 

SETORIAL ENERGIA 

Na setorial Energia, foram realizados R$ 179,5 milhões, equivalentes a 
68,6% da dotação final. Esse montante, comparado ao executado em 2006, 
apresentou incremento real de 9,2%. As unidades orçamentárias Companhia 
Energética de Brasília – CEB, CEB Distribuidora S/A e Secretaria de Obras 
responderam por 99,8% dos gastos nessa setorial, ficando o restante a cargo da 
CEB Gás, CEB Geração S/A e nove Regiões Administrativas. 

As ações efetivadas restringiram-se aos programas Energia para o 
Desenvolvimento (R$ 95,1 milhões) e Iluminando o Distrito Federal (R$ 84,4 milhões). 

No programa Energia para o Desenvolvimento, destacaram-se os 
subtítulos: Implantação e Melhoria das Estruturas de Distribuição de Energia Elétrica 

(R$ 69,1 milhões), Infra-estrutura Operacional da CEB Distribuição (R$ 12,9 
milhões), Implantação e Melhoria do Sistema de Comercialização da Distribuição de 
Energia Elétrica (R$ 6,9 milhões) e Investimento em Participações de Empresas de 
Geração de Energia (R$ 6 milhões). Quanto a este último subtítulo, cumpre ressaltar 
que, por intermédio da Energética Corumbá III, a CEB está construindo a Usina 
Corumbá III, localizada no município de Luziânia – GO, que será concluída em 
fevereiro de 2009, tendo a participação do acionista privado Neoenergia com 60% 
das ações do empreendimento. 
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INDICADORES 

Em 2007, foi coletado 1,6 milhão de toneladas de lixo, representando 
evolução de 17,7% e 20,4% em relação a 2006 e 2005, nessa ordem. Não obstante o 
volume de lixo aterrado (1,4 milhão de tonelada) em 2007 tenha apresentado aumento 
de 16,2% e 25,8%, em relação aos dois exercícios antecedentes, sua participação no 
total do lixo coletado nos dois últimos anos foi reduzida de 84,6% para 83,6%. 

A frota de ônibus cadastrada no DF em 2007 subiu 4,5% em relação a 
2006, atingindo o mesmo patamar de 2005. Houve, ainda, redução do quantitativo 
da frota vencida em 7,3% e 5,3%, comparativamente aos dados do biênio 
2005/2006. Esses resultados fizeram com que a relação frota vencida/frota 
cadastrada também fosse reduzida, no mesmo período, de 62,3% e 63,8% para 
57,8%, nessa ordem. 

O volume de água produzido evoluiu 15,8% no quadriênio 2004/2007. 
No último ano, o crescimento atingiu 7,3%, frente ao exercício anterior. No mesmo 
sentido, ocorreu aumento no volume de água consumido, com percentuais de 10,8% 
e 7,7%, nessa ordem. Em que pese tais resultados, houve piora na relação 
consumo/produção de água, ocasionando elevação do índice médio de perda de 
água no ano, o qual passou de 27% em 2004, para 30% em 2007. 

O índice de atendimento à população com abastecimento de água, que 
em 2004 era de 98,6%, passou para 99,4% em 2007. Houve, também, melhora 
constante do índice de atendimento à população com esgotamento sanitário, 
registrando 93,5% ao final do período. No biênio 2006/2007, todo o esgoto coletado 
passou pelo processo de tratamento. 

Nos últimos quatro anos, a extensão da rede de distribuição de energia 
elétrica do DF cresceu, em média, 1,7% ou 259 km ao ano. O melhor resultado 
ocorreu no biênio 2006/2007, cuja elevação atingiu a média de 1,9% ou 301 km. 

O consumo médio mensal de energia elétrica por unidade residencial 
apresentou crescimento acumulado de 7% no último quadriênio, passando de 200 
kWh, em 2004, para 214 kWh, em 2007. Essa evolução foi menor que a verificada 
para as unidades industriais, comerciais e rurais, cujos percentuais de aumento 
foram de 48,1%, 19,1% e 7,9%, nessa ordem. 

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA 

A previsão inicial para a agenda da Gestão Pública foi aumentada em 
12,1%, alcançando R$ 5,6 bilhões ao final do exercício. As despesas realizadas 
somaram R$ 5 bilhões, dos quais 91% foram distribuídos nos programas Apoio 
Administrativo (60,8%) e Programa para Operações Especiais (25,6%) e nas 
setoriais Servidor Público (2,6%), Infra-estrutura para a Gestão Administrativa (1,9%) 
e Prestação de Serviços ao Cidadão (0,1%). 

O valor estimado para os gastos na Agenda representava 51,3% dos 
OFSS e OI do DF, o que a colocava em primeiro lugar entre as agendas para 
recebimento de recursos. Quanto ao valor realizado, a representatividade do grupo 
aumentou para 59,7% ao final do exercício. 

O programa Apoio Administrativo concentrou a maior parcela dos 
gastos da Agenda, totalizando R$ 3,1 bilhões de despesas realizadas em 2007, dos 
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quais 94,8% ocorreram nas atividades Administração de Pessoal e Manutenção de 
Serviços Administrativos Gerais. 

O Programa para Operações Especiais apareceu em segundo plano 
com R$ 1,3 bilhão de despesas executadas e destina-se às despesas que, em tese 
não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob 
a forma de bens e serviços. Do referido valor executado, 95,5% ocorreram nas 
seguintes operações especiais: Encargos Previdenciários do DF (62,8%); 
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada – Interna (11,3%); Execução 
de Sentenças Judiciais (7,8%); Formação do Patrimônio do Servidor Público (7,6%); 
e Ressarcimentos, Indenizações e Restituições (6%). 

A consecução dos fins da setorial Prestação de Serviços ao Cidadão 
baseou-se em três programas: Excelência no Atendimento ao Cidadão, Gestão da 
Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do DF e 
Articulação com a Sociedade Civil Organizada. Desses, apenas o primeiro 
apresentou execução no exercício de 2007, no montante de R$ 3 milhões, os quais 
foram destinados totalmente a atividades de manutenção do Serviço de Atendimento 
Imediato ao Cidadão – Na Hora, cujo número de atendimentos totalizou 1,4 milhão 
em 2007, contra 985 mil e 405,9 mil registrados em 2006 e 2005, nessa ordem. 

Também integraram a Agenda da Gestão Pública os programas Atuação 
Legislativa, Controle Externo e Defesa Jurídica do DF, com despesas realizadas de 
R$ 210,6 milhões, R$ 179,9 milhões e R$ 65,7 milhões, respectivamente. 

AGENDA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

A despesa realizada na Agenda Ciência e Tecnologia (R$ 262,1 
milhões) alcançou 93,2% e 43,1% das dotações inicial e autorizada, 
respectivamente. O programa Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de 
Informação representou 91,5% dessa realização, cabendo o restante ao programa 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (8,5%). 

Em 2006, a participação da função Ciência e Tecnologia no total da 
despesa realizada na Agenda era de 0,4%, ou R$ 2,3 milhões. Em 2007, esse índice 
saltou para 24,8%, equivalente a R$ 65 milhões. Isso é positivo, uma vez que, de 
acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativos a 2006, o DF 
ficou na 26ª posição entre as unidades da Federação quando comparados os 
recursos alocados nessa função e as despesas totais do ente. 

O incremento de R$ 62,7 milhões resulta da incorporação dos valores 
executados pela Codeplan, por intermédio do Programa Desenvolvimento e 
Manutenção dos Sistemas de Informação, bem como dos acréscimos ocorridos nos 
elementos Auxílio Financeiro a Estudantes e a Pesquisadores, com variações de 
235,4% e 299,1%, respectivamente. Ambos dizem respeito ao Programa 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF – FCDF 

Perdura a situação de gestão e contabilização da execução 
orçamentária do FCDF no âmbito federal, por meio do Sistema Integrado de 
Administração Financeira – Siafi, administrado pelo Ministério da Fazenda. Os 
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recursos do Fundo são mantidos na Conta Única do Tesouro Nacional até sua 
transferência, como pagamento, aos credores distritais. Atualmente, o assunto está 
sendo tratado no âmbito do Processo – TCDF nº 32.472/05. 

Em 2007, a dotação inicial do FCDF somou R$ 6 bilhões, a qual foi 
aumentada para R$ 6,1 bilhões, após as alterações orçamentárias. Deste valor, 
restaram sem execução R$ 25,8 milhões. 

A participação das áreas de Educação, Saúde e Segurança, na 
despesa total executada, manteve-se estável nos dois últimos exercícios, 
registrando, em 2007, os percentuais de 32,9%, 18,1% e 49%, nessa ordem. 
Percebe-se variação relevante ao detalhar as unidades integrantes da área de 
Segurança: a Polícia Civil do DF obteve 19,4% de aumento em relação a 2006, 
enquanto que a Secretaria de Segurança Pública e a Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso – FUNAP decresceram 30,2% e 12,2%, respectivamente, em 
relação ao mesmo período. 

O grupo de despesa predominante é Pessoal e Encargos Sociais 
(92,6%), seguido de Outras Despesas Correntes (7%) e Investimentos (0,4%). 
Esses grupos representavam no exercício anterior 91,9%, 7,3% e 0,8%. Os gastos 
com investimentos, restritos à área de Segurança, montaram R$ 26,6 milhões, valor 
bem abaixo dos exercícios anteriores: R$ 45,9 milhões (2004), R$ 54,2 milhões 
(2005) e R$ 41,1 milhões (2006). 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

Para o ano de 2007, a programação financeira foi tempestivamente 
aprovada. O limite das cotas autorizadas foi inferior à dotação autorizada final das 
unidades orçamentárias, em atendimento ao art. 50 da Lei nº 4.320/64. De forma 
análoga, o montante das cotas empenhadas (R$ 8,1 bilhões) apresentou-se 
compatível ao valor total da receita arrecadada (R$ 8,6 bilhões). 

Não houve a disponibilização integral das dotações orçamentárias 
autorizadas para a CLDF e o TCDF no início do exercício de 2007, bem como não 
foram observados os repasses dos recursos em duodécimos a esses órgãos, em 
descordo com o disposto no art. 145 da LODF e art. 64, caput e §1º, da LDO/2007. 
Entretanto, a arrecadação foi inferior ao previsto no orçamento e não há evidências 
de que as atividades legislativas e de controle externo tenham sido prejudicadas 
pelo repasse financeiro a menor. 

AUDITORIA NA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

Para compor o presente Relatório, realizou-se auditoria de regularidade 
na Secretaria de Fazenda e em outras unidades da administração pública distrital, 
com a finalidade de avaliar a gestão da programação financeira. As conclusões 
resultantes do referido trabalho foram as seguintes: 

 a gestão financeira do DF apresentou avanços – a programação 
financeira em 2007, com as alterações promovidas por meio do 
Decreto nº 27.905/07, introduziu a previsão de recursos para 
quitação de compromissos assumidos e não pagos em 
exercícios anteriores; ademais, houve atualizações, ainda que 
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pouco freqüentes, melhorando a transparência desse precioso 
instrumento de gestão fiscal; 

 os limites, por outro lado, estão sendo definidos trimestralmente 
pela SEF e discriminados mensalmente para atender as 
necessidades dos órgãos; assim, a possibilidade de emissão de 
empenhos globais e por estimativa encontra-se prejudicada, 
tendo em conta as limitações que ainda prevalecem nos 
procedimentos afetos à gestão financeira; 

 a contabilização intempestiva de despesas de caráter 
continuado, previamente conhecidas e estimáveis, ainda é 
comum, conforme análises procedidas em processos de 
pagamento da Agecom, Novacap, Metrô, Secretaria de Saúde e 
Secretaria de Educação; 

 a descentralização das decisões afetas à execução 
orçamentário-financeira do Distrito Federal não se efetivou. De 
fato, os gestores não atuam de forma pró-ativa na administração 
financeira, que continua centralizada na SEF. 

Apesar das melhoras ocorridas nos procedimentos relativos à gestão 
financeira do DF, em termos de transparência e de previsibilidade no recebimento de 
recursos, a programação financeira ainda não se constitui, em sua plenitude, 
instrumento efetivo de planejamento e de tomada de decisões, para fins de 
comprometimento das despesas. As alterações procedidas não foram suficientes 
para que fossem removidos todos os obstáculos para a tempestiva contabilização 
das obrigações governamentais. 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

O conteúdo das demonstrações a seguir não abarca os recursos do 
FCDF, pelos motivos atrás comentados. 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

O cotejo entre os totais da receita e despesa orçamentária executada 
no exercício resultou no superávit de R$ 486,4 milhões. Além disso, houve 
capitalização de recursos no exercício, ante a ocorrência do déficit de capital, no 
montante de R$ 773,2 milhões, financiado pelo superávit corrente de R$ 1,3 bilhão. 
Essa situação é melhor que a verificada no ano anterior, cujo superávit corrente de 
R$ 648,1 milhões não foi suficiente para cobrir o déficit de capital de R$ 732,9 
milhões, resultando no saldo negativo de R$ 84,8 milhões. 

BALANÇO FINANCEIRO 

A diferença entre as receitas e despesas orçamentárias constantes do 
Balanço Financeiro resultou no saldo positivo de R$ 486,4 milhões. No mesmo 
sentido, as receitas extra-orçamentárias superaram as respectivas despesas em 
R$ 475,6 milhões. Se adicionada a esses resultados a diferença decorrente dos 
valores lançados como ajustes de saldo anterior, tem-se o superávit de R$ 959,3 
milhões, o qual, juntamente com o saldo de R$ 270,2 milhões, advindo do exercício 
anterior, resultou no montante de R$ 1,2 bilhão que restou para o exercício seguinte. 
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Esta disponibilidade financeira é 5,2 e 4,4 vezes as apuradas em 2005 
e 2006, respectivamente. Também, mostrou-se suficiente para solver os R$ 643,4 
milhões de compromissos financeiros deixados para 2008, em especial os 
contabilizados em Restos a Pagar (R$ 621,3 milhões). 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Na conta Diversos Responsáveis, que consigna o valor dos danos 
materiais atinentes à Fazenda Pública, o total de R$ 53,1 milhões lançados em 2007 
representou declínio de 4,5% em relação a 2006. 

A conta Créditos Tributários e Não Tributários, que reúne os valores 
relativos à Dívida Ativa e aos parcelamentos de débitos fiscais, registrou saldo de 
R$ 5,5 bilhões, ao final de 2007. Esse valor excedeu o montante apurado no ano 
anterior em 16,8%. A receita da dívida ativa arrecadada no exercício alcançou 
R$ 127,2 milhões (35,8% superior ao arrecadado em 2006). As fontes de 
arrecadação que mais se destacaram foram as relativas ao IPTU, que chegou a 
R$ 36 milhões e representou 28,7% do total recebido. 

Na conta Empréstimos e Financiamentos, o saldo a receber ao final de 
2007 era de R$ 746 milhões. A maior parte dos recursos estava concentrada nas 
unidades gestoras Fundefe, Idhab e Funger, que detinham 99,5% do total envolvido. 
Os empréstimos concedidos pelo Fundefe, mais representativo do grupo, tiveram 
como beneficiários principais o BRB, que angariou 16% desses recursos, e a 
Ambev, para a qual foi concedido R$ 66,5 milhões. 

Outros Créditos a Receber apresentou saldo final de R$ 768,1 milhões, 
correspondendo ao crescimento real de 31%, em relação a 2006. A Novacap 
respondeu por 96,2% do referido valor, registrados como créditos a receber com 
vistas à liquidação de ações trabalhistas que a empresa entende como despesas 
que devem ser pagas com recursos do Tesouro distrital. Essa contabilização, 
segundo manifestação desta Corte, fere a Convenção Contábil do Conservadorismo 
e o Princípio da Entidade, por registrar expectativa de direito de duvidoso 
adimplemento e por atribuir a terceiro obrigações de responsabilidade da Novacap. 

O Passivo Financeiro apresentou crescimento, triplicando seu valor em 
relação ao exercício precedente e atingindo o total de R$ 643,4 milhões, dos quais 
R$ 621,3 milhões foram contabilizados em Restos a Pagar. Os Restos a Pagar 
Processados (R$ 62,2 milhões) representaram cerca de 10% do total registrado na 
conta. Já os Restos a Pagar Não Processados (R$ 559,1 milhões) registraram 
aumento de 197,7% em relação a 2006. 

O item com maior volume de recursos no Exigível a Longo Prazo foi 
Credores por Ação Transitada em Julgado, com R$ 3,7 bilhões ao fim de 2007. Essa 
conta, juntamente com as Operações de Crédito Internas e Externas, que somaram 
R$ 1,8 bilhão, compõem a dívida pública do DF. 

Perdura a problemática de ausência de contabilização de obrigações 
do Governo local com as prestadoras de serviços públicos, como Caesb e CEB. Na 
conta Obrigações a Pagar, o montante devido à Caesb somou R$ 485,7 mil. As 
obrigações relativas à CEB e suas subsidiárias, por seu turno, eram de R$ 1,8 
milhão. Se somados os restos a pagar, a dívida do GDF para com essas empresas 
alcançava R$ 7,2 milhões e R$ 16,1 milhões, nessa ordem. Não obstante, as 
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empresas informaram que possuíam créditos a receber de órgãos do GDF no valor 
de R$ 22,2 milhões e R$ 89,4 milhões, respectivamente. Tal falha tem sido 
observada em outros Relatórios Analíticos sobre as Contas do Governo. 

Como ocorrido nos anos anteriores, não foram encontrados registros 
relativos à dívida com o INSS por parte de entidades do GDF no Balanço Patrimonial 
em 2007. Em consulta aos maiores devedores do DF inscritos na dívida ativa 
daquele Instituto, despontaram as unidades Fundações Educacional e Hospitalar, 
ambas em processo de extinção, Banco de Brasília e Novacap, que somavam débito 
no valor de R$ 466,9 milhões. 

O saldo da conta Provisões apresentou redução de 77,8%, ou 
R$ 165,8 milhões a menos. Tal comportamento, associado ao aumento verificado 
em Restos a Pagar, indica estarem sendo saneadas as impropriedades relativas à 
apuração de despesas não inscritas em restos a pagar apontadas por esta Corte em 
Relatórios Analíticos sobre as Contas do Governo de exercícios anteriores e em 
diversos processos. 

A análise dos Resultados Operacional e Líquido do conjunto de todas 
as empresas estatais integrantes do complexo administrativo do DF revelou que, ao 
contrário do ocorrido no exercício anterior, os resultados globais apresentados foram 
positivos em 2007. O resultado operacional situou-se em R$ 670 milhões, e o 
resultado líquido apontou lucro de R$ 407,9 milhões. 

Em relação a 2006, o crescimento foi de R$ 524,8 milhões e R$ 697,6 
milhões para os resultados líquido e operacional, respectivamente. Contribuiu de 
forma significativa para a formação desse quadro a diametral mudança nos 
resultados da CEB e Codeplan em relação àqueles apresentados no ano anterior, 
que saíram de grandes prejuízos para lucros de mesma proporção. 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

O Resultado Patrimonial produziu superávit de R$ 1,4 bilhão, 
demonstrando significativa alteração em relação ao ano anterior, quando se 
registrou déficit real de R$ 450,3 milhões. Ou seja, o aumento efetivo no resultado 
patrimonial entre um exercício e outro situou-se em R$ 1,9 bilhão. 

DÍVIDA PÚBLICA 

Em 2007, o montante das dívidas flutuante e fundada e dos credores 
por ação transitada em julgado alcançou R$ 6,1 bilhões, correspondendo a R$ 798,9 
milhões acima do registrado no exercício anterior. Do total do endividamento, 60,7% 
referem-se a credores por ação transitada em julgado; 28,7%, a dívida fundada 
(empréstimos e financiamentos); e 10,5%, a dívida flutuante. 

Os restos a pagar responderam por 96,6% dos R$ 643,4 milhões 
referentes à dívida flutuante. Do total de R$ 1,8 bilhão relativos à dívida fundada, 
84,5% constituíam-se de operações de crédito internas e 15,5%, de operações de 
crédito externas. 

Em relação à divida fundada, houve ingresso de recursos no valor de 
R$ 31,3 milhões. Por outro lado, a saída de recursos para pagamento do serviço da 
dívida (amortizações, juros e encargos) totalizou R$ 202 milhões. A atualização 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 322 

monetária das obrigações internas e externas de longo prazo contribuiu para elevar 
o saldo da dívida em R$ 323,1 milhões, dos quais R$ 301,9 milhões couberam à 
atualização das obrigações internas. 

Desde que houve a renegociação de parcela da dívida interna, em 
1999, a União passou a constituir-se na principal credora do Distrito Federal. Ao final 
de 2007, aquele ente tinha a receber R$ 1 bilhão do DF, correspondente a 58% do 
total da dívida fundada. 

O Distrito Federal, ao final de 2007, considerando os parâmetros 
fixados nas Resoluções nos 40 e 43/01 do Senado Federal, dispunha de ampla 
margem de endividamento. 

PRECATÓRIOS JUDICIAIS 

Ao final de 2007, o montante das obrigações com precatórios judiciais 
contabilizadas totalizava R$ 3 bilhões, dos quais, 92,6% referiam-se a precatórios 
alimentares, 7,3% eram relativos a não alimentares e 0,1% tratavam de requisições 
de pequeno valor. Foram executadas despesas com sentenças judiciais no valor de 
R$ 101,4 milhões, sendo R$ 62,6 milhões referentes ao pagamento do Precatório nº 
449/94 da Secretaria de Saúde.  

Verificou-se a inexistência de lançamentos próprios para inscrição, 
atualização e baixa referente aos precatórios. As atualizações nos registros foram 
feitas com base no estorno total e novo lançamento do valor atual. Ademais, os 
registros relativos a precatórios de pequeno valor não sofreram atualização em 
2007, apesar de ter passado, para certos casos, alguns anos até a sua efetiva 
quitação. 

Tais fatos evidenciam que a contabilidade não demonstra a real 
situação dos precatórios, e os saldos das contas que controlam essas obrigações 
não representam fielmente o valor desse passivo distrital, denotando falta de 
transparência no trato dessas obrigações, com impacto nas demonstrações 
contábeis, em especial no Demonstrativo da Dívida Consolidada constante do 
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo.  

Faz-se necessária ampla revisão no módulo Precatórios do Sistema de 
Representação e Consultoria Jurídica integrante do Siggo e nos procedimentos 
adotados pela PGDF e pela Secretaria de Fazenda, para fins de introdução de 
rotinas e procedimentos que permitam evidenciar, adequadamente, a situação dos 
precatórios, inclusive os de pequeno valor. Destaque-se, também, a necessidade de 
se determinar novamente à Secretaria de Fazenda para que adote medidas junto ao 
CBMDF, à Seapa e ao DER/DF, no sentido de promover a contabilização dos 
precatórios informados. 

RESSALVAS, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

Das 21 constatações apontadas como ressalva, determinação e 
recomendação no Relatório Analítico sobre as Contas do Governo de 2006, doze 
(57%) foram atendidas, total ou parcialmente, e outras sete (33%) ainda pendem de 
ações corretivas por parte do Governo. Em relação a duas delas, a exigência era 
inaplicável no exercício de 2007. 
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CONCLUSÃO 

Tendo em conta as exposições contidas no presente relatório, entende-
se que as Contas ora examinadas estão aptas a receber a aprovação da augusta 
Câmara Legislativa, com as ressalvas constantes do Projeto de Parecer Prévio que 
adiante apresento. 

Sugiro, ainda, as seguintes determinações e recomendações, a serem 
acompanhadas em processos específicos: 

DETERMINAÇÕES 

a) adotar medidas saneadoras para as ressalvas apontadas; 

b) aprimorar a compatibilidade entre os instrumentos de 
planejamento e orçamentação, e destes com os documentos 
relacionados à execução das ações do governo, bem como a 
definição de indicadores para avaliar os programas 
governamentais; 

c) adotar critérios e controles mais rigorosos na elaboração das 
leis orçamentárias anuais e na abertura dos créditos 
adicionais, de maneira a tornar as previsões mais próximas da 
efetiva realização e reduzir o volume de reprogramações das 
metas fixadas; 

d) elaborar metodologia para avaliar o custo e benefício das 
renúncias de receita e outros incentivos fiscais; 

e) observar os prazos fixados para a realização das audiências 
destinadas a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas 
fiscais de cada quadrimestre; 

f) dar continuidade à implantação do sistema de apuração de 
custos, conforme estatuído no art. 50, § 3º, da LRF. 

RECOMENDAÇÕES 

a) revisar o modelo institucional das empresas Codeplan, 
Novacap, Emater, Metrô/DF e TCB, em razão da dependência 
das mesmas de recursos do Tesouro local; 

b) instituir e promover a regulação de sistemática que incentive a 
participação da sociedade na formulação, no 
acompanhamento e na avaliação dos planos e das políticas 
públicas, de forma a concretizar, na Administração Pública, a 
democracia participativa. 

PROJETO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS 

PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, reunido em Sessão Especial, 
no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 71, combinado com o 75, da 
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Constituição Federal e 78, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, acolhe o 
Relatório Analítico e o Projeto de Parecer Prévio apresentados nestes termos. 

Considerando que: 

a) os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e demais 
elementos que integram as Contas do Governo do Distrito Federal – 
exercício de 2007, exceto quanto às ressalvas apresentadas, foram 
elaborados em conformidade com as normas aplicáveis à matéria; 

b) as Contas foram organizadas e encaminhadas pelo Governo do 
Distrito Federal com os elementos previstos na Lei Complementar 
nº 1, de 9 de maio de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, e no Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela 
Resolução – TCDF nº 38, de 30 de outubro de 1990, com as 
ressalvas apontadas; 

c) 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 do 
Distrito Federal, 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; 

d) 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, em relação à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 
tem-se que as Contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal estão 
tecnicamente aptas a receber a aprovação da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, com as seguintes ressalvas: 

I. quanto à contabilização: 

a) não-escrituração da execução orçamentário-financeira do 
Fundo Constitucional do Distrito Federal no sistema contábil 
do DF; 

b) registro do empenho da despesa em momento posterior ao da 
efetiva assunção da obrigação; 

c) ausência, ou registro parcial, de despesas realizadas com 
terceirização de mão-de-obra em substituição a servidores e 
empregados públicos na rubrica específica; 

II. quanto à gestão governamental: 

a) não-inclusão, no orçamento do DF, dos valores oriundos da 
União para as áreas de saúde, educação e segurança, 
provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal, com 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 325 

ofensa à Lei nº 10.633/02, aos princípios da Universalidade e 
do Orçamento Bruto e ao disposto nos arts. 2º a 4º da Lei 
nº 4.320/64; 

b) inobservância do percentual de ocupação dos cargos em 
comissão por servidores ocupantes de carreira técnica ou 
profissional, em afronta ao art. 19, V, da LODF, com a 
redação dada pela Emenda nº 26/98 e pela decisão liminar 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.981-3;  

III. não-cumprimento de exigências legais sobre projetos de lei 
referentes a aumento de despesas com pessoal relativas a: 
demonstração da origem dos recursos para o custeio das 
despesas com pessoal (§ 1º do art. 17 da LRF); fundamentação 
das solicitações relativas a esses atos pelos órgãos da 
administração direta e indireta, autárquica e fundacional do GDF 
(Portaria Conjunta SGA/SEF/Seplan nº 17/04); e manifestações 
da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de 
Fazenda e da Procuradoria Geral do DF (§ 2º do art. 45 da 
LDO/2007). 

Sala das Sessões, 3 de julho de 2008. 

 

JORGE CAETANO 
Conselheiro-Relator 
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IV. PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO GOVERNO DO 

DISTRITO FEDERAL – EXERCÍCIO DE 2007
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PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS PELO GOVERNO 

DO DISTRITO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007 

 

 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, reunido em Sessão Especial, 

no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 71, combinado com o 75, da 

Constituição Federal e 78, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, acolhe o 

Relatório Analítico e o Projeto de Parecer Prévio apresentados nestes termos. 

Considerando que: 

a) os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e demais 

elementos que integram as Contas do Governo do Distrito Federal – 

exercício de 2007, exceto quanto às ressalvas apresentadas, foram 

elaborados em conformidade com as normas aplicáveis à matéria; 

b) as Contas foram organizadas e encaminhadas pelo Governo do 

Distrito Federal com os elementos previstos na Lei Complementar 

nº 1, de 9 de maio de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Distrito Federal, e no Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela 

Resolução – TCDF nº 38, de 30 de outubro de 1990, com as 

ressalvas apontadas; 

c) 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 do 

Distrito Federal, 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; 

d) os procedimentos de natureza orçamentária, financeira, contábil e 

patrimonial, à exceção das ressalvas destacadas, estão revestidos, 

em termos gerais, de correção e exatidão; 
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é de PARECER que, em relação à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 

tem-se que as Contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal estão 

tecnicamente aptas a receber a aprovação da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, com as seguintes ressalvas: 

I. quanto à contabilização: 

a) não-escrituração da execução orçamentário-financeira do 

Fundo Constitucional do Distrito Federal no sistema contábil 

do DF; 

b) registro do empenho da despesa em momento posterior ao da 

efetiva assunção da obrigação; 

c) ausência, ou registro parcial, de despesas realizadas com 

terceirização de mão-de-obra em substituição a servidores e 

empregados públicos na rubrica específica; 

II. quanto à gestão governamental: 

a) não-inclusão, no orçamento do DF, dos valores oriundos da 

União para as áreas de saúde, educação e segurança, 

provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal, com 

ofensa à Lei nº 10.633/02, aos princípios da Universalidade e 

do Orçamento Bruto e ao disposto nos arts. 2º a 4º da Lei 

nº 4.320/64; 

b) inobservância do percentual de ocupação dos cargos em 

comissão por servidores ocupantes de carreira técnica ou 

profissional, em afronta ao art. 19, V, da LODF, com a 

redação dada pela Emenda nº 26/98 e pela decisão liminar 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.981-3;  

III. não-cumprimento de exigências legais sobre projetos de lei 

referentes a aumento de despesas com pessoal relativas a: 

demonstração da origem dos recursos para o custeio das 

despesas com pessoal (§ 1º do art. 17 da LRF); fundamentação 

das solicitações relativas a esses atos pelos órgãos da 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 329 

administração direta e indireta, autárquica e fundacional do GDF 

(Portaria Conjunta SGA/SEF/Seplan nº 17/04); e manifestações 

da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de 

Fazenda e da Procuradoria Geral do DF (§ 2º do art. 45 da 

LDO/2007). 

Sala das Sessões, 3 de julho de 2008. 

 

 

 

PAULO CÉSAR DE ÁVILA E SILVA 

Presidente 

 

 

JORGE CAETANO 

Conselheiro-Relator 

 

 

RONALDO COSTA COUTO 

Conselheiro 

 

 

 

MARLI VINHADELI 

Conselheira 

 

 

MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO 
Conselheiro 

 

 

ANTONIO RENATO ALVES RAINHA 
Conselheiro 

 

 

 

ANILCÉIA LUZIA MACHADO 
Conselheira 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DAS SESSÕES 
 

ATA DA SESSÃO ESPECIAL Nº 506 
 

Aos 3 dias de julho de 2008, às 15 horas, na Sala das Sessões do Tribunal, presentes os 
Conselheiros RONALDO COSTA COUTO, MARLI VINHADELI, JORGE CAETANO, MANOEL 
PAULO DE ANDRADE NETO, ANTONIO RENATO ALVES RAINHA e ANILCÉIA LUZIA 
MACHADO, o Auditor JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS e a representante do Ministério 
Público junto a esta Corte Procuradora-Geral CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA 
PEREIRA, o Presidente, Conselheiro PAULO CÉSAR DE ÁVILA E SILVA, declarou aberta a 
sessão, especialmente convocada para a apreciação, nos termos das disposições legais (Lei 
Orgânica do Distrito Federal, art. 78, inciso I; Lei Orgânica deste Tribunal, art. 1º, inciso I, c/c 
o art. 37), das Contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício de 2007. 
 
O Senhor Presidente convidou para compor a Mesa os Excelentíssimos Senhores JOSÉ 
GERALDO MACIEL, Chefe da Casa Civil do Distrito Federal, representante do Exmo. Sr. 
Governador do Distrito Federal, JOSÉ ROBERTO ARRUDA; RICARDO PINHEIRO PENNA, 
Secretário de Planejamento e Gestão do Distrito Federal; ROBERTO EDUARDO VENTURA 
GIFFONI, Corregedor-Geral do Distrito Federal, e LÉCIO RESENDE DA SILVA, 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
 
Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro JORGE CAETANO, 
Relator das Contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício pretérito, que 
apresentou o Relatório Analítico e o Projeto de Parecer Prévio sobre as referidas contas, no 
seguinte teor: 
 

“APRESENTAÇÃO 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete examinar as Contas anuais 
prestadas pelo Governo do Distrito Federal, emitindo Relatório Analítico e Parecer Prévio, em 
conformidade com os preceitos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Pela terceira vez atuo como Conselheiro-Relator dessas contas, principal 
atividade deste Tribunal. E o faço com a percepção de ser o ano de 2008 março especial de 
comemoração de importantes eventos para a história de nosso País. 

Destaco: os 400 anos do nascimento do Padre Antonio Vieira; os 200 anos da 
chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, da abertura dos portos, da criação da 
Alfândega, da Imprensa - com relevo para os jornais Correio Braziliense ou Armazém Literário, 
impressos em Londres, e a Gazeta do Rio de Janeiro, impresso no Brasil -, do Banco do Brasil, 
do Erário Régio, do Conselho de Fazenda, que tinha como atribuição acompanhar a execução 
da despesa pública; os 100 anos do nascimento de Guimarães Rosa, da morte de Machado de 
Assis e da Imigração Japonesa no Brasil; os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem.  

Comemora-se, ainda, os 118 anos da criação do Tribunal de Contas da União e 
os 48 anos da criação desta Corte, como órgão auxiliar do Senado Federal. 
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A meu sentir, entretanto, o evento mais relevante de todos, dada sua importância 
para o processo de redemocratização do país, será comemorado em 5 de outubro: os 20 anos 
da Constituição Cidadã. 

Essa Constituição confere primazia ao homem – daí denominar-se Cidadã –, 
configura o Estado Democrático de Direito, desenha uma Democracia Representativa e, 
ousando, cria os fundamentos da Democracia Participativa, ao definir no Parágrafo único do 
art. 1º que “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos da Constituição”. 

Assim, nesse dispositivo estão ancoradas a Democracia Representativa e a 
Democracia Participativa, marcas registradas da atual Constituição, e dele decorre o controle 
direto do Estado, conduzido pelo cidadão, mediante o denominado controle social, ou controle 
popular ou controle democrático. 

É direito da população, portanto, participar da formulação dos planos de governo 
e das políticas públicas (antes), acompanhar (durante) e avaliar (depois) o trabalho 
governamental. Pensando nesse controle e no exercício da cidadania ativa, o TCDF publica, 
pela primeira vez, uma versão simplificada do Relatório Analítico e Parecer Prévio das Contas 
do Governo do Distrito Federal.  

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 necessidades.  

O relatório analítico tem cerca de 400 páginas. Nele são abordados, em 
profundidade, questões como o planejamento, a execução orçamentária, a distribuição de 
recursos entre os órgãos do poder Executivo, Legislativo e do TCDF, os investimentos em 
saúde, educação, segurança, transporte e tecnologia. Como o relatório é extenso e utiliza 
linguagem técnica, esse instrumento acaba se distanciando da população. Por isso, a versão 
simplificada elegeu os principais pontos do relatório, como a prestação de serviços básicos 
para a sociedade, para abordá-los com uma linguagem mais acessível, que incentive a 
população a exercer o controle social. 

Nesse contexto, passo a referir-me às Contas ora em análise, segundo a 
linguagem própria dessa versão simplificada. 

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO 

Planejar é o primeiro passo para o sucesso. Até mesmo uma simples ida ao 
cinema precisa ser programada: escolher a companhia, 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 objetivos e metas. Essa tarefa 
ajuda a ver o que é prioritário, estabelecer quanto cada ação vai custar e prever os recursos 
que o governo terá para realizá-las. 

Nesse sentido, diferentes planos e leis estão previstos na Lei Orgânica do Distrito 
Federal: Planos Diretor de Ordenamento Territorial, de Desenvolvimento Locais, de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, de Desenvolvimento Econômico e Social, 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 333 

Anual de Governo e Plurianual e as Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentária Anual. 
Cada um desses instrumentos é destinado para diferentes áreas e tem duração de um ou 
quatro anos.  

Com o acompanhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2007, o TCDF 
apontou algumas falhas, entre elas a necessidade de ser obtida maior interação entre o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, 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 
ilustrada no gráfico que apresento. 

Nos últimos quatro anos, a quantidade de projetos, atividades e operações 
especiais não realizados foi maior que o total dessas ações contempladas com dinheiro. Em 
2007, das 2.222 programações autorizadas, apenas 810 foram realizadas, ou seja, pouco mais 
de 1/3. 

GESTÃO FISCAL 

Em 2007, as dívidas do GDF ficaram abaixo dos limites legais. De igual forma, as 
despesas com pessoal do Poder Executivo e do TCDF atenderam aos limites fixados.  

Embora as despesas da Câmara Legislativa 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. 

O Governo também cumpriu as metas fiscais estabelecidas na LDO para o ano de 
2007. Mesmo considerando o pagamento das dívidas, inclusive de anos anteriores, 
economizou mais de R$ 580 milhões. Para isso, reduziu a estrutura administrativa do Governo, 
renegociou contratos e agiu com mais rigor na autorização de despesas.     

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

O Tribunal fez auditoria e observou melhorias na gestão financeira em 2007, 
como a destinação de recursos e a renegociação para pagamentos de dívidas de anos 
anteriores, relatados anteriormente, e o cumprimento das metas fiscais. 

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 administradores públicos 
soubessem exatamente quanto e quando teriam dinheiro para pagar os compromissos. 

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF 

O governo federal repassa obrigatória ou voluntariamente 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 
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fonte a mais de repasse federal: é o Fundo Constitucional do DF, que complementa recursos 
para as áreas de saúde, educação e segurança.  

Esse Fundo foi criado em fins de 2002 e previa a transferência de recursos aos 
cofres do Governo do Distrito Federal. Porém, o Governo Federal tem insistido em descumprir 
essa regra e vem exigindo que esses valores sejam executados na área federal. Por esse 
motivo, o dinheiro desse Fundo não é incluído no orçamento nem na contabilidade do DF. 

A visão deste Tribunal de Contas, já registrada em Relatórios Analíticos 
anteriores, é que essa retenção de recursos fere a autonomia garantida pelo art. 18 da 
Constituição Federal e sua prerrogativa de auto-administração, enfraquecendo o equilíbrio 
federativo, ao transferir para a União parcela da gestão administrativa. 

A situação do Fundo Constitucional repercute, ainda, em questões de gastos com 
pessoal, previdenciárias, de cumprimento de limites de aplicação mínima em educação, de 
repartição de receitas, de competência para fiscalizar, entre inúmeras outras.  

Em 2007, o GDF esperava ter R$ 16,8 bilhões disponíveis, dos quais R$ 6,1 
bilhões viriam do Fundo Constitucional do DF. 

Assim, a não-inclusão, no orçamento do DF, dos valores oriundos da União para 
as áreas de saúde, educação e segurança, provenientes do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal, deve, lamentavelmente, constar mais uma vez das ressalvas apostas por esta Corte 
nas Contas prestadas. 

RECEITA 

Nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – onde estão, por exemplo, os 
tributos pagos pela população – , o GDF esperava arrecadar quase R$ 10 bilhões, mas só 
conseguiu R$ 8,6 bilhões. Essa diferença de 12,8% foi a maior dos últimos quatro anos.  

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 Interno Bruto Nacional, que foi de 5,4%.  

Quero, mais uma vez, destacar a magnitude dos recursos do Fundo 
Constitucional do DF. Para isso, basta comparar os R$ 6,1 bilhões que viriam desse Fundo 
com os R$ 8,6 bilhões que ingressaram nos cofres do GDF em 2007. Algo em torno de 70%. 

DESPESA 

Do total de R$ 10,7 bilhões inicialmente previstos para despesas em 2007, R$ 2,3 
bilhões deixaram de ser realizados.  

Relembre-se, todavia, que em 2007 o GDF agiu com mais rigor na autorização de 
despesas. Esse fato, aliado à superestimativa do orçamento em 2007, explicam, em grande 
parte, não ter sido atingida a previsão inicial. 

DESPESA COM PESSOAL 

O maior gasto do GDF - Executivo, Legislativo e Tribunal de Contas - foi com 
Pessoal e Encargos Sociais, que consumiu R$ 4,3 bilhões em despesas com cerca de 128 mil 
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servidores ativos e 50 mil aposentados 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 pagamento, nem apresentadas as 
manifestações da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Fazenda e da 
Procuradoria Geral do DF, o Governo deixou de cumprir essas exigências, contidas na LRF e 
na LDO/2007.  

O GDF tem 18,6 mil cargos comissionados ocupados. A Lei Orgânica do DF 
obriga que pelo menos metade dos cargos sejam preenchidos por servidores concursados. 
Ainda assim, 64 unidades não cumpriram essa exigência. Em média, mais de 78% dos cargos 
comissionados desses locais são ocupados por pessoas sem vínculo com o serviço público.  

PREVIDÊNCIA 

Assim como os trabalhadores que têm carteira assinada pagam mensalmente um 
percentual do salário para o INSS – ou seja, para o Regime Geral da Previdência Social –, os 
servidores do GDF contribuem para um Regime Próprio de Previdência Social. A criação desse 
Regime deve obedecer a regras definidas em lei federal e portarias do Ministério da 
Previdência Social. O Ministério emite Certificado de Regularidade Previdenciária para os 
estados e municípios que cumprem as exigências. 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 Ministério 
da Previdência Social, 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 
Regime Próprio de Previdência Social do DF.  

DESPESA POR CÓDIGO DE LICITAÇÃO 

Em geral, é necessário fazer licitações, ou seja, utilizar instrumentos que 
garantam o menor preço e a livre concorrência entre empresas ou pessoas interessadas em 
contratar 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 engenharia, quando atendem a condições especiais ou 
quando é impossível promover a competição. 

Em 2007, o governo gastou quase R$ 2,4 bilhões em diferentes modalidades de 
compras. A dispensa de licitação, apesar de utilizada em grande volume de compras, 
apresentou queda significativa entre 2006 e 2007: 58,9%, em conseqüência, principalmente, da 
interrupção dos contratos com o Instituto Candango de Solidariedade.   

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

As despesas relativas a Publicidade e Propaganda totalizaram R$ 116,5 milhões, 
contra aplicações de R$ 160,1 milhões em 2006, portanto, uma redução de 27,2%.  

Esse fato ganha relevo se lembrarmos que 2006 foi ano eleitoral, sobre o qual 
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incide uma série de limitações a gastos dessa natureza. Por outro lado, muito ainda pode ser 
melhorado no que se refere à execução com Publicidade e Propaganda. 

AGENDAS DE GOVERNO 

Seguindo a estruturação do Plano Plurianual vigente em 2007, o planejamento 
subdividiu-se em cinco agendas – Social, de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento 
Urbano e Infra-estrutura, da Gestão Pública e de Ciência e Tecnologia. 

AGENDA SOCIAL 

Essa agenda envolve áreas importantes para a sociedade: saúde; educação; 
segurança; ação social; esporte e lazer; trabalho e 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, dando prioridade aos mais pobres, por meio de políticas de desenvolvimento 
humano e econômico e de responsabilidade social nas ações governamentais.   

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

No Relatório Analítico sobre as contas do governo – exercício 2007, o TCDF 
analisou três políticas setoriais de maior destaque: saúde, educação 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 assegurado 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 conseguir 
marcar consultas, e muitas vezes não é feito controle dessa demanda não atendida. Em 
novembro de 2007, data da auditoria, 34% dos usuários não conseguiram agendar consulta. 
Além disso, o tempo de espera para consultas 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. 

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 
pouco mais da metade dos atendimentos do DF ocorrem nos pronto-socorros, enquanto a 
média nacional é de, aproximadamente, 27% e o recomendado pelo Ministério da Saúde é 
15%.   

Portaria do Ministério da Saúde indica como adequada a relação de um médico 
para cada mil habitantes. No DF a média é de 1,3 médicos para cada mil. Houve aumento no 
quadro de profissionais da saúde, no período de 2004 a 2007. 
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Ainda assim, o TCDF apontou na auditoria que existe carência de médicos e 
dentistas atendendo consultas nas unidades 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 desenvolver 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 aquisição de equipamentos e materiais permanentes (R$ 16 milhões) e o que 
se gasta com a vigilância (R$ 60,9 milhões). 

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.  

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 transferências em educação. É 
o que a Constituição chama de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE. Uma 
parcela desses recursos deve ser destinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

O DF cumpriu os limites exigidos. Precisaria aplicar pelo menos R$ 2,1 bilhões 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 magistério. 

Auditoria feita pelo TCDF nas escolas da rede pública mostrou que 67% dos 
diretores julgam que as instalações das escolas não são apropriadas para as atividades 
desenvolvidas. Na educação infantil o nível de inadequação é maior: das 243 escolas, 196 não 
possuem brinquedoteca, 144 estão sem sala de projeção/vídeo, e 97 não têm biblioteca. 

Outro dado revelado na auditoria foi que 31% das escolas tiveram suas 
instalações físicas classificadas como ruins; 4% foram consideradas em péssimas condições; 
48% em condições moderadas; e apenas 17% com boa qualidade. 

Segurança 

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

Segundo levantamento da Polícia Civil, houve pequenas reduções nos índices de 
roubo, estupro e roubo e furto de carros.  

O TCDF observa no Relatório Analítico das Contas do GDF 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.  
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O Departamento de Trânsito do DF recebeu R$ 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. O crescimento do número de acidentes de trânsito com 
vítimas fatais foi maior que o aumento no número de veículos em circulação.  

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 melhorias efetivas no trânsito, 
como construção de viadutos e novas rodovias, recapeamento de pistas e melhorias no 
transporte público, não evoluíram na mesma proporção. 

No programa Reestruturação do Sistema Penitenciário foram aplicados R$ 19,1 
milhões em melhoria das estruturas físicas, construção de penitenciárias e fornecimento de 
alimentação dos presos.  O projeto de reforma de presídios não foi realizado. As obras de infra-
estrutura previstas na Papuda receberam R$ 1,8 milhão, 86% a menos do autorizado. Já o 
fornecimento de alimentação para presos recebeu R$ 17,3 milhões.   

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 tratadas nesta 
agenda, que tem entre seus objetivos manter empresas em funcionamento, incentivar a 
abertura de novos empreendimentos, estimular o turismo e as atividades agropecuárias.  

Por meio do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal (Fundefe) são 
oferecidas três formas de incentivo ao empreendimento produtivo: o creditício, que financia o 
pagamento de impostos; o fiscal, que concede redução de até 100% sobre impostos; e o 
econômico, que dá descontos na aquisição de imóveis.  

O Fundefe administrou a maior parte dos recursos destinados ao programa 
Desenvolvimento Econômico 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 empregos diretos e indiretos, em 2007.  

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 execução dos recursos da política setorial de Desenvolvimento 
Rural (R$ 2,4 milhões, ou 7% da previsão inicial), a produção agropecuária e a arrecadação do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) aumentaram. Por 
outro lado, a geração de empregos no campo diminuiu, 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.  

 

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. 
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Dos 57 órgãos e unidades que realizaram ações nesta agenda, a Secretaria de 
Obras recebeu mais recursos: R$ 411,4 milhões. Com esse dinheiro foram desenvolvidas 
ações de recuperação de asfalto, ampliação e reforma 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 órgãos: Secretaria de Obras, 
Novacap, DER etc.  

 

Habitação e Uso do Solo 

A coleta do lixo é uma das ações do Cidade Limpa e Urbanizada é Garantia de 
Bem Estar Social. Cerca de 95% dos serviços de limpeza pública foram terceirizados no ano 
passado. 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% comparado 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 Manutenção 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, 
aperfeiçoamento 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% comparado 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 aumento 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.  

AGENDA DA GESTÃO PÚBLICA 

Com a agenda da Gestão Pública o Governo mantém o funcionamento de órgãos 
e unidades dos Poderes Executivo e Legislativo. Pagamento de servidores, de aposentados e 
pensionistas, de terceirizados, de material de consumo, enfim, várias despesas necessárias 
para manter a administração pública estão incluídas nesta agenda. Sua meta é melhorar o 
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serviço público e o atendimento ao cidadão, garantindo transparência e eficiência nos 
trabalhos.  

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 cinco unidades de 
atendimento, que reúne em um mesmo lugar representações 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. 

O Programa Controle Externo, contemplado nessa Agenda, destina-se a manter 
as atividades do TCDF. Em 2007, foram aplicados R$ 129,9 milhões na manutenção do 
Tribunal, além de R$ 50 milhões destinados ao pagamento de dívidas de anos anteriores. O 
TCDF promoveu 325 ações de fiscalização, 20% a mais que em 2006. Foram instruídos 8,4 mil 
processos, dos quais 30,4% diziam respeito a aposentadorias.  

O Programa Atuação Legislativa tem o objetivo de garantir o funcionamento da 
Câmara Legislativa. Foram destinados R$ 210,6 milhões para bancar despesas de 
administração de pessoal, concessão de benefícios a servidores, publicidade e propaganda, 
construção de prédio público, entre outras. Em 2007, foram apresentadas na Câmara 897 
propostas legislativas, 122 foram promulgadas e 680 estavam em tramitação até o final do ano. 

AGENDA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Aumentar o nível de emprego, renda e qualidade de vida no DF, por meio da 
pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, é o objetivo da Agenda de Ciência e Tecnologia. 
Para isso, recebeu R$ 262,1 milhões, em 2007.  

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. De acordo com a metodologia 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 prevista pela legislação, uma vez que o repasse para a Fundação foi de pouco 
mais de R$ 19 milhões. 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

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 colocados sob a responsabilidade do 
governo, inclusive todo o dinheiro arrecadado de impostos, taxas etc. deve ser registrado. Essa 
é uma das funções da contabilidade, e o Governo utiliza-se desses registros para prestar 
contas. 

Os relatórios contábeis indicam que as receitas foram maiores que as despesas 
(superávit orçamentário), o dinheiro depositado em bancos pelo Governo era superior às 
dívidas que ficaram para 2008 (superávit 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. Esse valor é superior a 60% da receita obtida em 
2007. 
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O dinheiro que o Governo tinha disponível em 31.12.02007 (R$ 1,2 bilhão) era 
suficiente para pagar as dívidas 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. 

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, o Metrô e a 
Ceasa. 

Diferentemente do ocorrido em exercícios anteriores, ao final de 2007, foram 
regularizados os problemas relacionados aos expressivos volumes de despesas não 
registradas na contabilidade pública local. 

PRECATÓRIOS JUDICIAIS 

Observou-se que inexistem lançamentos próprios para inscrição, atualização por 
correção monetária e baixa referente aos precatórios, e a  contabilidade não demonstra a sua 
real situação. Com isso, os saldos das contas que controlam essas obrigações não 
representam fielmente o valor desse passivo distrital, denotando a falta de transparência no 
trato dessas obrigações, com impacto nas demonstrações contábeis.  

Faz-se necessária ampla revisão no módulo Precatórios do Sistema de 
Representação e Consultoria Jurídica, integrante do sistema contábil do DF, e nos 
procedimentos adotados pela Procuradoria-Geral do DF e pela Secretaria de Fazenda, para 
fins de introdução de rotinas e procedimentos que permitam evidenciar, adequadamente, a 
situação dos precatórios, inclusive os de pequeno valor. 

RESSALVAS, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Das 21 constatações apontadas como ressalva, determinação ou recomendação 
no Relatório Analítico sobre as Contas do Governo de 2006, doze foram atendidas, total ou 
parcialmente, outras sete ainda pendem de ações corretivas por parte do Governo e duas não 
se aplicavam a 2007. Registre-se, novamente com pesar, que o Fundo Constitucional está 
entre aquelas que ainda pendem de solução. 

CONCLUSÃO 

Tendo em conta as exposições contidas no presente relatório, entende-se que as 
Contas ora examinadas estão aptas a receber a aprovação da augusta Câmara Legislativa, na 
forma do Projeto de Parecer Prévio que adiante apresento. 

Sugiro, ainda, as seguintes determinações e recomendações, a serem 
acompanhadas em processos específicos: 

DETERMINAÇÕES 

a) adotar medidas saneadoras para as ressalvas apontadas; 

b) aprimorar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento e 
orçamentação, e destes com os documentos relacionados à execução 
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das ações do governo, bem como a definição de indicadores para avaliar 
os programas governamentais; 

c) adotar critérios e controles mais rigorosos na elaboração das leis 
orçamentárias anuais e na abertura dos créditos adicionais, de maneira 
a tornar as previsões mais próximas da efetiva realização e reduzir o 
volume de reprogramações das metas fixadas; 

d) elaborar metodologia para avaliar o custo e benefício das renúncias de 
receita e outros incentivos fiscais; 

e) observar os prazos fixados para a realização das audiências destinadas 
a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada 
quadrimestre; 

f) dar continuidade à implantação do sistema de apuração de custos, 
conforme estatuído no art. 50, § 3º, da LRF. 

RECOMENDAÇÕES 

a) revisar o modelo institucional das empresas Codeplan, Novacap, 
Emater, Metrô/DF e TCB, em razão da dependência das mesmas de 
recursos do Tesouro local; 

b) instituir e promover a regulação de sistemática que incentive a 
participação da sociedade na formulação, no acompanhamento e na 
avaliação dos planos e das políticas públicas, de forma a concretizar, na 
Administração Pública, a democracia participativa. 

Em tempo, pela dedicação e alto sentido profissional demonstrados, meus 
melhores agradecimentos ao Inspetor Luiz Genédio Mendes Jorge e aos servidores Adinor 
Bedritichuk Junior Arcanjo, Alexandre Pochyly da Costa, Aparecido Silva Braga, Auro 
Shiguenari Yoshida, Carlos Antônio Pereira da Silva, Cláudio Lopes Colares, Emílio Vinhadelli 
Papadópolis, Fabrício Bianco Abreu, Gisela Mendonça da Silva, Henirdes Batista Borges, João 
Martins de Souza Neto, José Cantieri Marques Vieira, José Higino de Souza, Luciene de 
Fátima Carvalho Teodoro, Luciene Kleyde Sousa Marques, Marcelo Oliveira Vasconcelos, 
Maria Angélica Gonçalves Reis, Mário Nunes Ataíde, Rogério Ribeiro Araruna, Rômulo Miranda 
Alvim, Sidney Aurélio Kendji Arae, Valdeci Pereira Coelho e Valdick Gonçalves Ribeiro Bonfim, 
e, aos servidores do meu Gabinete, que permitirão destacar o nome de Renato Carreri 
Palomba, todos merecedores do reconhecimento desta Corte, pelo que solicito o devido 
registro em seus assentamentos funcionais. 

PROJETO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS PELO GOVERNO DO DISTRITO 

FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2007 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, reunido em Sessão Especial, no uso da 
competência que lhe é atribuída pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito 
Federal, acolhe o Relatório Analítico e o Projeto de Parecer Prévio apresentados nestes 
termos. 

Considerando que: 

a) os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e demais elementos que 
integram as Contas do Governo do Distrito Federal – exercício de 2007, exceto 
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quanto às ressalvas apresentadas, foram elaborados em conformidade com as 
normas aplicáveis à matéria; 

b) as Contas foram organizadas e encaminhadas pelo Governo do Distrito Federal 
com os elementos previstos na Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, e no 
Regimento Interno desta Casa, com as ressalvas apontadas; 

c) 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 do Distrito Federal, 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 das normas aplicáveis; 

d) 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, em relação à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, tem-se que as 
Contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal estão tecnicamente aptas a receber a 
aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com as seguintes ressalvas: 

I. quanto à contabilização: 

a) não-escrituração da execução orçamentário-financeira do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal no sistema contábil do DF; 

b) registro do empenho da despesa em momento posterior ao da efetiva 
assunção da obrigação; 

c) ausência, ou registro parcial, de despesas realizadas com terceirização 
de mão-de-obra em substituição a servidores e empregados públicos na 
rubrica específica; 

II. quanto à gestão governamental: 

a) não-inclusão, no orçamento do DF, dos valores oriundos da União para 
as áreas de saúde, educação e segurança, provenientes do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal, com ofensa à Lei nº 10.633/02, aos 
princípios da Universalidade e do Orçamento Bruto e a disposições da 
Lei nº 4.320/64; 

b) inobservância do percentual de ocupação dos cargos em comissão por 
servidores ocupantes de carreira técnica ou profissional, em afronta a 
dispositivo da Lei Orgânica do DF;  

não-cumprimento de exigências legais sobre projetos de lei referentes a aumento de 
despesas com pessoal relativas a: demonstração da origem dos recursos para o custeio das 
despesas com pessoal; fundamentação das solicitações relativas a esses atos pelos órgãos 
da administração direta e indireta, autárquica e fundacional do GDF; e manifestações da 
Secretaria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Fazenda e da Procuradoria Geral do 
DF.” 
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Após o voto do Relator, Conselheiro JORGE CAETANO, o Senhor Presidente 
colocou a matéria em discussão, concedendo a palavra aos Conselheiros, para apresentarem 
seus votos.  
 
 
CONSELHEIRO RONALDO COSTA COUTO  

 
“Acompanho o voto do insigne Relator”. 

 
 
CONSELHEIRA MARLI VINHADELI (art. 71 do RI/TCDF) 
 

“É com grande honra e satisfação que testemunho, mais uma vez, esta Corte de 
Contas cumprindo uma das mais importantes de suas inúmeras competências outorgadas pelo 
legislador constitucional, consistente na apreciação técnica das contas do Governo do Distrito 
Federal, sobre elas emitindo parecer prévio, visando subsidiar o julgamento político a ser 
exercido pela Câmara Legislativa (Constituição da República, artigo 71, I, c/c o artigo 75; Lei 
Orgânica do Distrito Federal, artigo 78, I; Lei Complementar - DF nº 01/94, artigo 1º, I). 

Mais uma vez estamos diante de um trabalho de excelência técnica, de atribuição 
da equipe da 5ª Inspetoria de Controle Externo, desta feita sob a coordenação do insigne 
Conselheiro Jorge Caetano, a quem felicito pela evidenciada e sempre reiterada competência. 

As constatações apresentadas no Relatório Analítico em apreciação e as que se 
extraem dos demais processos que tramitam nesta Casa, que refletem a gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial do Governo do Distrito Federal, evidenciam louvável esforço no sentido 
de corrigir  impropriedades que há muito vinham sendo objeto de ressalvas e determinações 
desta Corte de Contas. 

De se destacar, nesse sentido, significativa melhora nos procedimentos afetos à 
gestão orçamentária e financeira e, especialmente, na gestão fiscal. 

Em que pese serem notáveis alguns avanços, não se pode deixar de ressaltar 
que remanescem inconsistências nos instrumentos de planejamento, orçamentação e 
contabilização, evidenciando a necessidade de contínuo aperfeiçoamento, de modo a perseguir 
a excelência da gestão pública, em prol da eficácia, da eficiência e da economicidade dos 
serviços prestados à população. 

Considerando que a atuação estatal deve ter como objetivo principal o 
atendimento às necessidades da população, preocupam sobremaneira os resultados das 
auditorias operacionais realizadas nas áreas da saúde e da educação, cabendo ao Tribunal de 
Contas, no exercício de suas competências constitucionais e legais, cobrar e acompanhar 
atentamente, nos processos específicos, a adoção de providências efetivas com vistas à 
solução das deficiências observadas. 

A respeito, cumpre enaltecer a incorporação, no Relatório Analítico em 
apreciação, dos resultados de quatro auditorias operacionais realizadas em setores 
importantes e estratégicos da gestão governamental (saúde, educação, planejamento e 
programação financeira). 
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Por fim, cumprimentando mais uma vez o nobre Relator, proponho a consignação 
de elogio nos assentamentos funcionais dos servidores da 5ª ICE envolvidos na elaboração do 
relatório em apreciação. 

Feitas essas considerações, acompanho o voto do eminente Relator.” 

 
 
CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO 
 

“Voto acompanhando o posicionamento do nobre Relator.” 
 
CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAINHA (art. 71 do RI/TCDF) 
 

“Aprecia-se, nesta oportunidade, o Relatório Analítico e Projeto de Parecer Prévio 
sobre as contas do Governo local referente ao exercício de 2007.  

Examinando os dados constantes desse importante documento, não posso deixar 
de salientar aspectos positivos que decorrem, de forma direta ou indireta, da ação do GDF no 
período em consideração, tais como: 

1)  As despesas realizadas na Agenda Social, que engloba políticas públicas nos 
setores de Saúde, Educação, Segurança, Ação Social, Esporte e Lazer, 
Trabalho e Direitos Humanos e Cultura, verificaram aumento de 16,6% de 
2006 para 2007 (fl. 118); 

2) a elevação de 98,6%, em 2004, para 99,4%, em 2007, do percentual de 
atendimento à população com abastecimento de água, bem como o aumento 
da média anual do volume de água tratada, que passou de 5,9 mil para 7,0 
mil litros por segundo no período de 2004/2007 (fl. 191); 

3) acréscimo de 91,5%, em 2004, para 93,5%, em 2007, no percentual de 
atendimento à população com esgotamento sanitário, apesar do crescimento 
populacional ocorrido nesse quadriênio (fl. 192); 

 

4)  desqualificação, no decorrer de 2007, do Instituto Candango de Solidariedade 
- ICS como organização de interesse social e utilidade pública (fl. 287). 

Decerto outras realizações poderiam ser aqui relacionadas. Entretanto, detenho-
me nessas para não ser cansativo. 

É verdade que outras ações do GDF, no exercício em consideração, mereceram 
registro negativo, entre as quais destaco, a título ilustrativo, as seguintes: 

1)  redução de 5%, em relação ao exercício de 2006, do total realizado na 
setorial educação, a despeito de aumento das despesas realizadas na 
Agenda Social; 

2) execução de 69,8% da dotação orçamentária final para a setorial Indústria, 
Comércio e Serviços, representando redução de 35% do montante alcançado 
em 2006 (fl. 161); 

3)  não inclusão dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal no 
orçamento distrital; 
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4)  contabilização pela União dos registros no Sistema Integrado de 
Administração Financeira - Siafi e manutenção dos respectivos recursos na 
Conta Única do Tesouro Nacional até sua transferência, como pagamento, 
aos credores distritais (fl. 286); 

5)  repetição de irregularidades em procedimentos licitatórios, mesmo após 
vários alertas e orientações expedidas pelo Tribunal, o que tem contribuído 
para o atraso nas contratações de obras e serviços para atender a população 
do Distrito Federal. 

Devo também consignar que, em que pese o Relatório ter apontado que o GDF, 
no exercício de 2007, atendeu os limites mínimos de aplicação na área de educação, cumpre 
registrar que tramita nesta Corte processo, ainda sem deliberação plenária, que questiona a 
metodologia utilizada para aferir referidos limites. 

Outrossim, com fiz por ocasião do voto que proferi quando do exame da licitação 
para a instalação de postos comunitários de segurança, devo registrar a minha preocupação 
com a eficiência deste modelo para a segurança pública distrital, vez que ele imobiliza grande 
número de efetivo policial – para cada policial fixo no posto policial, ter-se-á apenas um na rua -
, o que inverte a lógica do policiamento preventivo, que é, exatamente a mobilidade e a 
presença nas ruas de policiais.  

Não poderia deixar de consignar, ainda, que diversas falhas que deram ensejo a 
ressalvas e determinações em Relatórios Analíticos sobre as Contas do Governo anteriores 
deixaram de ser saneadas ou o foram parcialmente. O Relatório assinala que, das 21 
ocorrências 10 ainda pendem de ações corretivas por parte do Governo (fl. 323). 

A expedição de determinação ao Governo local para que essas falhas 
remanescentes sejam saneadas revela medida que constitui sinal de advertência, porquanto 
nutro o entendimento de que, permanecendo a falha sem justa razão, deve a Corte tê-la como 
elemento conducente à irregularidade das contas. Todavia, deixo de apresentar voto neste 
sentido tendo em conta as correções e aprimoramentos efetivados pelo GDF. 

Assim, acompanho a conclusão lançada no Relatório Analítico que ora se aprecia 
e VOTO pela aprovação do Parecer Prévio, nos termos propostos pelo eminente Relator, 
Conselheiro Jorge Caetano, a quem cumprimento pelo excelente trabalho desenvolvido, 
cumprimento que é extensivo a toda equipe de técnicos que compõem a operosa e eficiente 5a 
Inspetoria de Controle Externo”. 
 
 
CONSELHEIRA ANILCÉIA LUZIA MACHADO 
 

“Acompanho o voto do ilustre Relator”. 
 
Colhidos os votos dos Senhores Conselheiros, que se manifestaram pela 

aprovação das referidas Contas, o Senhor Presidente proclamou, de acordo com os artigos 
1º, I, e 37, da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 137 do Regimento 
Interno, a DECISÃO consubstanciada no Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do 
Distrito Federal, correspondentes ao exercício de 2007. 

 
Continuando, o Senhor Presidente passou a palavra ao Auditor PAIVA 

MARTINS e à Procuradora-Geral CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA, que assim 
se manifestaram: 
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AUDITOR PAIVA MARTINS 
 

“Como sói acontecer por ocasião da apresentação do Relatório e Parecer Prévio 
sobre as contas anuais do Distrito Federal o quorum deste Tribunal está completo. Não 
estando em substituição a Conselheiro este Auditor não tem a prerrogativa do voto. No entanto, 
dado que sempre me é gentilmente fraqueada a palavra, destaco como alvissareiro o constante 
aprimoramento técnico desta peça que analisa a gestão pública dos bens, direitos e obrigações 
do Distrito Federal. Também digno dos melhores encômios é a inovação introduzida pelo ilustre 
relator, Conselheiro JORGE CAETANO, de produzir peça nova, sintética, como se fora uma 
cartilha didática a ser distribuída, em especial, para as bibliotecas públicas das escolas. Tal 
inovação vem em boa hora. Certamente haverá de fomentar uma nova cultura entre os jovens 
estudantes de hoje, mostrando-lhes que obras de governo não são benesses de seus 
governantes, mas direitos da cidadania que devem ser acompanhadas, fiscalizadas, criticadas 
e até denunciadas quando se desviarem dos princípios da legalidade, da moralidade, da 
impessoalidade, da eficiência e da economicidade dos gastos. 

Parabenizo o nobre Relator pela excelência do trabalho apresentado, fruto de sua 
inconteste competência técnica e do primoroso assessoramento que lhe prestaram à 5ª ICE, as 
demais unidades técnicas e seu eficiente assessoramento de gabinete. 

É o que tenho a destacar.  

Muito obrigado”. 
 
 
PROCURADORA-GERAL CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA 

 
“Exmo Sr. Conselheiro Presidente, Exmo Sr. Conselheiro Relator das contas, 

Demais Conselheiros, Auditor, membros do MPC/DF, Dignas autoridades que compõem a 
Mesa e aqui presentes, Servidores, Senhoras e Senhores, 

 
O MPC/DF manifesta-se nessa oportunidade, sem emitir parecer sobre as contas 

do Governo. Por meio da Decisão nº 37/07 (Processo 22374/06), o TCDF decidiu dispensar a 
oitiva do Parquet Especial e dos Chefes do Executivo e Legislativo do DF. Referida matéria, 
todavia, continua, em debate, vez que houve recurso em relação às contas de 2006, pendente 
de julgamento de mérito.  

 
Dessa forma, cumpre ao Parquet tecer breve manifestação, não sem antes 

aproveitar para parabenizar o relator pelo trabalho, cumprimentos extensivos a todos os 
técnicos da Corte que se debruçaram a respeito. 

 
Pela primeira vez, o TCDF produz uma versão voltada para o controle social. E 

felizmente, não está só a Corte. Esse tema tem sido muito destacado pelo Tribunal de Contas 
de Santa Catarina, o qual desde 2000 já havia enfatizado que o princípio da Transparência é 
mais amplo que o da publicidade, pois “a mera divulgação sem tornar o conteúdo 
compreensível para a sociedade, não é transparência, como também não o é a informação 
compreensível sem a necessária divulgação” (TCE/SC, 2000, p. 14). Assim, a ação 
transparente é a ação inteligível, útil, oportuna, ou seja, de modo a permitir que os beneficiários 
da transparência possam conhecer e reagir tempestivamente, se o desejarem. Por isso, é que 
transparência implica em informações precisas e compreensíveis ao cidadão comum. 
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Isto posto, alguns pontos do Relatório merecem reflexão e destaque.  
 
Inicio com a questão alusiva aos gastos de pessoal, vez que, recentemente, 

foram propaladas informações, que não se confirmam, apontando que o DF poderia estar em 
vias de descumprir o limite de gastos com pessoal, nos termos da LC 101/00, artigo 20, que 
fixa os percentuais máximos da Receita Corrente Líquida que podem ser comprometidos. Além 
disso, o artigo 21 torna nulos atos que provoquem aumento de despesa com pessoal que não 
atendam às exigências que estipula.   

 
Vê-se pelo presente relato que o percentual gasto foi de 36,70%, longe dos 

46,55% (limite prudencial) ou dos 49,00% (limite legal), ou, em valores, é possível dizer que a 
despesa líquida com pessoal alcançou cerca de R$ 3 bilhões, deixando-se de computar R$ 5,5 
bilhões relativos aos recursos obtidos por meio do FCDF, p. 34. No entanto, a rubrica Pessoal e 
Encargos Sociais possui a maior participação na despesa pública do DF, atingindo R$ 4,3 
bilhões em 2007, devendo ser citados, ainda, os R$ 5,6 bilhões, oriundos do FCDF, utilizados 
em despesas com pessoal e encargos sociais das áreas de segurança, saúde e educação, p. 
82 .  

 
Mais uma vez, todavia, deixou-se de consignar dados relativos à terceirização de 

mão de obra, que deveriam ser computados no limite, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º da 
LRF. No entanto, é possível comemorar que esses gastos decresceram, sendo o principal 
motivo a desqualificação do ICS como Organização Social.  

 
Nada obstante, vários órgãos deixaram de cumprir determinação da LODF 

mantendo número de comissionados sem vínculo superior a 50%, fls. 90. Para se ter uma 
idéia, nas administrações regionais, os efetivos detêm apenas 7,6% dos cargos em comissão 
ocupados, enquanto os comissionados ficam com 92,4% desses postos. Só para citar outros 
exemplos, na Secretaria de Governo, 1051 são os cargos comissionados, sendo 800 desses 
ocupados por servidores sem vínculo; na CLDF, de 1074 cargos em comissão, apenas 258 são 
exercidos por servidores efetivos. 
 

Ressalte-se aqui que a teor do que decidiu o STF, na ADIN 3756/DF, a CLDF 
estaria descumprindo o limite de gasto com pessoal, mas como a decisão não possuiu efeitos 
retroativos, o Relator afirma que a CLDF conseguiu cumprir o ditame legal no terceiro 
quadrimestre, p. 38.  

 
Infelizmente, os autos nº 33036/07, constituídos para apurar a questão do 

aumento das despesas de pessoal, no exercício de 2007, não foram votados pela Corte antes 
do presente Relatório. Mas o Corpo Técnico faz uma análise a fls. 291, remarcando que foram 
13 as leis que criaram ou aumentaram despesas com pessoal, e que houve parcial 
cumprimento das exigências legais. 
 
Mais uma vez, vê-se que a execução do Fundo Constitucional do DF está sendo contabilizada 
na esfera federal, fato que levou o MPC/DF a sucessivas vezes solicitar, inclusive, a adoção de 
providências judiciais a respeito, veja os Ofícios nºs 596/07, 272/06, 271/06 e 255/06. 
 

Atente-se que a previsão inicial de receita do DF estava em torno de R$ 10,7 
bilhões, fora os R$ 6 bilhões do Fundo Constitucional do DF. A Receita Corrente Líquida do 
DF, em 2007, totalizou R$ 8,2 bilhões, posto que daí se excluem recursos recebidos da União, 
direcionados ao custeio de pessoal das áreas de educação, saúde e segurança, resultando, 
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todavia, na inclusão de parcela dos recursos do FCDF e na dedução da despesa com inativos 
custeadas com recursos vinculados. Seja como for, o Relatório demonstra que a RCL vem 
crescendo, e, no exercício de 2007, esse aumento foi de 13%, p. 34. Do mesmo modo, a 
receita própria arrecadada em 2007 mereceu um aumento de 6,5%, em valores atualizados, 
que em relação a 2006, o mesmo ocorrendo com a receita tributária, que teve crescimento real 
de 5,5% frente ao exercício anterior. 

 
No que toca à votação do orçamento, de forma recorrente, vê-se que a receita é 

superestimada. Por outro lado, a maior parte do quantitativo programado da despesa não é 
executada no exercício. Cite-se, como exemplo, que a despesa realizada com segurança 
representou 57% a menos do total autorizado no período. Projetos destinados à reforma de 
unidades do sistema penitenciário sequer tiveram realização em 2007. Em contrapartida, 
programas de trabalho relacionados com Promoção de Atividades Culturais tiveram acréscimo 
de 214,2% relativamente ao valor executado no ano anterior. O MPC/DF ofereceu a 
Representação nº 02/2008-Conjunta para que possa ser realizada auditoria cultural, com 
interface para a recém-criada empresa Brasíliatur. De ressaltar que segundo o relatório, o 
Programa Planejamento da Política de Turismo, em 2007, teve acréscimo de mais de 3 mil por 
cento. 

 
Nada obstante, vale mencionar que o DF aplicou corretamente recursos em 

saúde, nos termos determinados pela CF, isto é, aplicou R$ 1,3 bilhões, p. 77, fora os R$ 1,1 
bilhões do FCDF, totalizando cifras que alcançaram R$ 2,4 bilhões. 
 

O MPDFT em parceria com o MPC/DF tem atuado detidamente em várias áreas 
envolvendo a saúde pública. Cite-se a Representação nº 06/2007-CF, que visa a questionar o 
desabastecimento de medicamentos excepcionais em 2006 (Processo nº 7980/07); 
Representação nº 06/2008-CF, para apurar semelhantes falhas em 2007, inclusive compras 
com dispensas de licitação e por ordem Judicial (Processo nº 4340/08); Representação nº 
32/2007-CF, acerca do tratamento dos hemofílicos (Processo nº 40199/07); Representação nº 
27/2007-CF (Processo nº 37066/07), em relação ao SAMU; Representação nº 01/2008-CF, em 
relação a serviços de oftalmologia (Processo nº 3580/08); Representação nº 21/2007-CF, no 
que toca ao Programa Saúde da Família (Processos nºs 27877/07 e 40202/07); Representação 
nº 33/2007-CF, referente aos leitos de UTI (Processo nº 4129/08), dentre outras.   

 
Vale dizer também que em uma atuação concertada com o MPT, o Parquet de 

Contas ofereceu a Representação nº 23/2007-CF, questionando o processo de terceirização 
dos serviços de saúde na capital, atuação que se completou com o parecer nº 374/2008-MF, 
nos autos nº 1197/08, versando sobre licitação para contratação de serviços de lavanderia 
hospitalar e Representação nº 07/2008-CF, acerca do pretendido trespasse da gestão do 
hospital de Santa Maria para uma Organização Social. 
 

Em todos esses casos, a análise empreendida pelo MP é exaustiva. Baseia-se 
em dados, formalmente requisitados, e devidamente analisados por todos os integrantes do 
MP, na Capital, fornecendo subsídios relevantíssimos para o controle externo. 

 
O relatório das contas registra, ainda, a realização de auditoria na saúde, 

Processo nº 26145/07, cuja conclusão aponta no sentido de que, no DF, não está sendo 
garantido o direito de acesso universal da população aos serviços públicos de saúde, não 
sendo também garantidos a todas as unidades de saúde da rede pública recursos suficientes e 
adequados aos atendimentos médicos e odontológicos, p. 132. No entanto, o MP aguarda 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 350 

ansiosamente a auditoria na área da saúde, muito mais abrangente, determinada ainda em 
2002, objeto do Processo 10070/05, em tramitação há aproximadamente 06 anos.  

 
Outro dado importante é que o relatório dá conta de que há nítida desproporção 

entre o que se investe em equipamentos e materiais para a saúde e o que se gasta com 
vigilância do patrimônio. Corrobora tudo o que até agora se diz o fato de que, dentre as 10 
empresas que mais receberam recursos públicos provenientes de concorrência, estão, por 
exemplo, Sanoli, Ipanema e Dinâmica, bem assim a empresa RC Comunicação, p. 10. 

 
De registrar que várias foram as alterações orçamentárias procedidas no 

exercício de 2007, merecendo destaque (p. 73) a atividade fornecimento de Alimentação 
Hospitalar, que não tinha previsão de gastos e recebeu R$ 50,7 milhões adicionais, e as 
destinadas à publicidade e propaganda, quando 8 leis foram editadas a respeito, mas nenhuma 
com a natureza de lei específica, bem assim o projeto Modernização Tecnológica que recebeu 
recursos 3,5 vezes maior, quase R$ 300 milhões.  
 

Ressalte que na Corte tramita o Processo nº 3771/04, que visa questionar 
referidos gastos para a oferta de alimentação hospitalar, nos períodos de 1994 a 2006, sendo 
certo que o Corpo Técnico se ressente de dados para continuar a sua análise, tanto que o 
TCDF, em 04/12/07, determinou que a SES, em 30 dias, desse atendimento às Notas de 
Auditoria, no entanto, sem êxito, vez que foi aquele prazo prorrogado, em 06/05/08, por mais 
15 dias. A empresa Sanoli, contratada há anos, recebeu em 2007 a esse título valores que 
superam R$ 60 milhões. 

 
Destaque-se, de outra banda, que Publicidade e Propaganda merecem um 

capítulo à parte nas contas de governo. Em 2007, referida despesa atingiu a cifra de R$ 116,5 
milhões de reais. Esses valores, quando comparados a outros programas ou subfunções vitais 
para o cidadão e para a Cidade, acabam-se revelando questionáveis. É o caso de subfunções 
com execução inferior às despesas com publicidade e propaganda, como alimentação e 
nutrição, ensino médio, policiamento, educação infantil, atenção básica, ensino profissional, 
superior, educação especial, de jovens e adultos, etc., p. 110. E, como se não bastasse, não se 
dá cumprimento à Lei 3184/03, com publicação de planos anuais, de forma transparente, 
tampouco são publicados os demonstrativos trimestrais dessas despesas, salvo os órgãos 
indicados a fls. 112, e, dentre eles, claro, está o TCDF. 
 

No que toca à educação, o MPC/DF aguarda definição da Corte com relação aos 
autos nº 18975/2007 que abrigam representação do Parquet, após provocação de Parlamentar 
da CLDF, para alterar a metodologia de cálculo, mormente, agora, em face do FUNDEB. O 
Relatório, fls. 79, aponta que foram investidos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e 
no FUNDEB em 2007 quantia superior a R$ 3,6 bilhões. 
 

Do mesmo modo que ocorreu com a saúde, o Relatório menciona importante 
auditoria nas escolas públicas, Processo nº 2380/08, o que de resto já havia acontecido no 
exercício de 2006, Processo nº 37711/06.  

 
Somente 20% das escolas são consideradas como em boas condições e mais de 

36% estão entre ruins e péssimas. Em agravo, dados das contas afirmam que as ações 
relativas à construção, reforma e ampliação de unidades escolares atingiram apenas R$ 25,1 
milhões, tendo havido uma redução de mais de 80% do montante previsto. 
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Além de saúde e educação, o DF cumpriu a aplicação dos limites legais mínimos 
para a FAPDF (Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal). Na sessão plenária do dia 
24/06/2008, o TCDF reiterou o seu entendimento e negou provimento ao recurso ofertado, 
mantendo decisão proferida, isto é, a base de cálculo definida (Processo 1066/02). Ressalte-se 
que no programa Desenvolvimento Científico e Tecnológico, dos R$ 11,3 milhões executados 
em Outros Serviços de Terceiros, pelo menos R$ 10,4 milhões foram pagos à FUB, referentes 
a consultoria especializada e de gestão técnico administrativa, relacionada ao desenvolvimento 
e acompanhamento de planos, programas e projetos. O MPC/DF encaminhou o Ofício 
128/2008-PG, visando questionar repasses diretos à FUB, sem licitação, já que nos termos da 
Súmula 250 do TCU, o só fato de ser uma instituição de ensino não autoriza a dispensa de 
competição. Deve ter, ainda, estreita correlação entre o objeto contratado e as atividades da 
contratada, ou seja, nexo entre o que estabelece o dispositivo legal (artigo 24, XIII da Lei 
8666/93), a natureza da instituição e o objeto contratual, além de comprovada razoabilidade de 
preços. Referido ofício encontra-se na Divisão de Acompanhamento da 1ª ICE, sem, contudo, 
estar associado a processo. Relembre-se que no mesmo período, a Universidade de Brasília 
esteve envolvida em rumoroso processo de investigação a cargo do MPF e MPDFT, 
envolvendo, principalmente, a relação da Finatec com órgãos federais. 
 

Nada obstante, em relação ainda a aplicações de percentuais mínimos exigidos 
legalmente, no caso do pagamento de sentenças judiciais, 1% em relação à RCL, fato é que 
foram executadas despesas, em 2007, que totalizaram R$ 101,4 milhões, mas R$ 144,5 
milhões eram os valores devidos, tendo sido previstos recursos superiores, da ordem de R$ 
164 milhões, p. 283. 

 
Na seqüência, quando se analisa a despesa pública, identifica-se, justamente, 

diminuição na Agenda Gestão Pública e aumento em Desenvolvimento Urbano e Infra-
Estrutura, com relação à representatividade no PPA e LOA, indicando mudanças de 
prioridades. No tocante à execução física, propriamente dita, verifica-se, no entanto, que a 
gestão pública teve a maior representatividade (59,7%) e houve redução na Agenda de 
Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura (19,6%), sendo que a Agenda Social atingiu apenas 
16,1 % do orçamento.  

 
Ainda no tópico da despesa pública, verifica-se, no período, que 80% das 

despesas empenhadas não se submeteram a procedimento licitatório, sendo que 15% tiveram 
a licitação dispensada ou inexigível, fls. 99. Houve diminuição do percentual de dispensas em 
relação a 2006, mais uma vez por causa da redução dos repasses ao ICS. A Qualix lidera 
absoluta como a maior empresa que recebeu recursos sem licitação em 2007. Hoje, 7 
empresas, incluída a Qualix, realizam 95% dos serviços de limpeza, sem licitação. A esse 
respeito, o TCDF decidiu pela audiência dos responsáveis pela negligência na elaboração da 
nova licitação, bem como determinou a retenção de pagamentos e garantias contratuais 
existentes nos ajustes emergências, de forma a assegurar a recuperação dos valores pagos a 
mais (Decisão Reservada 51/2007, processo 39358/06). 

 
Quando se fala em inexigibilidade aparecem Sangari do Brasil (com R$ 38 

milhões), Alstom Brasil (também R$ 38 milhões) e Congregação dos Capuchinhos, com R$ 
21,6 milhões. No caso da primeira, o MPC/DF ofereceu a Representação nº 07/2007-IMF. 
Apesar de a Corte haver suspendido inicialmente os repasses (Decisão 1333/2008), por meio 
da Decisão nº 4168, de 15/05/2008, por unanimidade, os pagamentos foram liberados. E com 
relação ao último, Congregação dos Capuchinhos, o TCDF, nos autos nº 2100/08, determinou 
inspeção na SEJUS, bem como constituição de autos apartados para realização de auditoria 
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operacional com a finalidade de avaliar o desempenho do Programa de Recuperação de 
Menores Infratores, especialmente com relação à execução de medidas sócio-educativas 
implementadas e a articulação das políticas públicas direcionadas para o adolescente em 
conflito com a lei. Consta que a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
do Distrito Federal – SEJUS/DF contratou o Instituto Nacional de Desenvolvimento Profissional 
- IDP. Referida contratação direta está sendo tratada nos autos nº 17965/08, sem decisão. 
Ademais, a própria possibilidade de contratar referidos serviços, isto é, se se constituem em 
atividade estatal precípua é matéria que deverá ser decidida nos autos nº 2100/08. Sobre a 
Alstom, o MPC/DF requereu à Corte, por meio do Ofício nº 538/2007-PG, que fosse retomada a 
análise dos autos nº 1031/01, que deveriam cuidar do contrato de manutenção celebrado com 
o Consórcio AIT, para o Metrô. 

 
Digno de destaque, por fim, que as contas apresentam dados salutares, posto 

que os níveis de endividamento do DF estiveram adequados aos limites da LRF e que houve 
suficiência financeira de mais de R$ 586 milhões. Com isso, “as despesas do exercício 
encerrado estariam devidamente cobertas pelos recursos do respectivo orçamento, sem onerar 
o exercício seguinte” (p. 36). Ao mesmo tempo, é possível dizer que a diferença entre as 
receitas e despesas orçamentárias culminou no saldo positivo de R$ 486,4 milhões, p. 256, e o 
superávit, incluindo saldo do exercício anterior, totalizou R$ 1,2 bilhão para o exercício 
seguinte, sendo mais que suficiente para solver os R$ 643,4 milhões de compromissos 
financeiros deixados para 2008. Diferentemente de 2006, restaram regularizados ao final de 
2007 os problemas relacionados aos expressivos volumes de despesas não registradas na 
contabilidade pública local. Também no exercício em análise os resultados globais das 
empresas estatais foram positivos. Mas o Metrô apresentou prejuízo registrado de R$ 183,5 
milhões, 15% maior que o exercício anterior.  
 

No caso, é dever lembrar que o Sistema de Transporte Metroviário, no Programa 
Transporte Seguro, deverá passar por uma auditoria, aprovada pela Corte em 03/06/2008, para 
avaliar: (1) a atual situação da implantação do sistema metroviário do Distrito Federal; (2) os 
custos do Contrato nº 01/92-MC/NOVACAP; (3) a regularidade das contratações realizadas 
pelo METRÔ/DF, e (4) o atendimento de diversas determinações deste Tribunal (Processo 
1594/92). Nos autos nº 29719/06, também, a Corte determinou a reinstrução, para que seja 
verificado se o déficit do Metrô encontra-se justificado. Além desses, a Representação nº 
14/2008-CF aborda questões graves, alusivas ao sistema de segurança do transporte e 
possíveis terceirizações ilícitas de mão-de-obra. Também aqui, o MPC/DF está atuando em 
parceria com o MPT e MPDFT. 

 
E, sobre o VLT, a que alude o relatório a fls. 187, trata-se da maior obra licitada 

na última década. Para termos de comparação, enquanto o Metrô/DF durante todos esses 17 
anos custou cerca de R$ 2 bilhões, a obra citada pretende iniciar com valores que atingem a 
cifra de R$ 1,4 bilhões. A esse respeito, o TCDF determinou ao METRÔ-DF que se abstivesse 
de efetuar qualquer contratação com vistas à implantação do Sistema de Metrô Leve de 
Brasília, ligando o Aeroporto à Avenida W3, até ulterior deliberação da Corte. Por seu turno, o 
MPF, em audiência que fez realizar, pôde colher manifestações do IPHAN favoráveis à 
implantação do empreendimento, por meio de catenárias, que reduziriam bastante o custo, 
além de outras contrárias à técnica APS (Alimentação pelo Solo) de que dispõe com 
exclusividade a Alstom (compondo consórcio), uma das duas únicas pré-qualificadas para a 
Concorrência. 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 353 

O Relatório demonstra, ainda, que foram adotadas várias medidas corretivas para 
evitar o desequilíbrio da execução orçamentária, tendo havido redução do estoque da dívida 
fiscal líquida.  Ademais, ao final de 2007, o DF dispunha de margem ampla de endividamento, 
apesar de haverem sido registradas algumas divergências e falhas no registro da dívida. 
Persiste, todavia, a centralização das decisões afetas à execução orçamentário-financeira do 
DF na SEF, o que prejudica a atuação dos gestores, em geral, dependentes da referida 
Secretaria, para não falar dos obstáculos gerados em relação à tempestiva contabilização das 
obrigações governamentais. 

 
Por oportuno, o DF tem a receber valores relativos à Dívida Ativa no valor de R$ 

5,5 bilhões de reais, p. 259, mas em 2007, a receita da dívida ativada arrecadada superou 25% 
do exercício anterior. Num contexto como esses, é imprescindível a votação do PL 2589/06, 
que permite ao Poder Público inscrever seus devedores em cadastros, como o do SERASA, 
medida de justiça e que iguala devedores para com o patrimônio público ou privado. 

 
Além disso, vale a pena registrar que o número de ocupados cresceu no período, 

havendo queda na quantidade de desempregados, e que apesar do crescimento populacional, 
houve melhora nos índices de atendimento à população com esgotamento sanitário. De forma 
semelhante, houve extensão da rede de distribuição de energia elétrica no DF. Essa questão 
chama a atenção para a construção da usina de Corumbá IV. Nos autos nº 18313/05, o 
MPC/DF acaba de proferir parecer acerca das participações acionárias da Terracap e Caesb, 
ao seu ver, repleta de irregularidades. Nos autos nº 487/00, questiona-se a participação da 
CEB, tendo sido a última decisão relevante exarada há dois anos, o que provocou a emissão 
do Ofício 401/2008-PG.  
 

Senhores, com essas considerações o MPC/DF ressalta que o relatório ora 
ofertado é uma preciosa ferramenta, para o gestor e para a sociedade, podendo gerar 
melhorias substanciais na aplicação dos recursos públicos em busca do melhor aprimoramento 
da atividade administrativa. 

 
Muito Obrigada!” 
 
Prosseguindo, o Senhor Presidente, ao proclamar aprovado o Parecer Prévio, 

da lavra do eminente Conselheiro JORGE CAETANO, assim se pronunciou: 
 

Sinto-me no dever de registrar a objetividade e a clareza do relato proferido pelo 
Conselheiro Jorge Caetano, que modularam a elaboração do Parecer Prévio sobre as contas 
do Governo do Distrito Federal relativas ao exercício de 2007, ora aprovadas. 

Também, os debates apropriados nos votos colhidos nesta Sessão, o que 
dispensaria meus comentários. 

Pedindo vênia, gostaria de ressaltar alguns pontos, mesmo observando a 
inocorrência de fato relevante capaz de macular o desempenho financeiro, contábil e 
patrimonial ou da execução orçamentária, não sendo levantadas, no relatório, ações que 
comprometessem a economicidade dos atos de gestão praticados. 

Trago, em destaque, que o orçamento do Tribunal no exercício de 2007 foi 
executado visando atender as demandas consideradas prioritárias, a manutenção dos serviços 
continuados e a melhoria das instalações e equipamentos. 
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De capital importância, para o sucesso da execução orçamentária desta Corte, a 
atuação precisa e a competente gestão praticada pelo Tesouro do Distrito Federal que, sem 
qualquer solução para continuidade, liberou as cotas financeiras e os correspondentes 
recursos em perfeita conformidade com a programação estabelecida, isto é, as liberações e os 
repasses, para fazer face aos outros custeios e investimento, ocorreram sempre no início de 
cada mês e as de pessoal no dia útil anterior ao dia 20, consoante prevê o art. 64, da Lei nº 
3.904, de 13.09.2006 (LDO-2007).  

A alteração da metodologia de liberação das cotas e repasses mostra a evolução 
observada em 2007, permitindo a abordagem desta Corte nos processos de acompanhamento 
da gestão orçamentário-financeira do GDF. 

Com essa estratégia, cumpriu o GDF recomendação desta Corte constante de 
ressalvas em anos anteriores. 

Essa valorosa atuação do Governo do Distrito Federal lastreou a execução, em 
sua plenitude, do programa de investimentos traçado por esta Corte, para 2007, bem como o 
cumprimento das metas estabelecidas para o período, ou seja, foi engrenagem necessária para 
o empreendimento de uma gestão capaz de produzir os resultados almejados. 

Todavia, enfrentou esta Corte de Contas manifestações atribuídas pela mídia, ora 
ao Excelentíssimo Senhor Governador, ora aos Senhores Secretários de Estado imputando o 
atraso no cronograma de suas obras ao exame do Tribunal de Contas em suas licitações, 
assacando aleivosias sem índice de comprovação. 

Para a Corte de Contas do DF o Direito, a Justiça e os princípios Constitucionais 
não são tratados como mera ficção, mas sim, como condição indispensável de seus 
julgamentos. 

Não é sensato que a Administração local entenda que o exercício de sua política 
pública está acima do bem e do mal, e, em conseqüência, que seus atos estão em seara alheia 
ao alcance do controle exercido pelo Tribunal de Contas. 

Ao viés, deveria o Executivo aplaudir a chancela do Tribunal, salvaguarda do 
administrador e demonstrativo da lisura de seus atos. 

E, com esse norte, no uso da sua competência primordial atribuída pelos artigos 
71, combinado com o 75, da Constituição Federal e 78, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, foram às contas do Governo, relativas ao ano de 2007, analisadas por esta Corte e 
acolhidas na forma do Relatório Analítico e o Projeto de Parecer Prévio apresentados pelo 
nobre Relator, Conselheiro Jorge Caetano, de forma objetiva e crítica. Meus aplausos ao 
trabalho apresentado são extensivos à equipe desta Casa que compõe a eficiente 5ª Inspetoria 
de Controle Externo. 

Com esse parêntese, informo aos Senhores Membros do Plenário que será 
remetido à Câmara Legislativa do Distrito Federal o inteiro teor do Relatório Analítico sobre as 
contas do Governo, exercício de 2007, acompanhado do respectivo Parecer Prévio e da Ata 
desta Sessão, contendo os votos e manifestações ofertados”. 
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Finalmente, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Excelentíssimos 
Senhores, das demais autoridades presentes e dos servidores desta Casa que 
acompanharam os trabalhos desta assentada. 

 
Às 17 horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão. E, para constar, 

eu, LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, Secretário das Sessões, lavrei a presente ata, que, lida e 
achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Conselheiros, Auditor e representante do 
Ministério Público junto à Corte. 
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