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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

DESTINADA À APRESENTAÇÃO, PELO PODER EXECUTIVO, DA AVALIAÇÃO DAS METAS 

FISCAIS REFERENTES AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2016, REALIZADA EM 17 DE 

MARÇO DE 2017. 

Aos dezessete dias do mês de março de 2017, no Plenário da Câmara Legislativa, o Vice-Presidente 

da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, Deputado Julio Cesar, declara aberta a Audiência 

Pública desta Comissão destinada à apresentação, pelo Poder Executivo, da avaliação das Metas 

Fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2016. Em sua fala inicial, o Deputado Julio Cesar 

informa que, por motivo de saúde, o Deputado Agaciel Maia, Presidente da CEOF, não pôde estar 

presente, motivo pelo qual ele conduzirá a presente Audiência. Na sequência, convida para tomar 

assento à mesa o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, Dr. 

João Antônio Fleury Teixeira e a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Distrito Federal, Dra. Leany Barreiro de Sousa Lemos.   Ao iniciar sua fala, o 

Secretário de Fazenda cumprimenta todos os presentes, declara ser um prazer retornar à Câmara 

Legislativa para prestar contas e esclarece que, por coincidir com o encerramento do exercício de 

2016, a apresentação contemplará um período de doze meses. A apresentação inicia-se com o 

balanço orçamentário das receitas e contempla os seguintes tópicos, na sequência: receitas 

tributárias; transferências correntes; receitas de capital; balanço orçamentário da despesa; 

despesas de capital; resultado primário (resultado fiscal); despesa de pessoal e limites da LRF; 

despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; FUNDEB (limite mínimo de aplicação); 

despesas com ações e serviços públicos de saúde; dívida pública; dívida consolidada líquida; 

posição da dívida consolidada líquida; resultado nominal; operações de crédito e resumo dos 

indicadores fiscais. Após a apresentação do Secretário, o Deputado Julio Cesar passa a palavra à 

Secretária Leany, que agradece a oportunidade de estar novamente na CLDF falando sobre as 

questões orçamentárias e financeiras do Distrito Federal e, em sua apresentação, aborda os 

seguintes temas: demonstrativo do resultado primário; resumo do orçamento: Tesouro e Fundo 

Constitucional do Distrito Federal; evolução da receita arrecadada; evolução da despesa de pessoal 

em relação à receita corrente líquida; total de investimentos do DF em 2015 e 2016 e os destaques 

das realizações do atual governo no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Ao encerrar 

sua fala, agradece novamente a oportunidade de estar prestando contas do trabalho realizado. O 

Deputado Julio Cesar agradece a exposição feita, formula perguntas aos Secretários e todas são 

respondidas. Antes de encerrar, agradece a presença dos Secretários e as explicações fornecidas 

por eles, agradece a todos os presentes, aos servidores da Casa, e em especial ao Getúlio 

Pernambuco, Consultor Técnico-Legislativo que sempre presta colaboração à CEOF, aos servidores 

do Gabinete e, às onze horas e quarenta e dois minutos, nada mais havendo a tratar, declara 

encerrada a presente Audiência Pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Eu, 

Genesio Vicente_________________________, Secretário desta Comissão, lavro a presente ata 

que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. 

 

Deputado AGACIEL MAIA 
Presidente  

PUBLICADA NO DCL Nº 68, DE 12/04/2017, PÁGINAS 34 E 35. 


